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2. УВОД
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради:
1. Закон о основама система образовања и васпитања, "Службени гласник РС" бр.72/09, а
ступио је на снагу 11.9.2009. године и 52/11 и 55/13;
2. Закон о средњем образовању и васпитању, "Службени гласник РС" бр.55/13
3. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 29/93 и
62/06
4. Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и уредба од
11.5.2005. године
5. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима,
"Службени гласник РС" бр. 86/05;
6. Правилник о упису ученика у средњу школу, "Службени гласник РС", бр. 45/04, 1/05;
7. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2010/2011.
годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 5/2007;
8. Правилник о јавним исправама за средњу школу, "Службени гласник РС", бр.31/06;
9. 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;
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19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени
гласник РС“ бр.37/93;
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
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. Акциони планови за самовредновање
31. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима.
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,
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- 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
ученикеседмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику.
Број решења је 611-00-4/2016-07 од 24.5.2017.године.
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 ,
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- 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 ,
- 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 ,
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- 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:
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

90%

15.

Музичка култура

90%

16.

Ликовна култура

90%

17.

Физичко васпитање

90%
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3.2.2. Службени аутомобили и друга возила
Школа нема службено возило.
3.3. ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Tоком ове школске године доста се радило на побољшању материјано техничких услова
школе.Наставничко веће разматрало је и промену плана уписа за наредну школску годину.
Прихваћено је да се у школској 2017/18. години упише и једно одељење за ученике са посебним
способностима за рачунарство и информатику. Ова промена уписа наметнула је и побољшање
материјално-техиничких услова рада. Кабинети 28 и 29 осавремењени су и претворени у
вишенаменске кабинете за рачунарство и информатику, други страни језик и групни рад.
Распоређено и умрежено је по девет рачунара који су добијени донацијом од Банке Интесе и по
један смарт телевизор. У шест кабинета су постављени смарт телевизори ради побољшања
квалитета наставе.
Урађена је планирана адаптација и кречење Свечане сале. Адаптиран су кров и олуци изнад
Свечане сале. Овим смо добили један чист амбијент за све свечаности које приређујемо у Школи.
Део старог школског намештаја, поправка опреме и справа за фискултурне сале реализована
је у оквиру редовног одржавања и обнављања опреме у складу са материјалном могућности школе.
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

20

ДА

-

Марковић Славко 42%

проф. одбране и заштите

32

ДА

Библитекар 58%

2.
3.

Даниловић
Гордана
Смиљанић
Љиљана
Марјановић
Ружица

проф. српског српски језик
језика и књи
проф. српског српски језик
језика и књи
проф. српског српски језик
језика и књиж

24

ДА

23

ДА

10

100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено

-

ангажов
у
ања
другој
школи
(којој)

ДА

%

29

ангажо.
у школи

Предмети који
предаје

%

Врста стр.
Спреме

Лиценца

1.

Име и
презиме

Год.рад.
стажа

Р.б.

4.2.НАСТАВНИ КАДАР

4.

Благојевић
Мирјана

проф. српског српски језик
језика и књи.

23

ДА

100%
неодређено

5.

Хаџи Бојана
Јовановић
Грујичић
Биљана
Стричић
Милена
Демировић
Невенка
Гавриловић
Светлана
Скорковић
Бранкица
Ћоровић
Јелена
Ковачевић
Данка
Вукић Бранка

проф. српског
језика и књи.
проф. српског
језика и књи.
проф. српског
језика и књи.
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез
проф.
руског
језика

српски језик

7

НЕ

100% одређено

-

српски језик

18

ДА

-

српски језик

11

ДА

енглески језик

14

ДА

енглески језик

28

ДА

енглески језик

14

ДА

енглески језик

15

ДА

енглески језик

14

ДА

руски језик 44%
грађ. васп 15%

20

ДА

100%
неодређено
33%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
44%
неодређено
66%
неодређено

проф. францус. француски језик
јез
проф.фран. јез француски језик

3

НЕ

100% одређено

20

ДА

немачки језик

3

НЕ
НЕ

5

НЕ

3

НЕ

20. Ристовић
Јелена
21. Дукић Јелена

класични
филолог
проф. фран.јез

италијански
језик
италијански
језик
Шпански језик
33%
библиотекар59%
латински језик

5

19. Нинослава
Јелисавчић

проф. немачког
јез.
проф. италиј.
јез.
проф. италиј.
јез.
Проф.шпанског
језика

33%
неодређено
100% одређено

13

ДА

латински језик

3

НЕ

22. Ковачевић
Горан
23. Кнежевић
Светлана
24. Вранешевић
Љубиша
25. Кустурић
Јована

проф.
физ.
културе
проф. физичке
кул.
проф. физичке
културе
проф. физичке
културе

физичко
васпитање
физичко
васпитање
физичко
васпитање
физичко
васпитање

33

ДА

21

ДА

3

НЕ

100%
неодређено
80%
неодређено
50% одређено

3

НЕ

50% одређено

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. Вранић
Ђурђица
15. Пејовић
Добрина
16. Василић М.
Ивана
17. Гавриловић
Јована
18. Броћић Бојана

11

88,89%
одређено
88,89%
неодређено
90% одређено

67% Музичка

-

44% Техничка
44%
О.Ш.Богосав
Јанковић
Кремна
67%
Медицинска

Породиљско
-

100%
неодређено
22% одређено
20% Економ.
школа
-

26. Жупић
Зоран
27. Спаловић
Биљана
28. Вићентић
Драган
29. Миловановић
Светлана
30. Папић
Јадранка
31. Илић
Душица
32. Галечић
Мирјана
33. Шоловић
Биљана
34. Ратковић
Кристина
35. Суботић
Слободан
36. Тубић Рајко
37. Живанић
Славка
38. Јелисавчић
Милена
39. Станковић
Марија
40. Аћимовић
Милијана
41. Цвијетић
Дејан
42. Милошевић
Мирјана
43. Мисаиловић
Анка
44. Ристић
Биљана
45. Павловић
Живојин
46. Васовић
Цмиљка
47. Јевђовић
Снежана
48. Селаковић
Драгица

дипломирни
музичар
дипл.историчар
уметности
проф.ликовне
културе
дипломирани
историчар
проф. историје

музичка култура

29

ДА

ликовна култура

27

ДА

ликовна култура

12

ДА

историја
90% 8
грађ. вас. 10%
историја
38

ДА

проф. историје

историја

26

ДА

дипломирани
географ
дипломирани
географ
дипломирани
географ
дипломирани
математичар
дипломирани
математичар
дипломирани
математичар
дипломирани
математичар
дипломирани
математичар
дипл. инжењер

геогрaфија

21

ДА

геогр. 100%

17

ДА

геогр. 10%

16

ДА

математика

33

ДА

математика

39

ДА

математика

36

ДА

математика

32

ДА

26

ДА

и 20

ДА

15

ДА

и 23

ДА

и 8

НЕ

и 5

HE

математика
рачунарство
рачунарство
информатика
дипломирани
Математика
математичар
рачу.и инф.
дипл машинс. рачунарство
инжењер
информатика
дипл. инжењер рачунарство
информатика
дипл. инжењер рачунарство
информатика
Дипломирами
физика
физичар
дипломирани
физика
физичар
дипломирани
физика
физичар
проф. хемије
хемија

ДА

36

ДА

21

ДА

24

ДА

20

ДА

12

100%
неодређено
100%
неодређено
10%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
10%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
80%
неодређено
100% одређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено

-

-

90% Економ.
школа
-

-

20% Музичка

-

49. Вељовић
Славица
50. Куљанин
Оливера
51. Станојевић
Саша
52. Ристовић
Душица
53. Зарић Милица
54. Пртењак Ана
55. Ковачевић
Соња
56. Стељић
Милунка
57. Јевтић
Бранка
58. Станић
Љиљана
59. Ђурић
Драгана
60. Радовић
Драгана
61. Божовић
Јанко

дипломирани
хемичар
дипломирани
хемичар
дипломирани
биолог
дипломирани
биолог
дипломирани
биолог
дипломирани
биолог

хемија

19

ДА

хемија

20

ДА

биологија

25

ДА

биологија

16

ДА

биологија

21

ДА

биологија

11

ДА

дипломирани
филозоф
дипломирани
филозоф
дипломирани
социолог
дипломирани
социолог
дипломирани
психолог
дипломирани
психолог
вероучитељ

Филозофија

10

ДА

Филозофија 60 13
грађ. васп. 40%
Социологија
34
устав и пра грађ
социологија
6
устав и права г
психологија
26

ДА

Психолог.20%
Школ.пси 35%
верска настава

ДА

ДА
ДА
ДА

16

НЕ

14

100%
неодређено
30%
неодређено
100%
неодређено
60%
неодређено
100%
неодређено
10%
неод.
биол.
40%
неод. гр. ва
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
25% одређено
50%
неодређено
55%
неодређено
55% одређено

70%
Град
-

Стари

40% Економска
25%
Уметничка
20% Музичка

Економска 55
Техничка 20%
50%
Медиц.
школа
Економ ш 45%
О.Ш. Слободан
Секулић 45 %

4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Р.б
.

Име
и Врста стр. Послови на Године Лиценц
презиме
Спреме
којима ради радног а
стажа

%

%

ангажовања
у школи

Ангажов.
школи

1.

Станковић
Емилија

дипломирани
педагог

-

2.

Радовић
Драгана
Марковић
Славко
Јелисавчић
Нинослава

3.
4.

Школски
педагог

21

ДА

100%

Дипломирани Школски
психолог
психолог
проф. одбране Библиотекар
и заштите

16

ДА

35%

33

ДА

58%

-

проф.
Шпанског
језика

3

НЕ

59%

-

Библиотекар

13

другој

4.4. САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО
УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ
Немамо.
4.5. ВАННАСТАВНИ КАДАР

Стаж

4.5.1 Административно–финансијско и помоћно–техничко особље
Презиме, име, звање и радни однос
1.
2.
3.
4.

Јањић Р. Миланка
дипломирани правник, неодређено 100%
Веизовић Ј. Дејан
економиста неодређено 100%
Пенезић Б. Слађенка
економиста, неодређено100%
Маслаћ Б. Мирослав
ВКВ радник, неодређено 100%

Радно место

27

секретар школе

6

административно–
финансијски радник

21

шеф рачуноводства

42

домар школе

5.

Ковачевић С. Слободан
КВ машинске струке, неодређено 50%

26

домар школе

6.

Миловановић М. Снежана
техничар услуживања, неодређено 100%

6

хигијеничар

7.

Савић В. Десанка, дактилограф, III класа
неодређено 100%

28

хигијеничар

8.

Алексић Ч. Милоратка
неквалификовани радник, одређено 100%

2

хигијеничар

24

хигијеничар

23

хигијеничар

9.
10.

Перић М. Миљана
неквалификовани радник, неодређено 100%
Бошњаковић З. Мирјана
неквалификовани радник, неодређено 100%

11.

Ђурић М. Драгана
неквалификовани радник, неодређено 100%

18

хигијеничар

12.

Арсић Р. Миланка
неквалификовани радник, неодређено 100%

23

хигијеничар

13.

Васиљевић Јанко одржавање рачунара и опреме 1
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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

Друштвенојезички смер

I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
IIs
III1
III2

27
28
30
30
31
31
32
29
28
31

III3
IIIs
IV1
IV2
IV3
IVs
I5
I6
I7
II4
II5
II6
III4
III5
III6
IV4
IV5
IV6
28 одељења

29
25
28
31
28
20
31
31
30
31
29
30
30
30
28
31
29
31
819 ученика

Гимназија
Природноматематички смер

Укупно

2 смера

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка.
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5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи
Образовни
профил:

Друштвен
ојезички
смер

Природно
математич
ки смер

Разре
ди
одеље
ње

Немачки
језик
ДРУГИ

I1
I2
I3
I4
II 1
II 2
II 3
IIs
III 1

27
28

17

30

14

12

4

30
31
31

14
18
8

11
1

5

26

6

6
28

3

4

III 2
III 3
IIIs
IV 1

31
29

4

11

11

25
28

3
19

7
9

2

IV 2
IV 3
IVс
I

31
28
20
31

7
12

I

31

12

I

30

II 4
II 5

31
29

9

II 6

30

17

III 4
III 5

30
30

23

III 6

28

IV 4
IV 5

31
29

IV 6

31

16

819

210

5
6
7

Укупно

Број ученика
Италијан Француск
ски језик
и језик
ДРУГИ
ДРУГИ

Енглеск
и језик
ПРВИ

19

9

Шпанск
и језик
ДРУГИ

10
9

12

23

32
29
28

Руски
језик
ДРУГИ

7
16

18
4

9

27

4
28

4

5
14

4
5

12
23

7
8

15

7

9

20
13
7
3

27
23

5
31

29
192

16

5

10

275

72

70

5.1.3. Ванредни ученици
Р.б.

1.
2.

Ванредни
ученици
Разред
први разред
други разред

Број ученика
друштвенојезички смер
8
5

природноматем. смер
1
1

укупно

7
7
27

1
3

8
5
30

3.
трећи разред
4.
четврти разред
Укупно

4
4

5.1.4. Путовање ученика до школе
РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Четврти
УКУПНО

Број ученика који путују у једном правцу
3 – 5 км
6 - 10 км
Преко 10 км
3
28
16
1
28
20
3
18
20
2
14
14
9
88
70

5.2. РИТАМ РАДА
5.2.1. Распоред звоњења у школи
Преподневна смена

Поподневна смена

1. час 730-815
2. час 820-905

1. час 1345-1430
2. час 1435-1520

велики одмор 905-930

велики одмор 1520 -1540

3. час 930-1015
4. час 1020-1105
велики одмор 1105-1115

3. час 1540-1625
4. час 1630-1715
велики одмор 1715-1725

5. час 1115-1200
6. час 1205-1250
7. час 1255-1340

5. час 1725-1810
6. час 1815-1900
7. час 1905-1950
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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
Дан школе обележен је 14. октобра 2016. године.

2.
3.
4.

Даниловић
Гордана
Смиљанић
Љиљана
Марјановић
Ружица
Благојевић
Мирјана

Хаџи Бојана
Јовановић
6. Ирина
Миловановић
7. Грујичић
Биљана
8. Стричић
Милена
9. Демировић
Невенка
10. Гавриловић
Светлана
11. Скорковић
Бранкица
12. Ћоровић
Јелена
13 Ковачевић
Данка
5.

ДА

српски језик

23

ДА

српски језик

22

ДА

српски језик

22

ДА

проф. српског
језика и књи.
проф. српског
језика и књи.
проф. српског
језика и књи.
проф. српског
језика и књи.
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез
проф.
енглеског јез

српски језик

6

српски језик

ангажов
у
ања
другој
школи
(којој)

28

%

српски језик

Предмети који
предаје

ангажо.
у школи

проф. српског
језика и књи
проф. српског
језика и књи
проф. српског
језика и књиж
проф. српског
језика и књи.

Врста стр.
Спреме

%

Лиценца

1.

Име и
презиме

Год.рад.
стажа

Р.б.

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено

-

НЕ

100% одређено

-породиљско

1

-не

100% одређено

српски језик

17

ДА

српски језик

10

ДА

енглески језик

13

ДА

енглески језик

27

ДА

енглески језик

13

ДА

енглески језик

14

ДА

енглески језик

13

ДА

100%
неодређено
33%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
44%
неодређено

18

-

67% Музичка

-

44% Техничка

14. Вукић Бранка проф.
језика
15. Вранић
Ђурђица
16. Пејовић
Добрина
18. Василић М.
Ивана
19. Броћић Бојана
20. Поповић
Јелица
21. Нинослава
Јелисавчић
22. Ристовић
Јелена
23. Дукић Јелена
24. Ковачевић
Горан
25. Кнежевић
Светлана
26. Вранешевић
Љубиша
27. Кустурић
Јована
28. Жупић
Зоран
29. Спаловић
Биљана
30. Вићентић
Драган
31. Миловановић
Светлана
32. Папић
Јадранка
33. Илић
Душица
34. Галечић
Мирјана
35. Шоловић
Биљана
36. Суботић
Слободан

руског руски језик 44%
грађ. васп 12%

19

ДА

66%
неодређено

проф. францус. француски језик
јез
проф.фран. јез француски језик

2

НЕ

100% одређено

17

ДА

67%
Медицинска

проф. немачког
јез.
проф. италиј.
јез.
класични
филолог

немачки језик

2

НЕ

33%
неодређено
100% одређено

италијански
језик
латински језик

4

НЕ

11,11%
Музичка

2

НЕ

88,89%
неодређено
100% одређено

Проф.шпанског Шпански језик 2
језика
22%библиотекар
59%
класични
латински језик
12
филолог
проф. фран.јез латински језик
2

НЕ

81% одређено

-

ДА

100%
неодређено
22% одређено

Породиљско
одуство

проф.
физ.
културе
проф. физичке
кул.
проф. физичке
културе
проф. физичке
културе
дипломирни
музичар
дипл.историчар
уметности
проф.ликовне
културе
дипломирани
историчар
проф. историје

физичко
васпитање
физичко
васпитање
физичко
васпитање
физичко
васпитање
музичка култура

32

ДА

-

21

ДА

2

НЕ

100%
неодређено
80%
неодређено
50% одређено

2

НЕ

50% одређено

28

ДА

ликовна култура

26

ДА

ликовна култура

11

ДА

историја
90% 7
грађ. вас. 10%
историја
37

ДА

проф. историје

историја

25

ДА

дипломирани
географ
дипломирани
географ
дипломирани
математичар

геогрaфија

20

ДА

геогр. 100%

16

ДА

математика

32

ДА

100%
неодређено
100%
неодређено
10%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено

19

НЕ

ДА

О.Ш.Б
Јанковић
Кремна 44 %
-

20% Економ.
школа
-

-

-

-

37. Живанић
Славка
38. Јелисавчић
Милена
39. Станковић
Марија
40. Аћимовић
Милијана
41. Цвијетић
Дејан
42. Тубић Рајко
43. Милошевић
Мирјана
44. Мисаиловић
Анка
45. Ристић
Биљана
46. Павловић
Живојин
47. Васовић
Цмиљка
48. Јевђовић
Снежана
50. Селаковић
Драгица
51. Вељовић
Славица
52. Куљанин
Оливера
53. Станојевић
Саша
54. Ристовић
Душица
55. Зарић Милица
56. Пртењак Ана
57. Ковачевић
Соња
58. Стељић
Милунка
59. Јевтић
Бранка
60. Станић
Љиљана

дипломирани
математичар
дипломирани
математичар
дипломирани
математичар
дипл. инжењер

математика

35

ДА

математика

31

ДА

математика
рачунарство
рачунарство
информатика
Математика
рачу.и инф.
математика

24

ДА

и 18

ДА

14

ДА

38

ДА

и 22

ДА

и 7

НЕ

и 3

HE

дипломирани
математичар
дипломирани
математичар
дипл машинс. рачунарство
инжењер
информатика
дипл. инжењер рачунарство
информатика
дипл. инжењер рачунарство
информатика
Дипломирами
физика
физичар
дипломирани
физика
физичар
дипломирани
физика
физичар
проф. хемије
хемија

35

ДА

20

ДА

23

ДА

18

ДА

дипломирани
хемичар
дипломирани
хемичар
дипломирани
биолог
дипломирани
биолог
дипломирани
биолог
дипломирани
биолог

хемија

17

ДА

хемија

18

ДА

биологија

25

ДА

биологија

16

ДА

биологија

20

ДА

биологија

10

ДА

дипломирани
филозоф
дипломирани
филозоф
дипломирани
социолог
дипломирани
социолог

Филозофија

9

ДА

Филозофија 60 12
грађ. васп. 40%
Социологија
33
устав и пра грађ
социологија
5
устав и права г
20

ДА
ДА
ДА

100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
82%
неодређено
100% одређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
30%
неодређено
100%
неодређено
60%
неодређено
100%
неодређено
10%
неод.
биол.
40%
неод. гр. ва
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
25% одређено

-

18% Музичка

70%
Град
-

Стари

40% Економска
25%
Уметни
20% Музичка

Економска 55
Техничка 20%

61. Ђурић
Драгана
62. Радовић
Драгана
63. Божовић
Јанко

дипломирани
психолог
дипломирани
психолог
вероучитељ

психологија
Психолог.20%
Школ.пси 35%
верска настава

25
14
13

21

ДА
ДА
НЕ

50%
неодређено
55%
неодређено
55% одређено

50%
Медиц.
школа
Економ ш 45%
О.Ш. Слободан
Секулић 55 %

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

II1 IV2,с

IV4

2. Смиљанић Љиљана

II3

II4,6 IV5,6

3. Марјановић Ружица II2,C IV1,3
4. Благојевић Мирјана I1 III2,с
5. Грујичић Биљана
6.

Хаџи Јовановић
Бојана

I2

Гавриловић
Светлана
9. Скорковић Бранкица
10. Демировић Невенка
11. Ћорoвић Јелена

I6,7 III4,6

I3,4 III1,3
II5 III5

7. Милена Стричић
8.

I5

српски језик и
књижевн.
српски језик и
књижевн.
српски језик и
књижевн.
српски језик и
књижевн.
српски језик и
књижевн.
српски језик и
књижевн.
српски језик и
књижевн.

1

1

1

1

1

1

40

18

2

1

2

1

10

1

1

1

1

1

1

40

18

2

1

2

1

1

1

1

1

0,5

40

18

2

1

2

18

2

1

18

2

1

6

0,5

10

1

1

10

1

1

1

1

1

40

2

1

1

10

1

1

1

1

1

40

2

1

1

10

1

1

1

1

1

40

1

0,5

0,5

3

0,5

0,5

0,3

0.9

13,2

1

1

1

1

1

1
1
1

1
2
1

1

1

17,6

0,5

0,5

20

1

1

0,5

0,5

1

1

1

2

I1 III1,2

III4,5,6

енглески језик

18

2

1

1

2

10

IV1,2,3

IV4,5,6

енглески језик

II4,5,6
I4

енглески језик
енглески језик

2
2
1

1
1
1

1

II1,2,3,c
III3,c, I1,2,3

18
18
18

1
2
1

10
10
5

I5,6 ,IVC

енглески језик

8

1

1

I7 II4 III6 IV6

руски језик

8

1

1

0,5

1

12. Данка Ковачевић

1

14. Вукић Бранка

I3,4 II3,с III2,с
IV1,С

грађ.васп.

3

Судзиловски
15.
Ђурђица
16. Пејовић Добрина

I1,3,4 III1,3,C
IV2,3,c
II3,c

I5,6 III5 IV4,6

француски јез.

18

2

1

II4,6

француски јез.

6

1

0,5

17. Василић М. Ивана

I1,3,4 II1,2,С
III3,C IV1,С
I2 II2,C III2,C
IV2,C

I5,6 II5,6 III4 IV6

немачки јез.

20

2

2

I5,7 II5 III6 IV5

италијан. јез.

16

2

1

18. Броћић Бојана

Гр.

26

1

недељна норма

10

остали послови

1

кабинети и
лабораторије

2

приправник

1

рад устручним
органима,
тимовима,
дежурства
ментор

2

вођ.педагош.
документације
припрема за
такмичење
стручно и пед.
усавршавање

18

разр.старешинс
тво,одељ.зајед.
додатна
допунска,
припремна
настава
секције
припремни и
друш. корисни
рад
припремање за
наставу
рук.стручним
активом
поправни и
разредни
испити
матурски испит

писмени задаци

1. Даниловић Гордана

редовна
настава

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

предмет

природноматематички
смер

друштвенојезички смер

редни број

5.4.1 Структура 40-то часовне радне недељa

1

1
1

1
1

5

1

1

0,6

5

0,5

0,5

10

1

1

3

0,5

1

10

1

1

1

9

1

1

2

1

0,5

1

1

1

1

1

40

1
1

40
40
22

1

1

40
13
40

1

36

Нинослава
Јелисавчић
20. Дукић Јелена

I2 II1,c III2,С

I6 II4 III4,5

шпански јез.

6

1

1

3

I4,5

Латински јез

4

0,5

0.5

2

21. Ристовић Јелена

I1,2,3,4 II1-C

I5

латински јез.

18

2

2

22. Ђурић Драгана

II3,2

II4,5,6

психологија

10

23. Радовић Драгана

II C,1

психологија

4

24. Соња Ковачевић

III1,2,3,С
IV1,2,3,С

филозофија

20

19.

2

1

10

1

1

2

10

1

1

2

10

филозофија

\

грађан. васп.

IV4,5,6

социологија
устав

27. Станић Љиљана

IV4,5,6

устав

12
8
18
2
5

28. Тубић Рајко

II3,c IV1,3

IV5,6

математика

18

2

1

1

29. Суботић Слободан

II1,2 IV2,С

II 4 IV4

математика

19

2

1

2

30. Живанић Славка

I1,2,3 III1

III6

математика

19

2

31. Јелисавчић Милена

III2,3

I7 III4,5

математика

1

2

математика
рачунарство

18
10
9

2

II5,6
IV5,6В IV 4- 6
В II4,5,6IV4
В IV 4,5,6
I5,6
III5 В III5,6
I5,6,7 III4,6
BIII4,6
В III4,5

2

1

рачунарство

20

1

математика
рачунарство

14
5

1

1

рачунарство

20

1

1

рачунарство

16

1

1

I5,6,7
В II 4,5,6

рачунарство

21

1

1

II5

биологија

20

1

I5,6,7 III4 IV4,5,6 биологија
II4,6 III5,6
биологија

20
12
2
9

26. Јевтић В. Бранка

32. Станковић Марија

В IV 1- С
В II2,3IV1,2,3,с
33. Аћимовић Милијана
В IV 1,2,3,C
I4 IIIс
34. Цвијетић Дејан
III2 B III2
I
III
35. Милошевић Мирјана 1,2,3,4 1
В III1,3
I1,2,3
В II1,С
36. Мисаиловић Анка
III3,С
В III1,2,3,с
I4
В II1,2,3,C
37. Биљана Ристић
В IIIC
I2,3 II1,2,3
38. Станојевић Саша
III1,2,3,C
I4
39. Зарић Милица
IIС
40. Ристовић Душица
41. Пртењак Ана

I1
\

биологија
грађ.васп.

5

1

III4,5,6 IV4,5,6

Стељић Милунка

10

1

0,7

1
1

1

1

1

2

0.5

13,2

1

0,5

0,5
1

9

1

2
2

0,5

1,5

1

1

1

40

1

1

3

1

40

1

1

2

1

40

0,5

0,5

2

10

1

1

1

40
20
8

10

1

1

1

1

1

2

40

10

1

1

1

1

1

1

40

10

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

10

1

2

1

1

0,5

0,5

2

\
IV1,2,3,С
IV1,2
IV3,С

25.

1

0.5

1

2
1

1

10

2

8

1

1

10

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

10

1

1

1

0,5

27

1

1

1

1

6

1

6

1

1

40

1

40

1

1

40

1

2

1

40

1

40

1

40

1

36

1

41

1

40

1

1

1

1

1

1

1

1.5

1

1

1

2

1

2.5

1

1

2

1

1

1

40

1

0.5

0.5

24

0,5

2

22

1

0.5

0.5

2

43. Васовић Цмиљка

IV1,2,3,С

IV4,5,6

физика

23

1

2

1

44. Јевђовић Снежана

I5,6,7
II 5,6
I5 II4,5,6

физика

24

1

2

1

46. Вељовић Славица

I1,2,3,4
II2,3
I1,2,3,4

хемија

19

1

1

47. Селаковић Драгица

II1,2,3,с

I6,7 III4,5,6

хемија

21

IV4,5,6

хемија

I5,6,7 III4,5,6
II4,5,6

географија
географија

6
20
20

географија

2

историја

20

историја

20

историја

18

грађан вас.

2

48. Куљанин Оливера
49. Галечић Мирјана
50. Биљана Шоловић

III1,2,3,с
I1,2,4 II1,2,3,С

51. Кристина Ратковић

I3

52. Илић Душица

II1 IV1,2,3,с

53. Папић Јадранка

I1,2,3,4 III1,2,3,с

54.

II2,3,C

Светлана
Миловановић

55. Ковачевић Горан
Вранешевић
56.
Љубиша

III4,5,6

I5,6,7
II4,5,6

\
I3,4 III1,2,3

I5,6 III4,5,6

физичко вас.

20

II1,2,3,C

I7 II4,5,6 IIIС
физичко вас
IV1

10

физичко вас.

10

57. Јокић Јована
58. Кнежевић Светлана

I1,2 IV2,3,С

IV4,5,6

физичко вас.

16

59. Жупић Зоран

I5-7 II4,5,6

музичка кул.

22

I5-7, II 4-6

ликовна кул.

20

61. Вићентић Драган

I1-4 II1-С
III1-с IV1-с
I1-4 II1-с,
III1-3, IV1-3
IIIC, IVC

62. Божовић Јанко

\

ликовна кул.
верска
настава
шк.педагог

2

\

60. Спаловић Биљана

63. Станковић Емилија
64. Радовић Драгана

шк. психолог

2

2

12
1

12

1

10

1

1

10

1

1
1

3
10
10

0,5
1
1

12

1

1
1

1

1

1
1

1

1

0,5
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48

1

1

1

1

1

40

1

1

1

1

40

1

0,2
1
1

0,8
2
2

1
1

12
40
40

1
1

1
2
1

1

1

10

1

1

10

2

10

1

10

1
2
1

0.5
1,5

1

11

1

1

1
1

1
1

5
0,5

1

1

1

1

5
8

1

1

1

4
40

1

1

2

1

1

1

1

1

3

2

1

3

0.5

1

0.5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

44

1

1

1

40

1

40
40

1
0.5

40
20
20

1

32

2

11

1

1

10

0.9

1

0,1

1,5

6

0.5

2

22

1

1

40

1

1

46

4

1

1

1

1

30

1

7

1

11

2

2

1

28

48

1

1
1

1

1

1
1

недељна норма

1

приправник
кабинети и
лабораторије
остали послови

24

вођ.педагош.
документације
припрема за
такмичење
стручно и пед.
усавршавање
рад устручним
органима,
тимовима,
дежурства
ментор

физика

матурски испит

II4 III4,5,6

поправни и
разредни испити

II1,с III1,2,3,С

припремни и
друш. корисни
рад
припремање за
наставу
рук.стручним
активом

секције

разр.старешинст
во,одељ.заје
додатна ,
допунска и
припремна
настава

писмени задаци

редовна настава

предмет

природноматематички
смер

друштвенојезички смер

редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
42. Павловић Живојин

4

14

послови билиотекара 42%+17%

3

Послови библиотекара школе (58%):
- планирање и програмирање рада са ученицима......4
- непосредан рад са ученицима..................................15
- рад са наставницима и ученицима............................2
- библиотечки информацијски рад..............................1
- културна и јавна делатност .......................................4
- вођење докиментације, учешће у раду стручних
органа, стручно усавршавање.....................................1
4

Послови помоћика директора (42%):
координира педагошки рад и рад стручних
органа школе .........................................................11
вођење документације, учешће у раду
стручних органа, стручно усавршавање ..............2
5

Послови библиотекара школе( 59%):
- планирање и програмирање рада са ученицима......1
- непосредан рад са ученицима....................................6
- рад са наставницима ..................................................4
- библиотечки информацијски рад..............................1
- вођење докиментације, учешће у раду стручних
органа, стручно усавршавање.....................................1

29

недељна норма

приправник
кабинети и
лабораторије
остали послови

вођ.педагош.
документације
припрема за
такмичење
стручно и пед.
усавршавање
рад устручним
органима,
тимовима,
дежурства
ментор

матурски испит

поправни и
разредни испити
5

Непосредни рад са ученицима и наставницима
и аналитичко-истраживачки рад.........................10,5

-

припремни и
друш. корисни
рад
припремање за
наставу
рук.стручним
активом

послови билиотекара3 58,00% и послови помоћника директора4 42,00%

2

-

секције

разр.старешинст
во,одељ.заје
додатна ,
допунска и
припремна
настава

писмени задаци

редовна настава

предмет

природноматематички
смер

друштвенојезички смер

редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
библиотекар
65. Марковић Славко
Нинослава
библиотекар
66.
Јелисавчић
1
Непосредни рад са ученицима и наставницима
и аналитичко-истраживачки рад.........................30

40
23

5.4.2. Извештај о присуству наставника акредитованим програмима са бројем часова

Р.бр

Име и презиме

Врста стр. спреме

Број сати за школску
2016/17.г.
К1

К2

1.

Симовић Вукадин

директор школе

24

2.

Даниловић Гордана

проф. српског јез. и књиж

104

54

3.

Смиљанић Љиљана

проф. српског јез. и књиж

95

54

4.

Марјановић Ружица

проф. српског јез. и књиж

5.

Благојевић Мирјана

проф. српског јез. и књиж

24

16

6.

Хаџи Јовановић Бојана

проф. српског јез. и књиж

7.

Грујичић Биљана

проф. српског јез. и књиж

16

16

8.

Стричић Милена

проф. српског јез. и књиж

16

16

9.

Ковачевић Данка

проф. енглес. језика

16

16

10.

Демировић Невенка

проф. енглес. jезика

11.

Гавриловић Светлана

проф. енглес. језика

8

16

12.

Скорковић Бранкица

проф. енглес. језика

8

16

13.

Ћоровић Јелена

проф. енглес. језика

8

16

14.

Вукић Бранка

проф. руског језика

15.

Вранић Ђурђица

проф. францу. jезика

24

16

16.

Пејовић Добрина

проф. францу. jезика

17.

Ристовић Јелена

проф. латинског језик

18.

Дукић Јелена

проф. латинског језик

19.

Броћић Бојана

проф. италијанског jезика

20.

Гавриловић Јована

проф. италијанског jезика

21.

Јовановић Нинослава

проф. шпанског jезика
30

К3

К4

16

16
8
16
На родитељском одуству

9

22.

Василић Ивана

проф. немачког jезика

23.

Ковачевић Горан

проф. физичког васп.

24.

Кнежевић Светлана

проф. физичког васп.

25.

Вранешевић Љубиша

проф. физичког васп.

26.

Јокић Јована

проф. физичког васп.

27.

Жупић Зоран

проф. музичке културе

28.

Спаловић Биљана

проф. ликовне културе

29.

Вићентић Драган

проф. ликовне културе

30.

Марковић Славко

проф. одбране и заштите
библиотекар

31.

Миловановић Светлана

проф. историје

32.

Папић Јадранка

проф. историје

33.

Илић Душица

проф. историје

34.

Галечић Мирјана

проф. географије

35.

Шоловић Биљана

проф. географије

36.

Ратковић Кристина

проф. географије

37.

Суботић Слободан

проф. математике

38.

Живанић Славка

проф. математике

39.

Јелисавчић Милена

проф. матеметатике

40.

Станковић Марија

41.

12

16

35
24
-

8

16

16

8

16
16

8

16

16

8

проф. математ., рачунар.

10

32

Аћимовић Милијана

проф. рачунар. и информ.

16

42.

Цвијетић Дејан

проф. матема, рачуна.

24

43.

Тубић Рајко

проф. математике

44.

Милошевић Мирјана

проф. рачунарс. и инфор.

45.

Мисаиловић Анка

проф. рачунарс. и инфор.

31

-

16

24

24

16
-

-

-

-

46.

Ристић Биљана

проф. рачунарс. и инфор.

16

47.

Васовић Цмиљка

проф. физике

16

48.

Јевђовић Снежана

проф. физике

16

49.

Павловић Живојин

проф. физике

16

50.

Селаковић Драгица

проф. хемије

16

51.

Вељовић Славица

проф. хемије

52.

Куљанин Оливера

проф. хемије

53.

Станојевић Саша

проф. биологије

54.

Ристовић Душица

проф. биологије

55.

Зарић Милица

проф. биологије

56.

Пртењак Ана

проф. биологије

57.

Станић Љиљана

проф. социологије

58.

Ковачевић Соња

проф. филозофије

59.

Стељић Милунка

проф. филозофије

-

-

-

-

60.

Јевтић Бранка

проф. социологије

-

-

-

-

61.

Ђурић Драгана

проф. психологије

62.

Радовић Драгана

проф. психологије

8

63.

Станковић Емилија

школски педагог

16

64.

Божовић Јанко

вероучитељ

8

24

8

40

8

16

8

16

8
8

8

-

16

16

-

24

8

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

Трећи

Четврти

Укуп.

Степен
реализације
Д-Ј
П-М
99,6
99,73

П-М
444
440

Д-Ј
560
560

П-М
315
315

Д-Ј
720
717

П-М
324
326

Д-Ј
640
640

П-М
384
383

Д-Ј
2512
2502

П-М
1468
1464

222
222

420
420

210
210

720
718

216
212

512
510

192
192

1948
1942

840
836

99,69

99,52

148
148

140
140

70
70

216
216

72
72

192
192

128
128

770
770

418
418

100

100

74
74
148
148

70
70
210
210

70
70
140
140

144
144
144
144

72
72
72
72

128
128
128
128

64
64
64
64

490
490
704
704

280
280
424
424

100

100

148
222
222

100

100

74
74

74
74

140
140

140
140

144
144

72
72

128
128

64
64

486
486

350
350

100

100

74
74

148
148

140
140

70
70

144
144

72
72

290
290

100

-

358
358

100

-

296
298

222
221

280
280

-

-

-

-

-

576
578

222
221

100,35

99,54

-

-

-

-

-

-

128
128

96
96

128
128

96
96

100

100

10. Социологиј а

-

-

-

-

-

384
384

192
192

384
384

192
192

100

100

11. Психологиј а

-

280
280

210
210

-

-

-

-

280
280

210
210

100

100

12. Филозофиј
а
13. Историја

-

-

-

-

288
287

216
214

384
384

192
192

672
671

408
406

99,85

99,50

296
294
296
294
296
296
712
712

222
222
222
222
222
222
444
444

280
280
280
280
280
280
420
420

210
210
210
210
210
210
525
525

432
432
288
291
288
288
288
289

216
216
216
216
324
322
540
540

384
381
256
258

-

648
648
648
648
1044
1041
1893
1893

99,64

100

100,11

100

288
287
384
384

1392
1387
864
865
864
864
1556
1559

100

99,71

100,19

100

296
296
296
295
296
295

222
222
222
219
222
222

280
280
280
280
240
240

315
315
315
315
180
180

288
288
-

256
255
248
248

480
478
192
192
186
186

1120
1119
576
575
1048
1047

1341
1339
1053
1044
774
774

99,91

99,85

99,82

99,14

264
264

324
324
324
322
198
198

99,90

100

111
109

140
140

105
105

144
144

-

128
126

-

560
556

216
214

99,28

99,07

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Д-Ј
592
585

Други

Српски
језик
и
књижевнос
т
296
Енглески
294
језик
Француски 222
222
јез.
Руски језик 148
Немачки
језик
Италијанск
и језик
Шпански
језик
Латински
језик
Устав
и
права грађа

14. Географија
15. Биологија
16. Математик
а
17. Физика
18. Хемија

и
19. Рачун.
информ.
148
20. Музичка
146
култура
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-

21. Ликовна
култура
22. Физичко
васп.

148
145

111
111

140
140

105
105

144
144

-

128
128

-

560
557

216
216

99,46

100

296
294

222
221

280
280

210
210

288
286

216
212

256
255

192
192

1120
1115

840
839

99,55

99,88

18971
18940

13871
13845

99,83

99,81

Укупно

До одступања у реализацији наставног плана и програма дошло је због личних разлога
предметних наставника, болести наставника и стручног усавршавања наставника.
У табели су приказани часови редовне наставе ( не постоји практична настава и вежбе).
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
Рачунарство и информатика- вежбе у блоку
Разред

Одељења

Укупно група

Годишње
часова по
групи
74
60
30
30

Укупно

Први разред
7
14
1036
Други разред
7
14
840
Трећи разред
7
14
420
Четврти разред
7
14
420
Укупно
2716
Напомена: Вежбе у првом разреду реализују се у редовном распореду по 2 часа
недељно
Вежбе у другом разреду реализују се по посебном распореду : у првом полугодишту
27 (9х3) часова а у другом 33 (11х3) по групи
Вежбе у трећем разреду реализују се по посебном распореду: у првом полугодишту 12
(4х3) часова а у другом 18 (6х3) по групи
У четвртом разреду реализују се по посебном распореду: у првом полугодишту 15
(5х3) часова а у другом 15 (5х3) по групи
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, науке и
технолошког развоја у складу са одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.
Према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја првог дана нове
школске године професори верске наставе и грађанског васпитања упознаће ученике са
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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 - 222, II разред - 210, III
разред - 216 и IV разред – 192.
Наставни
предмет
Грађанско
васпитање

Верска
настава

Први разред

Други разред

Бр. Оде
гр.
7
I1
I2
I3

Бр.
гр.
7

3

Бр.
уч.
20
15

Одељ

17

II 1
II 2
II 3

I4
I5

24
25

I6
I7

24

I1

10

I2
I3

Трећи разред
Бр.
уч.
25
24

Бр.
гр.
6

Оде

Четврти разред

Бр. Бр. Оде
уч гр.
18 7
IV 1
29
IV 2
20
IV 3
26
IV 4
18
IV 5

Бр.
уч.
23
18

IV 6
IV

19

IV 1

6

28

III 1
III 2
III 3

II 4
II 5

18
20

III 4
III 5

II 6
IIс

22

III 6
IIIс

20

II 1

5

III 1

10

12
12

II 2
II 3

6
4

III 2
III 3

2
9

IV 2
IV 3

14
3

I4
I5

6

II 4
II 5

13

III 4
III 5

3

IV 4
IV 5

5

I6
I7

7

II 6
IIс

8

III 6
IIIс

8

12

13

IV 6
IV

18
3

7
11

16
3

9
12

14

с

2

12

с

26
26
27
20

2
-

Р.б.

Наставни
предмет

Први

Други

Трећи

Четврти

Укуп.

%

1.

Верска настава

259
259

245
245

216
214

224
224

944
942

99.79

2.

Грађанско
васпитање

259
257

245
245

252
252

224
229

980
983

100.31

5.6.2. Извештај о факултативним активностима
РАЗРЕД
Р.б.

1.
2.

Факултативне и
ваннаставне активности
Екскурзије
Излети

I
II
један дан
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III
8 дана

IV
-

Стваралачке и слободне
активности
Хор
Културна и јавна
делатност школе

3.
4.
5.

30-60

30-60

30-60

30-60

4 часа недељно (144 укупно)
6-10 дана

5.6.3. Успех по смеровима и разредима
Раз.

Смер

Успех ученика који су
завршили разред

Неоцењени

Упућени да
понављају
разред
Ук.
-

%
-

I

Друш.-јез.
Прир.-мат.

Одл
.
38
66

II

Друш.-јез.
Прир.-мат.

35
64

62
24

25
-

1
-

122
90

-

-

-

-

-

-

Друш.-јез.

50

49

14

-

113

-

-

-

-

-

-

Прир.- мат.
Друш.-јез.
Прир.- мат.

68
61
73

20
31
17

14
-

2
-

88
107
91

-

-

-

-

-

-

455

286

75

2

819

-

-

-

-

-

-

III
IV

Укупно

Врд. Доб.
57
20
26
-

Упућени на
поправни

До
в.
-

Ук.
115
92

Ук.
-

%
-

Ук.
-

%
-

5.6.4. Средња оцена по предметима
Структура средње оцене по наставним предметима и разредима
Средња оцена
Р.б

1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наставни предмет

Српски језик и књижевн.
Енглески језик
Француски језик
Руски језик
Шпански језик
Немачки језик
Италијански језик
Латински језик
Устав и права грађана
Социологија
Психологија

Број
ученика

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти

816
816
272
86
65
191
194
360
205
126
205

4.11
3.46
4.00
4.80
3.86
4.14
4.17
3.86
-

3.57
3.49
3.78
4.76
4.11
3.66
4.23
3.33
4.62

4.14
3.96
3.59
4.24
3.99
3.74
3.95
-

3.85
4.09
3.56
4.71
3.59
4.26
4.42
4.63
-

208

36

разред

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Филозофија
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Рачунарство и информ.
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Владање

407
725
618
709
816
816
596
816
726
726
816
816

4.00
4.44
4.30
3.52
3.64
3.48
4.33
4.97
4.89
4.80
4.93

4.05
4.40
4.31
3.01
3.60
3.73
4.42
4.83
4.86
4.95
4.94

4.78
4.14
4.20
4.32
3.37
3.93
4.57
3.51
4.79
4.90
4.84
4.76

4.76
3.93
5.00
3.44
3.91
4.36
4.45
4.83
4.90
4.71
4.91

Средња оцена по разредима: 1. Први – 4,25; 2. Други – 4,17; 3. Трећи – 4,36; 4. Четврти –
4,37.Укупна средња оцена је 4,29.

5.6.5. Такмичења у школској 2016/17. 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.
Такмичења у школској 2016/17. 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.
Број ученика на такмичењу
Општинско Окружно Републичко
У I II III У I II III У I II III
Српски језик
12 1 7 2
и књ.
5
3 3
Енглески
језик
1
Француски
језик
20 1 8
8 1
1
Историја
Наставни
предмет

Биологија

22 4 4 2 10
37

2

8 2 4 2

Математика

Математика
„Мислиша“
Математички
турнир
Рачунарство 2
и информат.
25 5 6 6 17 3 3 4
Физика

77

9 3 2

Хемија
Географија

3

Немачки
језик

3

6

1

4
1

2

3

1
4

1

3
2 2

Укупно

4

2

2

82 10 21 8 75 12 16 11 100 1 5

8

преглед учешћа (У) и резултата (I, II, III награда) ученика постигнутих на свим нивоима
такмичења у школској 2016/17. години
Најуспешнији такмичари

Презиме и име ученика/
Екипа
Деспотовић Богдан
Јевтић Јелисавета
Топаловић Игор
Гавовић Ана
Поповић Милош
Николић Александра
Мојсиловић Тамара
Русовић Сара
Киковић Александра
Кулић Милица
Тодорић Сандра
Крстић Ивана
Енглески језик
Илић Ивана
Ивановић Дубравка
Томић Андрија
Кнежевић Тамара
Тодоровић Александра

Раз.

Професор ментор

Српски језик и књижевност
II5
Стричић Милена
III5
II4
II4
II6
Смиљанић Љиљана
II6
II6
II6
III3 Миловановић Ирина
II1
II1
Даниловић Гордана
II1
IV2
IV3
IV4
IV2
IV1

Скорковић Бранкица
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Пласман/учешће
Окружно
Републ.
II
III
I
II
II
учешће
III
учешће
II
II
II
II
III
III
III
учешће
учешће

Презиме и име ученика/
Екипа
Васиљевић Теодора
Марјановић Ангелина
Зечевић Селена
Крсмановић Вукашин
Жунић Ана
Ковачевић Андреј
Алексић Маја
Бакић Дејан
Јоковић Милица
Алексић Предраг
Ђурић Емилија
Јовановић Милица

Раз.

Професор ментор

Француски језик
IV3
Ђурђица Судзиловски
I7
II5
I7
I5
III4
IV5
IV5
IV4
IV3
III5
III 6

Пласман/учешће
Окружно
Републ.
учешће

Руски језик
Вукић Бранка
Биологија
Станојевић Саша

Зарић Млица

Зарић Млица
Ристовић Душица

учешће
I
учешће
учешће
учешће
учешће
I
учешће
учешће
III
I

Физика
Поповић Марија
Бојовић Анастасија
Радивојевић Јана
Куљанин Алекса
Тејић Лазар
Топаловић Игор
Јевтић Јелисавета
Матовић Матија
Димитријевић Марија
Кукркић Иван
Поповић Марија
Радивојевић Јана
Ристовић Страхиња
Максимовић Ана
Старчевић Лука
Бојовић Софија
Дедић Михаило
Лекић Владе
Поповић Марија
Радивојевић Јана
Ђурић Павле

I
I
I
I
II
II
III
III
III
IV
I5
I6
I6
II5
II5
III4
IV5
IV4

Васовић Цмиљка

I
II
II
III
I
III
I
III
III
II

Математика
Цвијетић Дејан
Цвијетић Дејан
Цвијетић Дејан
Станковић Марија
Станковић Марија
Јелисавчић Милена
Тубић Рајко
Суботић Слободан

I
II
I
II
II
II
III
III

Јевђовић Снежана

Павловић Живојин

Математичко такмичење „Мислиша“
I5
Цвијетић Дејан
I6
Цвијетић Дејан
II4
Суботић Слободан
39

учешће

учешће
учешће
учешће
учешће
III
III
II

Презиме и име ученика/
Екипа
Јанковић Ана
Кукркић Иван
Лекић Владе

Радивојевић Јана
Старчевић Лука
Кукркић Иван
Јевтић Јелисавета
Зечевић Милан
Бакић Марија
Димитријевић Марија
Милошевић Јован
Југовић Лазар
Митрашиновић Драган
Филиповић Снежана
Кукркић Иван

Раз.

Професор ментор

II6
Станковић Марија
IV5 Тубић Рајко
IV4 Суботић Слободан
23 ученика су похваљена

Пласман/учешће
Окружно
Републ.
III
II
III

Математички турнир
I6
Цвијетић Дејан
II5
Станковић Марија
IV5 Тубић Рајко
III5 Јелисавчић Милена
Рачунарство и информатика
III4
III4 Милошевић Мирјана
III4
III5
Мисаиловић Анка
III5
II6
Ристић Биљана
IV6
Станковић Марија
IV5

похвала
I
III
учешће
III
III
III
учешће
учешће
II
III
II

Хемија
Ковачевић Андреј
Југовић Лазар
Костадинов Максим
Поповић Марија
Топаловић Игор

III
III
I
I
II

Селаковић Драгица
Вељовић Славица

I
II
II
I
I

IV

XI
II

Географија
Пенезић Јована
Зарић Драган
Рамић Петар

III
II
II

Шоловић Биљана

II
II
II

Немачки језик
Тешовић Сандра
Кнежевић Владимир

IV
IV

Василић Ивана

I
I

Историја
Бјелић Никола
Ћирковић Јована
Ракић Душица
Јоковић Љубица

I
III
III
III

I
Папић Јадранка
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учешће
учешће
учешће

V

Конкурси
Назив конкурса

„Петља“
Фонд Зоран Теодосић

Материце

„Три слободе ЕУ“

Презиме и име ученика

Раз.

Ментор

Литерарни конкурси
Андреј Ковачевић
III4 Биљана Грујучић
Ирина
Александра Киковић
III3
Миловановић
Сара Веланац
III5 Милена Стричић
Ирина
Вук Грујучић
I4
Миловановић
Љиљана
Никола Миловановић
II4
Смиљанић
Петар Мојсиловић
I6
Ана Максимовић
I6 Биљана Грујучић
Јана Станојевић
I6

Нагр.
похвала
III
похвала
III
II
III
III
III

Енглески језик
Createng cafe

Тамара Лацмановић

III1

Гавриловић
Светлана

II6

Спаловић Биљана

награда

Ликовни конкурс
Беокулис

Јелена Шопаловић

Спортска такмичења – ОСИУРС
Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије одржавју се у девет спортова, у
екипној и појединачној конкуренцији и на пет нивоа: I школском, II општинском, III
окружном, IV међуокружном и V републичком.
Само победници у екипној и појединачној конкуренцији настављају такмичење на
следећем нивоу.
Наша школа је и ове, 2016/17. школске године наступала и остварила следеће резултате.

Спорт

Стони
тенис
Кошарка
Одбојка
Мали
фудбал
Рукомет

Екипа/појединачно

Такмичење

Пласм
ан/
учешћ
е

Јелена Рајовић

републичко

IX

ученици
ученице
ученици
ученице
ученици

међуокружно
општинско
републичко
међуокружно
општинско

III
II
VI
II
II

ученици

општинско

III
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Спорт

Атлетика

Пливање

Екипа/појединачно

ученице
ученици
ученице
Ђунисијевић Невена
Остојић Теодора
Стаматовић Ана
Кокора Андреј
Стјепановић
Владимир
Јелисавчић
Димитрије
Јанић Василије

Такмичење

општинско
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко

Пласм
ан/
учешћ
е
II

републичко
републичко

Школа је по тринаести пут узастопно проглашена за свеукупног победника ОСИУРС–а
за школску 2016/17. годину. Професорка наше школе Светлана Кнежевић проглашена је за
најуспешнијег професора физичке културе.
Математичко такмичење „Мислиша 2017“
И ове школске године наша школа је учествовала на математичком такмичењу
„МИСЛИША-2017“. Организатор такмичења је математичко друштво „Архимедес“.
Учествовало је 50214 ученика из 642 основне и средње школе. Такмичење је одржано
09.03.2017. год. у 12 сати.
На такмичењу је учествовало 77 ученике наше школе: 15 ученика првог разреда, 19
ученика другог разреда, 24 ученика трећег разреда и 19 ученика четвртог разреда.
Награђено је шест ученика: Поповић Марија I5 (III награда), Радивојевић Јана I6 (III
награда), Ђурић Павле II4 (II награда), Јанковић Ана II6 (III награда), Kукркић Иван IV5 (II
награда) и Лекић Владе IV4 (III награда).
Похвањено је 22 ученика: Бугариновић Алекса I5, Марјановић Ангелина I7, Ристовић
Страхиња I6, Стефановић Марко I5, Вељашевић Милан II6, Максимовић Ана II5,
Митрашиновић Драган II6, Поповић Вера II6, Ршумовић Богдан II6, Старчевић Лука II5,
Топаловић Игор II4, Тртовић Ивана II6, Димитријевић Марија III4, Јевтић Јелисавета III5,
Петровић Андрија III4, Брзаковић Лука IV4, Дедић Михаило IV5, Драгутиновић Срђан IV6,
Петровић Ивана IV5, Петровић Сара IV4, Половина Душан IV5 и Ћитић Предраг IV4.
Математичко такмичење „МИСЛИША“ успешно се организује већ 12 година (20062017). Сваке године координатори такмичења и чланови радних тимова у школама износили
су своја мишљења и запажања о свим аспектима такмичења. Општа оцена од почетка и сваке
године је 4,90, тј. одличан!
Славка Живанић
Математички турнир 2017.
На тридесет деветом математичком турниру (Математичка олимпијада средњих школа),
екипном првенству средњих школа Републике Србије, одржаном 13. маја 2017. године. у
Београду, екипа Ужичке гимназије је освојила другу награду.
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Математички тим Ужичке гимназије
У нашем математичком тиму били су Радивојевић Јана I разред, Старчевић Лука II
разред, Јевтић Јелисавета III разред и Кукркић Иван IV разред. Старчевић Лука је добитник
прве награде са свим тачно решеним задацима, Кукркић Иван друге награде, а Радивојевић
Јана је похваљена. На турниру је учествовало 47 средњих школа (188 ученика) из целе Србије.
Ово математичко такмичење организовало је Математичко друштво „Архимедес“ из Београда.
Ове школске године екипу су пратили професори математике Милена Јелисавчић и
Марија Станковић. У време израде задатака професори су присуствовали семинару
„Мотивација и развијање интересовања за учење математике“ (Избор и анализа задатака са
Турнира 2017. године).

5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА
У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења.
5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА
У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења.
5.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
•

Почетак школске године

01.09.2016. год.

•

Обележавање Дана школе

14.10.2016. год.

•

Први класификациони период

17.11.2016. год.

•

Полугодиште-класификација

26.01.2017. год.

•

Завршетак наставе у првом полугодишту

27.01.2017. год.

•

Савиндан

27.01.2017. год.

•

Подела ђачких књижица

30.01.2017. год.

•

Зимски школски распуст

30.01.2017. - 10.02.2017. год.

•

Почетак наставе у другом полугодишту

•

Други класификациони период

•

IV разред

06.04.2017. год.

•

I, II и III

20.04.2017. год.

•

Завршетак наставе у другом полугодишту

13.02.2017. год.

IV разред

23.05.2017. год.

I, II и III

20.06.2017. год.

Одељенска већа
IV разред

23.05.2017. год.
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I, II и III разред

20.06.2017. год.

• Подела сведочанстава IV разред

30.05.2017. год.

I, II и III разред

28.06.2017. год.

• Подела диплома
IV разред
• Летњи распуст
•

14.06.2017. год.
20.06. - 31.08.2017. год.

Матурски испит
јунски рок: пријављивање

30.05.2017. год.

полагање
- српски језик

02.06.2017. год.

- страни језик, математика

05.06.2017. год.

- одбрана радова

07. – 09.06.2017. год.

•

августовски рок: пријављивање

17.08.2017. год.

•

Припремна настава

од 26.6.-30.6.2017. год.

•

полагање

од 21-25.08.2017. год.

•

наставни дани по распореду од: петка - 24.01. 2017. год.

Време реализације екскурзија :
-

трећи разред............................................................................24-09. - 01.10. 2016. год.

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
У току школске 2016/17. ванредни ученици су полагали испите у предвиђеним роковима
и утврђеном респореду. Закључно са јунским испитним роком следећи ученици су завршили
Марковић А. Никола, II разред друштвено-језичког смера са довољним(2,40) успехом.
Алексић М. Маја, IV разред друштвено-језичког смера са добрим (3,46) успехом.
Прљевић М. Даница, IV разред друштвено-језичког смера са довољним (2,31) успехом, у
јунском испитном року. Ученица полагала матурски испит и положила са добрим (3,00)
успехом.
Зарић Ж. Милош, IV разред друшвено-језичког смера са одличним (4,67) успехом. У
јунском испитном року ученик полагао матурски испит и положио са одличним (4,67)
успехом.
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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
У току школске 2016/17. године, ученици су радили у многобројним секцијама организованим
у школи. Чланови секција учествовали су у свим културним, забавним и спортским
манифестацијама организованим у школи и у граду.
У школи су радиле следеће секције:
Р.б

Презиме и име

Наставни предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Даниловић Гордана
Смиљанић Љиљана
Благојевић Мирјана
Јовановић Бојана
Грујичић Биљана
Милена Стричић
Гавриловић Светлана
Скорковић Бранкица
Вукић Бранка
Ђурђица Судзиловски
Василић Ивана
Броћић Бојана/замена
Кнежевић Светлана
Ковачевић Горан
Вранешевић Љубиша
Јокић Јована
Жупић Зоран
Спаловић Биљана
Илић Душица
Папић Јадранка
Галечић Мирјана
Живанић Славка
Тубић Рајко
Милошевић Мирјана
Ристић Биљана
Васовић Цмиљка
Јевђовић Снежана
Селаковић Драгица
Станојевић Саша
Зарић Милица
Ристовић Душица
Соња Ковачевић
Стељић Милунка
Јевтић Бранка
Божовић Јанко

Српски јез. и књиж.
Српски јез. и књиж.
Српски јез. и књиж.
Српски јез. и књиж.
Српски јез. и књиж.
Српски јез. и књиж.
Енглески језик
Енглески језик
Руски језик
Француски језик
Немачки језик
Италијански језик
Физичко васп.
Физичко васп.
Физичко васп.
Физичко васп.
Мизичка култура
Ликовна култура
Историја
Историја
Географија
Математика
Математика
Рачун.и. информат.
Рачун.и. информат.
Физика
Физика
Хемија
Биологија
Биологија
Биологија
Филозофија
Филозофија
Сциологија
Верска настава

47

Планирано
часова
секције
30
30
30
30
30
15
30
30
15
30
30
30
30
60
15
45
120 хор
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
30
30
30

Реализовано
часова
секције
30
30
30
30
30
15
30
30
15
30
30
30
30
60
15
45
120
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
30
30
30

Степен
реализације
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5.10.3. Извештај о реализацији допунске и додатне наставе
Додатна настава је организована за заинтересоване ученике који су желели да прошире и
продубе знања из појединих наставних предмета, ученике који су учествовали на бројним
такмичењима. Допунска настава је организована за ученике који заостају у савладавању
наставних садржаја. Углавном је била организована за ученике првог, другог и трећег разреда,
оба смера.
Реализација допунске и додатне наставе:
Р.б
.

Име и презиме
наставника

Наставни
предмет

1.

Биљана Грујичић

Српски јез. и књ.

Планирано
часова
допунске и
додатне
60

2.

Српски јез. и књ.

30

30

100

3.

Ружица
Марјановић
Гордана Даниловић

Српски јез. и књ.

30

30

100

4.

Љиљана Смиљанић

Српски јез. и књ.

30

30

100

5.

Мирјана Благојевић Српски јез. и књ.

60

30

30

100

6.

Хаџи
Бојана

60

30

30

100

7.

Милена Стричић

Српски јез. и књ.

15

15

8.

Данка Ковачевић

Енглески језик

30

15

15

100

9.

Светлана
Гавриловић

Енглески језик

30

15

15

100

10. Бранкица
Енглески језик
Скорковић
11. Невенка Демировић Енглески језик

30

15

15

100

30

15

15

100

12. Ћоровић Јелена

Енглески језик

30

30

100

13. Јелена Ристовић

Латински језик

60

60

100

14. Бранка Вукић

Руски језик

30

15

15

100

15. Ђурђица
Судзиловски
16. Пејовић Добрина

Француски језик

30

15

15

100

Француски језик

15

15

100

17. Дукић Јелена

Латински језик

15

15

100

Јовановић Српски јез. и књ.
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Реализова
но часова
допунска

Реализова
но часова
додатна

Степен
реализаци
је

30

30

100

100

18. Василић Ивана

Немачки језик

60

30

30

100

19. Нинослава
Јелисавчић

Шпански језик

30

15

15

100

20. Броћић Бојана

Италијански јез.

30

15

15

100

21. Соња Ковачевић

Филозофија

30

15

15

100

22. Стељић Милунка

Филозофија

30

15

15

100

23. Јевтић Бранка

Социологија
Устав
Историја

30

15

15

100

30

15

15

100

25. Душица Илић

Историја

30

15

15

100

26. Биљана Шоловић

Географија

30

15

15

100

27. Душица Ристовић

Биологија

30

15

15

100

28. Милица Зарић

Биологија

30

15

15

100

29. Саша Станојевић

Биологија

30

15

15

100

30. Славица Вељовић

Хемија

30

15

15

100

31. Оливера Куљанин

Хемија

15

15

32. Драгица Селаковић

Хемија

60

30

30

100

33. Снежана Јевђовић

Физика

60

30

30

100

34. Цмиљка Васовић

Физика

30

15

15

100

35. Павловић Живојин

Физика

60

30

30

100

36. Пртењак Ана

Биологија

15

15

37. Спаловић Биљана

Ликовна култура

30

15

15

100

38. Слободан Суботић

Математика

30

15

15

100

39. Милена Јелисавчић

Математика

30

15

15

100

40. Славка Живанић

Математика

30

15

15

100

24. Светлана
Миловановић
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100

100

41. Марија Станковић

Математика

60

30

30

100

42. Рајко Тубић

Математика

30

15

15

100

43. Дејан Цвијетић

Математика

60

30

30

100

44. Милијана
Аћимовић
45. Мирјана
Милошевић
46. Биљана Ристић

Рачунар.и инфор. 30

15

15

100

Рачунар.и инфор. 30

15

15

100

Рачунар.и инфор. 30

15

15

100

47. Анка Мисаиловић

Рачунар.и инфор. 30

15

15

100

5.10.5. Извештај о реализацији припремне наставе
Р.б Презиме и име

Наставни
предмет

1.

Славка Живанић

Математика

Планирано
часова
секције
30

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Јелисавчић Милена
Слободан Суботић
Гордана Даниловић
Ружица Марјановић
Љиљана Смиљанић
Милица Зарић
Цмиљка Васовић
Душица Илић

Математика
Математика
Српски јез.и књ.
Српски јез.и књ.
Српски јез.и књ.
Биологија
Физика
Историја

30
30
30
30
30
30
30
30

Реализовано
часова
секције
30

Степен
реализације

30
30
30
30
30
30
30
30

100
100
100
100
100
100
100
100

100

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
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
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-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
стручних сарадника.
На седницицама Наставничког већа на дневном реду били су следећи садржаји:
резултати уписа у први разред за школску 2016/17. годину; формирање одељења и упис
ученика у II, III и IV разред; одређивање одељењских старешина; разматрање и усвајање
Извештаја о реализација плана рада школе; разматрање 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 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 носиоца диплома ''Вук Караџић'' и
специјалних 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, међународних посета и размена
ученика и друго.
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23.11.

25.10.

13.09.

Време
реализа
ције

Активности/теме

Начин
реализаци
је

Носиоци
реализације

Утврђивање предлога Годишњег плана рада
школе и предлог одлуке Школском одбору
Разматрање Извештаја о раду за школску
2015/16.г.
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
Разматрање Школског развојног плана за период
од 2017. до 2021.године – координатори
(извештаји)
Самовредновање – координатори (извештаји и
планови)
Усвајање списка уџбеника који ће се користити у
школској 2016/17.години
Ђачки динар – извештај и одлука
Екскурзија ученика трећег разреда
Текућа питања

Презентац
ије,
разговор,
дискусије,
договор

комисија за
израду
програма ,
директор и
педагог

Именовање комисије за ванредне ученике
Извештај са одржаних семинара, презентација,
књижевних
сусрета...
и
обавештења
о
дешавањима у школи у наредном периоду
Разматрање
извештаја
са
реализованих
екскурзија
Разматрање извештаја са реализоване екскурзије
ученика трећег разреда
Извештај са поновног поправног испита из
српског језик и књижевности
Анализа резултата васпитно-образовног рада на
првом класификационом периоду
Именовање Испитног одбора за реализацију
матурског испита школске 2016/17. године
Предлог уписа за школску 2017/18. годину
Извештај са одржаних семинара, презентација,
књижевних
сусрета...
и
обавештења
о
дешавањима у школи у наредном периоду
Обрада теме: Реаговање на насиље у школи,
Драгана Радовић

Анализа,
разговор,
договор

Директор, и
стручне вође
екскурзија

Анализа,
разговор,
договор

Директор и
педагог ,
психолог
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27.12
18.1.
22.2.
29.3.

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
Договор око обележавања школске славе
Извештај о редовном инспекцијском надзору
Оцена и анализа посећених часова у првом
полугодишту школске 2016/1. године
Извештај са одржаних семинара, презентација,
књижевних сусрета... и обавештења о
дешавањима у школи у наредном периоду
Текућа питања
Анализа рада стручних већа у првом
полугодишту
Анализа резултата образовно-васпитног рада на
крају првог полугодишта
Послови у вези матуре за школску 2016/17.
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
Припрема и организација послова у вези
матурског испита
Успех ученика првог разреда уписаних из ОШ у
Ужицу, аналитичко - истраживачки рад
(извршилац: школски педагог)
Ексурзија
ученика
трећег
разреда
у
2017/18.години
Извештај са одржаних семинара, презентација,
књижевних
сусрета...
и
обавештења
о
дешавањима у школи у наредном периоду
Обрада теме: Процес рефлексије у наставној
пракси– Драгана Ђурић
Текућа питања
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Анализа,
разговор,
договор

Директор и

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог и
председници
стручних
већа

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике

Анализа,
разговор,
договор

Директор и
професор
психологије

стручна
већа,
педагог

27.4.
24.5.
12.6. и 22.6.

Анализа резултата васпитно-образовног рада на
крају тећег квалификационог периода школске
2016/17. 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 резултата образовно-васпитног рада
ученика завршних разреда (извршилац: директор
и педагог)
Припрема и организација послова у вези
матурског испита (извршилац: директор)
Извештај са одржаних семинара, презентација,
књижевних
сусрета...
и
обавештења
о
дешавањима у школи у наредном периоду
Текућа питања
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
Предлог за ученика генерације за школску
2016/17. године
Анализа резултата васпитно-образовног рада
ученика на крају наставне године (извршилац:
директор и педагог).
Оцена и анализа посећених часова у 
полугодишту школске 2016/17. године
Доношење одлуке о похваљивању и награђивању
ученика (извршилац: разредне старешине и
наставничко веће)
Формирање потребних комисија за упис ученика
у  разред (извршилац: директор)
Утврђивање резултата испита за ванредне
ученике (извршилац: председник комисије)
Извештај о реализацији СУ наставника у
претходном периоду - директор
Текућа питања
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Анализа,
разговор,
договор

Директор и
педагог

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог,
председници
стручних
већа,
одељенске
старешине

21.6.

Анализа резултата васпитно-образовног рада на Анализа,
Директор,
крају школске 2016/17. године (извршилац: разговор,
педагог
директор)
договор
Анализа стручног усавршавања у школској
2016/17. 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 са одржаних семинара, презентација,
књижевних
сусрета...
и
обавештења
о
дешавањима у школи у наредном периоду
Текућа питања
* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску
документацију а носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.

6.1.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Одељенска 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 одељенсих већа, а садржај рада био је следећи: формирање 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 образовних-васпитно резултата;
предлагање мера за
побољшање успеха ученика и унапређивање наставне и радне атмосфере; евидентирање
изостанака ученика; изрицање васпитних мера, али и ублажавање и укидање васпитнодисциплинских мера ученицима; утврђивање предлога за похваљивање и награђивање
ученика; предлог плана и програма екскурзије/излета; унапређивање сарадње са родитељима
и друго.
Битна запажања и предлози са седница одељенских већа разматрани су на седницама
Наставничког већа и другим стручним органима школе.
6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа ПРВОГ разреда .
За председника већа у овој школској години изабрана проф. рачунарства и информатике
Милошевић Мирјана, одељенски старешина I7 одељења на предлог директора школе.
Веће првих разреда је прихватило и усвојило програм и план рада за ову школску годину
у току септембра 2016.год.
Веће је извршило анализу школског календара, као и послове везане за организацију и
реализовање једнодневног излета ученика првог разреда .
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Излет наших ученика је реализован 1.10.2017. на релацији Ужице-Овчар бања-Врњачка
бања-Ужице. На излет је путовало179 ученика са својим разредним старешинама.
Председник актива разредних старешина је сачинио извештај са излета
презентован на седници Наставничког већа 25.10.2016.год.

који је

У септембру је организовано предавање у сарадњи са Саветовалиштем за младе на тему:
Репродуктивно здравље младих за сва одељења првих разреда.
Извршили смо анализу постигнутог
периода и на крају оба полугодишта.

успеха ученика на крају оба класификациона

Веће је разматрало предлоге које се односе на примену одговарајућих васпитнодисциплинских мера, а које је потребно спроводити приликом решавања ученичких
проблема, остварујући добру сарадњу са родитељима, ПП службом у школи и директором.
Чланови већа су се стручно усавршавали похађајући разне семинаре било електронским
путем или личним присуством (у Београду, Чачку и просторијама РЦУ).
Проф.физике Павловић Живојин је пренео утиске са студијског путовања у „Церн“ које
је организовало стручно веће за физику у марту 2017.год. заједно са професорком нашег већа
Снежаном Јевђовић.
Чланови већа су организовали посете Сајму књига, Српској академији наука и
уметности, информатичким такмичењима на републичком нивоу, као и промоцији истих у
нашој школи кроз сарадњу са информатичким удружењима из Србије, такмичењу из
математике „Мислиша“, промоцији и раду подружнице Друштва математичара Србије,
вечерима посвећеним енглеској култури и музици, али и нашој традиционалној и изворној
музици, Еx Yu музици, као и и квиз поводом 150 година независности Канаде и разним
културним дешавањима у граду и околини, књижевним конкурсима, вечерима рецитатора,
јавним часовима књижевности у школи, представљању нових књига...
Веће је разматрало питања везана за проблеме учења, изостајања из школе и примене
одговарајућих мера адекватног решавања истих који се неће негативно одразити на наставни
процес.
Одељенске старешине су присуствовале са својим одељењима систематским и
стоматолошким прегледима који обављени у просторијама Дечијег диспанзера у Ужицу.
Уредно смо посећивали седнице Одељенских и Наставничких већа, држали родитељске
састанке и остваривали сарадњу са члановима других већа размењујући искуства.
Извршен је преглед дневника након завршене школске године као и матичних књига.
У току ове године је организовано 6 састанака нашег одељенског већа.

Председник одељенског већа првих разреда
Милошевић Мирјана
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6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа ДРУГОГ разреда
Одељенско веће другог разреда (у саставу: Невенка Демировић,Биљана
Шоловић,Љиљана Смиљањић,Славица Вељовић, Саша Станојевић,Марија Станковић и
Љубиша Вранешевић) радило је према усвојеном плану рада.
Одељенске старешине другог разреда континуирано су пратиле успех ученика, учешће у
ваннаставним активностима, понашање и дисциплину на часовима. Наставцима су
анализирани планови писмених и контролних задатака, распоред додатне и допунске наставе
као и секција у којима су ученици ангажовани. Одељенске старешине су пратиле редовност
оцењивања ученика из свих предмета и са предметним наставницима разговарале о мерама за
побољшање успеха.
На сваком класикационом периоду усклађивани су критеријуми за изрицање васпитно
дисциплинсих мера као и критеријуми за извођење оцена из владања. Такође је анализиран
успех и понашањеученика. У току школске године одељенске старешине су радиле на
педагошкој документацији као и на решавању текућих проблема у одељењу. Одељенске
старешине су пратиле редовност оцењивања ученика из свих предмета и са предметним
наставницима разговарале о мерама за побољшање успеха.
Одржано је више састанака у вези извођења екскурзије, планиране за наредну школску
годину - Састанак СВ у вези одабира земље коју ћемо посетити и оквирне маршруте. Прикупљање и објављивљње конкурсне документације за извођење екскурзије – објављено на
сајту Ужичке гимназије и оглашено у Просветном прегледу, у складу са правилима
оглашавања.
Председник Стручног већа Невенка Демировић

6.1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда- Мирјана Галечић
-За председника већа у овој школској години изабрана проф.географије Галечић Мирјана
одељенски старешина 3/2 одељења на предлог директора школе.
-Веће трећих разреда је прихватило и усвојило програм и план рада за ову школску
годину у току септембра 2016.год.
-Веће је извршило анализу школског календара као и послове везане за организацију и
реализовање екскурзије.
-У периоду од 24.09.-2.10.2016.године боравили смо на осмодневној екскурзији на
релацији :Ужице-Лидо ди Јесоло - Падова -Рим /са посетом Ватикану/- Фиренца-Монтекатини
- Пиза - Лидо - Венеција - Лидо -Трст -Ужице.
-Стручни вођа пута је сачинио извештај са екскурзије који је презентован на седници
Наставничког већа 25.10.2016.год.,као и на Савету родитеља и родитељским састанцима.
-Извршили смо анализу постигнутих успеха ученика на крају оба класификациона
периода и на крају оба полугодишта.
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-Веће је разматрало предлоге које се односе на примену одговарајућих васпитнодисциплинских мера а које је потребно спроводти приликом решавања ученичких проблема
,остварујући добру сарадњу са родитељима, ПП службом у школи и директором.
-Чланови већа су се стручно усавршавали похађајући разне семинаре било електронским
путем или личним присуством /у Алексинцу,Београду и просторијама РЦУ/.
-Проф.физике Павловић Живојин је пренео утиске са студијског путовања у Церн које је
организовало стручно веће за физику у марту 2017.год.
-Веће је разматрало питања везана за проблеме учења,изостајања из школе,прославе 18.тих рођендана и примене одговарајућих мера адекватног решавања истих који се неће
негативно одразити на наставни процес.
-Одељенске старешине су присуствовале са својим одељењима систематским и
стоматолошким прегледима који обављени у просторијама Дечијег диспанзера у Ужицу.
- Обавештени смо о извршеном упису наших ученика у књиге Војне евиденције у
Војној команди Ужице.
-Веће је са својим ученицима приступило низу спровеђења акција које се односе на
прикупљање хуманитарне помоћи у оквиру Црвеног крста,Јазаса..
-Чланови већа су учествовали у акцијама везаним за реализацију еколошких активности
којима су координирале проф.биологије Зарић Милица и Ристовић Душица - чланице већа.
-Уредно смо посећивали седнице Одељенских и Наставничких већа, држали родитељске
састанке и остваривали сарадњу са члановима других већа размењујући искуства.
-Извршен је преглед дневника након завршене школске године као и матичних књига.
-Одржаних састанака у току ове године је 7.

6.1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда у школској

2016/2017.год.
-Чланови Одељењског већа четвртог разреда су : Милијана Аћимовић , Гордана
Даниловић , Ружица Марјановић , Слободан Суботић , Цмиљка Васовић , Рајко Тубић и
Светлана Кнежевић.
-Усвојен је план рада Одељењског већа четвртог разреда у школској 2016/17.години
-Чланови већа су учествовали у припреми и усклађивању планова израде писмених
задатака и вежби и организацији допунске , додатне и припремне наставе.
-Анализиран је успех ученика и усклађивани критеријуми за изрицање васпитнодисциплинских мера.
-Постојала је сарадња у припреми података за Седнице одељењски х већа.
-Припреман је дневни ред Родитељских састанака.
-Одржавана је стална сарадња са педагогом школе.
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-Спроведене су активности у вези организације матурског испита.
-Прикупљани су подаци у вези избора факултета који ће ученици студирати.
-Спроведене су активности у вези организације матурске вечери.
-Организовано је уношење и контрола унетих података потребних за штампање
сведочанстава и диплома.
-Чланови већа су радили на пријему докумената ученика уписаних у први разред.
-Прикупљени су подаци који се односе на постигнуте резултате ученика на пријемним
испитима на факултетима.
Председник Одељењског већа четвртог разреда : Слободан Суботић

6.1.3. Извештаји о раду Стручних већа
Рад наставника организован и у оквиру 12 стручних већа. Основни садржаји рада
стручних већа били су: подела часова и одређивање руководиоца већа; планирање наставе,
реализација наставних програма и свих активности планираних 40-то часовном структуром
радне недеље; уједначавање критеријума оцењивања и израда тестова знања; организација и
извођење огледних и угледних часова; предлагање мера унапређивања наставног рада;
коришћење и опремање специјализованих учионица, лабораторије и фискултурних сала;
стручна помоћ наставницима-приправницима; размена искустава у оквиру истих и сродних
већа; распоред учешћа на семинарима и анализа посећених семинара; организација и
реализација послова везаних за матурски испит; организација допунске и додатне наставе,
припремне наставе и ваннаставних активности; организација такмичења и припрема ученика;
реализација обавеза из области ШРП-а и самовредновања рада школа и друго. Стручна већа
су просечно одржала по десет састанака. Одржан је и по један састанак са директором и
педагогом школе.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

СТРУЧНА ВЕЋА
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

Руководилац
стручног већа

Стручно веће наставника српског језика и Ружица Марјановић
књижевности
Стручно веће наставника страних језика
Светлана
Гавриловић
Стручно веће наставника друштвених наука
Соња Ковачевић
Стручно веће наставника историје
Јадранка Папић
Стручно веће наставника биологије
Душица Ристовић
Стручно веће наставника географије
Мирјана Галечић
Стручно веће наставника математике и Анка Мисаиловић
информатике
Стручно веће наставника хемије
Славица Вељовић
Стручно веће наставника физике
Цмиљка Васовић
Стручно веће наставника ликовне културе и Биљана Спаловић
музичког васпитања
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Стручно
веће
наставника
васпитања
Стручно
веће
наставника
васпитања и веронауке

11.
12.

физичког Светлана Кнежевић
грађанског Ана Пртењак

1.1.3. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Извештај о раду стручног већа за српски језик и књижевност - председник Стручног
већа Ружица Марјановић
Током првог полугођа стручно веће за српски језик и књижевност реализовало је следеће
планиране садржаје:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Усвојена структуре радне недеље
Усвојен плана рада СВ
Договор о избору и набавци уџбеника за трећи и четврти разред
Сарадња са школским библиотекаром
Тестиранје ученика других разреда
Анализирани резултати тестова за други разред
Израђен план одржавања огледних часовпосећен сајам књига
Праћен позоришни фестивал Договор о темама, литератури и структури матурскух
радова
Припреме за такмичење
Анализиранаа сарадње са Народном библиотеком, позориштем и другим установама
културе
Припреме за прославу Савиндана
Анализиран рад секција
Анализиран рад додатне и допунске настав
Информисање о припремама за реализовање фестивала На пола пута
Припрема за организовање школских такмичења
Студијско путовање у Столац и учешће на међународном стручном скупу о делу Мака
Диздара

У другом полугођу реализоване су следеће планиране активности:














шест угледних часова и анализа часова током априла, маја и јуна
прослава Савиндана
учешће на наградним конкурсима за литерарне радове ученика
републички зимски семинар и анализа семинара ( фебруар)
анализа уџбеника за трћи разред, издавач Логос (април)
припреме и организација фестивала На пола пута (фебруар, март, април)
организовање школског и учешће на окружном такмичењу Књижевна олимпијада
(фебруар, март)
организовање школског иучешће на окружном такмичењу из језика( март, април)
организовање школског и учешће на општинском такмичењу рецитатора
усклађивање тема за писмене задатке (март)
семинар о примени стандарда у настави и анализа семинара (март)
избор тема за матурске радове (фебруар)
избор тема за школске матурске задатке ( мај)
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Током јуна биће анализирани резултати на матурском испиту и подељени часови за наредну
школску годину
Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика - председник
Стручног већа Светлана Гавриловић
Стручно усавршавање
• Одржанo је cедам угледних часова, три из енглеског језика, један из шпанског језика,
један из француског језика, један из немачког језика и један из руског језика.
• 25. августa 2016., у Ужицу, акредитованом семинару 'Стрес – превазилажење, промена'
(8 сати стручног усавршавања) присуствовале су Данка Ковачевић, Јелена Ћоровић, Светлана
Гавриловић, Бранка Вукић и Ђурђица Судзиловски.
• 1. и 2. октобра 2016. у Београду, Ђурђица Судзиловски је присуствовала обуци за
професоре француског језика за испитиваче и припрему ученика за испите DELF/DALF у
трајању од 16 сати.
• 6. новембра 2016. у Београду, Ђурђица Судзиловски је присуствовала другом делу
обуке за професоре француског језика за испитиваче и припрему ученика за DELF/DALF
испите у трајању од осам сати.
• 19. новембра 2016. у Београду, Нинослава Јовановић је присуствовала конференцији за
наставнике шпанског језика под називом 'Активно читање у развоју комуникативних
компетенција на шпанском језику' (1 бод).
• У новембру и децембру 2016. спроведена је on-line обука у организацији Завода за
унапређивање квалитета образовања и васпитања (16 сати стручног усавршавања) о примени
стандарда у средњем образовању. Обуку су завршиле Бранкица Скорковић, Невенка
Демировић, Данка Ковачевић, Светлана Гавриловић, Јелена Ћоровић, Добрина Пејовић,
Ђурђица Судзиловски, Ивана Василић и Јелена Дукић.
• 16. децембра 2016. у Гимназији је организована презентација Campus France програма
о могућностима студирања у Француској. Предавање је одржала госпођа Сандра Елезовић из
Француског института у Београду, а поред ученика презентацији су присуствовали и
професори француског језика Добрина Пејовић, Ђурђица Судзиловски и Јелена Дукић.
Координатор активности је била Добрина Пејовић.
• 25. фебруара 2017. у РЦ Ужице одржан је акредитован семинар (8 сати стручног
усавршавања, К1, П1) за наставнике енглеског језика под називом Variety as the spice of ELT –
revisited; семинару су присуствовале Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић, Јелена
Ћоровић и Данка Ковачевић.
• 4. и 5. марта 2017. у Београду, Ивана Василић је учествовала на акредитованом
семинару за наставнике немачког језика под називом 'Пилот испит у оквиру програма ДСД'
(12 сати стручног усавршавања).
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• 26. марта 2017. у РЦ Ужице, Јелена Ристовић је присуствовала акредитованом
семинару под називом 'Како помоћи ученицима са проблемима у понашању' (К3, П1, осам
сати стручног усавршавања).
• 22. априла 2017. у Економској школи у Ужицу одржан је семинар под називом
'Креирање и евалуација пословних идеја и израда бизнис плана', коме је присуствовала
Нинослава Јовановић (8 сати стручног усавршавања. К1, П1).
• 19. и 20. маја 2017. у Београду је одржана 15. ELTA конференција под називом Awaken
your curiosity, којој је присуствовала Светлана Гавриловић (два бода стручног усавршавања).
Такмичења и конкурси
• У октобру 2016. на међународном литерарном конкурсу на енглеском језику The 2016
Shakespeare Competition издавачке куће Macmillan из Велике Британије учествовале су
Кристина Божовић III1 и Ивана Јеремић III2, али нису освојиле награде.
• Школа се по трећи пут пријавила за учешће на међународном HIPPO такмичењу из
енглеског језика. За такмичење, које ће бити одржано на пролеће 2017. године, пријавило се
28 ученика првог и трећег разреда. Координатор активности је Светлана Гавриловић. Први
круг такмичења је одржан у Гимназији 4. марта 2017. и у њему је учествовало 16 ученика
првог разреда (Б1 ниво) и 10 ученика трећег разреда (Б2 ниво). У полуфинале су се пласирала
четири ученика првог разреда (Милош Јоловић I4, Cимо Ђуричић I1, Софија Томић I2 и
Тијана Станић I7) и два ученика трећег разреда (Владимир Мијатовић III2 и Андреј Ковачевић
III4). Ментори ученицима су биле Јелена Ћоровић и Светлана Гавриловић. Полуфинално
такмичење је одржано 1. априла 2017. у Регионалном центру у Чачку. Није остварен пласман
у финале.
• У новембру 2016. на литерарном конкурсу на енглеском језику под називом CalendArt
у организацији групе The Balkan Writers Project, учествовале су две ученице трећег разреда
Тамара Лацмановић III1 и Ивана Јеремић III2. Нису оствариле значајнији пласман.
• У децембру 2016. осам ученика трећег разреда учествовало је са својим кратким
причама на литерарном конкурсу на енглеском језику под називом What‟s Your Story? у
организацији CreatEng Café-a http://createngcafe.com/ (канадска организација које промивише
креативно писање). Тамара Лацмановић III1 освојила је једну од награда за своју причу A New
Form of Escape.
• Школска такмичења из страних језика одржана су у периоду од 24 -28. фебруара 2017.
На такмичењу је учествовало 13 ученика четвртог разреда, а пласман на окружно такмичење
изборило је њих осам: петоро из енглеског језика, двоје из немачког језика и једна ученица из
француског језика. Ментори ученицима су биле Бранкица Скорковић, Ивана Василић и
Ђурђица Судзиловски.
• Регионално такмичење из страних језика је одржано 19. марта 2017. у Ужичкој
гимназији. Освојена су два прва места из немачког језика (Владимир Кнежевић IV1 и Сандра
Тешовић IV1) и три трећа места из енглеског језика (Дубравка Ивановић IV3, Ивана Илић IV2
и Андрија Томић IV4), односно пет пласмана на републичко такмичење. Ментори ученицима
су биле Бранкица Скорковић, Ђурђица Судзиловски и Ивана Василић. У организацији
такмичења учествовале су Јована Гавриловић, Ђурђица Судзиловски, Бранка Вукић, Ивана
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Василић, Јелена Ћоровић, Бранкица Скорковић, Невенка Демировић, Данка Ковачевић и
Светлана Гавриловић.
• Републичко такмичење је одржано 22. априла 2017. на Филолошком факултету у
Београду. Учествовало је пет ученика четвртог разреда, који нису остварили значајнији
пласман. Ментори ученицима су биле Бранкица Скорковић и Ивана Василић.
• У марту 2017., ученици III2 и Јана Папић III5 припремили су двоминутни филм под
називом Not in my school: Stop Violence - Say no to bullying и њиме учествовали на конкурсу
Удружења наставника енглеског језика – ELTA под истим називом. Тема конкурса је била
борба против насиља у школи. Видео рад је ушао у финале (изабран међу 29 најбољих радова
од 78 колико је учествовало на конкурсу). Према броју гласова, рад је на крају такмичења
освојио пето место. Координатор активности је била Светлана Гавриловић.
• У априлу 2017. на литерарном конкурсу на енглеском језику под називом Welcome to
Wonderland издавачке куће Young Writers из Велике Британије учествовало је девет ученика
другог, трећег и четвртог разреда са десет радова. Резултати конкурса ће бити познати крајем
јуна. Координатор активности је била Светлана Гавриловић
• Ангелина Марјановић I7 учествовала у првом кругу такмичења на Петој НИС
Олимпијади из руског језика одржаном 24. априла 2017. и пласирала се у финале које је
одржано 27. маја 2017. у Новом Саду. У финалу није остварила значајнији пласман. Ментор
ученици је била Бранка Вукић.
• У јуну 2017. ученице III2, Јована Цвијовић, Ивана Марјановић и Александра Сокић
учествовале су на Другом националном такмичењу за најбољи краткометражни филм на
шпанском језику снимљеним мобилним телефоном у организацији Института Сервантес из
Београда. Тема је била песма 'Како се црта пејзаж' књижевнице Глорије Фуертес поводом сто
година од њеног рођења, а рад ове три ученице под називом 'Како се чува пејзаж' освојио је
специјалну награду. Свечана додела награда одржана је 24. јуна на Дан шпанског језика у
Институту Сервантес. Активности је координирала Нинослава Јовановић.
Пројекти
• Настављен је DELF пројекат. DELF испити су одржани 23. априла 2017. На ипспите
нивоа А1, А2 и Б1 изашло је 30 ученика, од тога 21 ученик Гимназије. 20 ученика је испите
положило: 3 ученика су стекла услов за добијање дипломе Б1, 13 ученика услов за диплому
А2, а 4 ученика услов за диплому А1. Координатор пројекта је била Ђурђица Судзиловски.
• Настављен је DSD пројекат. Писмени део испита реализован је 9. марта 2017. у
Ужичкој гимназији. На испит је изашло девет ученика четвртог разреда. Усмени део испита
одржан је 8. априла 2017. , такође у Ужичкој гимназији. Сви ученици су испите положили и
стекли услов за добијање међународно признате дипломе и то осморо за Б1 и један ученик за
А2. Координатор пројекта је Ивана Василић.
• Настављен је пројекат увођења кинеског језика као факултативног предмета.
Активности
• 20. септембра 2016. обележен је Европски дан језика – 26. септембар предавањима које
је одржала Патриша Анђелковић, професор, писац и преводилац из Београда, а које је у
сарадњи са Креативним центром из Београда и ELTA-ом и уз подршку свих основних и
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средњих школа у Ужицу организовала Ужичка гимназија. Предавањима су присуствовале
Невенка Демировић, Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић, Јелена Ћоровић, Данка
Ковачевић и Нинослава Јовановић.
• У септембру 2016. изложбом је обележено 150 година од рођења Херберта Џорџа
Велса. Активности је координирала Светлана Гавриловић.
• У октобру 2016. изложбом је обележено 90 година од смрти Антонија Гаудија.
Активности је координирала Нинослава Јовановић.
• У току септембра и октобра 2016. организован је литерарни конкурс на енглеском
језику на тему кратке научнофантастичне приче. Активности су координирале Бранкица
Скорковић, Невенка Демировић, Данка Ковачевић, Јелена Ћоровић и Светлана Гавриловић.
• У новембру 2016. изложбом у холу Школе обележена је годишњица пада Берлинског
зида. Активности је координирала Ивана Василић.
• 24. новембра 2016. одржан је музичко-забавни програм на енглеском језику под
називом United Sounds of Music. Активности су координирале Бранкица Скорковић и Невенка
Демировић.
• 30. марта 2017. одржано је француско вече, уједно и омаж прерано преминулој
професорки Борки Весовић. Активности су координирале Добрина Пејовић и Ђурђица
Судзиловски.
• За интензивне курсеве енглеског језика English in Action пријавилo се 19 ученика
првог, другог и трећег разреда. Курсеви су одржани од 8. до 12. маја 2017. за две групе
ученика подељене по нивоима знања, В2 и С1. Предавачи из Велике Британије су били David
Wright и Michael Tabone. Координатор активности је била Бранкица Скорковић.
• Школа је у мају 2017. учествовала на конкурсу за добијање Немаца волонтера који би
период од марта до августа 2018. године провели учествујући у наставним и ваннаставним
активностима школе. Конкурс је расписала организација PAD (Pädagogischer Austauschdienst –
Педагошка служба за размену) у сарадњи са ZfA (Централна служба за школство у
иностранству), која иначе стоји иза DSD пројекта. Координатор активности је Ивана Василић.
• 30. маја 2017. Школу је посетио Његова Екселенција господин Филип Пинингтон,
амбасадор Канаде у Србији, у оквиру обележавања 150 година од оснивања Канаде и 5. јуна Светског дана заштите животне средине. Током посете, господин Пинингтон је, заједно са
тридесетак ученика Гимназије, најпре учествовао у акцији чишћења шеталишта поред Ђетиње
у Великом парку, након чега је испред спортске хале посадио садницу канадског јавора. Затим
је ученицима Гимназије одржао предавање под називом Canada's 150th Anniversary – Youth
Activism and Environment, а ученици су амбасадора поздравили кратким програмом на
српском, енглеском и француском језику. Потом је отворио изложбу постављену у холу
Школе посвећену 150-тој годишњици од оснивања Канаде под називом 150 Things You Didn't
Know about Canada. Најзад, поздравио је учеснике квиза посвећеном Канади, под називом
Canada 150 Quiz у коме су учествовала 42 ученика Гимназије првог, другог и трећег разреда.
Активности су координирале Бранкица Скорковић, Невенка Демировић, Јелена Ћоровић,
Светлана Гавриловић, Данка Ковачевић, Добрина Пејовић и Ђурђица Судзиловски.
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• 5. јуна 2017. у школском амфитеатру је одржан јавни час из руског језика посвећен
Пушкину и Русији. Активности је координирала Бранка Вукић.
У медијима
• У ELTA електронском часопису http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2016/07/ELTANewsletter-July-August-2016-1.pdf објављени су радови три ученика другог разреда Гимназије:
Тамаре Лацмановић II1, Алексе Николића II1 и Владимира Мијатовића II2.
• У ELTA електронскоj публикацији под називом Contributions to Creative Classrooms
http://elta.org.rs/2016/08/24/contributions_to_creative_classrooms/ објављене су активности
Бранкице Скорковић под називом A Class Book и Светлане Гавриловић под називом Creating
Film Poems.
• У 'Просветном прегледу' од 29. септембра 2016. године објављен је прилог под називом
'Дан језика са Патришом' о гостовању Патрише Анђелковић у Ужичкој гимназији.
• На
сајту
Савета
Европе
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/10489/language/en-GB/Default.aspx
објављен је кратак текст о обележавању Европског дана језика у Ужичкој гимназији.
• На fb страници 'Ужичке недеље' објављен текст о обележавању Европског дана језика у
Ужичкој гимназији http://uzickanedelja.rs/26-septembar-evropski-dan-jezika/.
• У новембарско-децембарском броју ELTA newsletter-a објављен је прилог Светлане
Гавриловић о обележавању Европског дана језика у Ужичкој гимназији под називом Patricia
Andjelkovic in Uzice Grammar School http://elta.org.rs/2016/11/29/november-december-2016/.
• На сајту Савета Европе у оквиру Picture Gallery 2016, објављена је и фотографија са
овогодишњег
обележавања
Европског
дана
језика
у
Ужичкој
гимназији
http://edl.ecml.at/Events/Picturegallery2016/tabid/3151/language/en-GB/Default.aspx.
• У ELTA online публикацији Mini Christmas Resource Pack објављени су прилози
Светлане Гавриловић под називом A Christmas Music Quiz и А Christmas True/False Quiz
http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2016/12/Day-12-Activity-Pack.pdf.
• У јануарско-фебруарском броју ELTA newsletter-a http://elta.org.rs/novi/wpcontent/uploads/2017/02/ELTA-Newsletter-Jan-Feb-2017.pdf у прилогу под називом The Sci-Fi
Short Story Writing Competition објављене су приче Дејана Бакића IV5, Алексе Николића III1 и
Јоване Бабић III6, победника литерарног конкурса на енглеском језику организованом у
Школи поводом 150 година од рођења Херберта Џорџа Велса.
• У мартовско-априлском броју ELTA електронског часописа http://elta.org.rs/novi/wpcontent/uploads/2017/04/ELTA-Newsletter-March-April-2017.pdf објављен је прилог Бранкице
Скорковић под називом United Sounds of Music о забавно-музичком програму на енглеском
језику организованом у новембру 2016. године у нашој школи.
• У електронским медијима објављени су прилози о посети амбасадора Канаде у Србији,
господина Филипа Пинингтона Ужицу и Ужичкој гимназији: 'Блиц' од 30. маја 2017.
http://www.blic.rs/vesti/srbija/ambasador-kanade-i-uzicki-gimnazijalci-cistili-setaliste-pa-posadilidrvo/dcmpwx6 и ТВ5 од 30. маја 2017. http://www.tv5.rs/2017/05/30/ambasador-kanade-zasadiodrvo-prijateljstva-u-velikom-parku/ .
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• У 'Вестима' од 2. јуна 2017. објављен је чланак под називом 'Канадски јавор у Великом
парку' о обележавању 150 година од оснивања Канаде у Ужичкој гимназији и посети
канадског амбасадора господина Филипа Пинингтона Школи.
• На fb страници канадске амбасаде објављене су фотографије и кратак текст о
обележавању 150 година од оснивања Канаде и Светског дана заштите животне средине у
нашој Школи https://www.facebook.com/CanadainSerbia?ref=hl.
• У мајско–јунском броју ELTA елeктронског часописа, објављен је текст Светлане
Гавриловић под називом Canada Day in Uzice Grammar School http://elta.org.rs/novi/wpcontent/uploads/2017/06/ELTA-Newsletter-May-June-2017.pdf о обележавању 150 година од
оснивања Канаде и посети канадског амбасадора нашој Школи.
Остале активности
• 19. новембра 2016. у просторијама The English Book-a у Београду одржана је промоција
четвртог зборника литерарних радова ученика основних и средњих школа у Србији под
називом My English Book, којој је присуствовала и Јована Илић III4, која је, заједно са
Миленом Стевановић II2, један од педесет награђених аутора за школску 2015/2016. годину.
• 1. марта 2017. Школу је посетио Милан Милетић, представник издавачке куће Pearson
из Велике Британије.
• Светлана Гавриловић је члан ELTA-е – Удружења наставника енглеског језика, и
координатор ELTA-е за Златиборски округ.
• Светлана Гавриловић је члан и волонтер у SEETA-и – Удружењу наставника енглеског
језика Југоисточне Европе.
• 18. априла 2017. Школу је посетио Велимир Ђуровић, представник издавачке куће
DataStatus из Београда.
• Невена Ђунисијевић III2, Павле Веселиновић III1 и Марко Станојчић I1 наступали су
20. априла 2017. у Градској скупштини на оснивачкој скупштини Ужичке парламентарне
уније и извели нумере из програма на енглеском и француском језику одржаним у Гимназији
током ове школске године.
• Невена Ђунисијевић III2 и Марко Станојчић I1 наступали су на додели награда
најбољим ученицима ужичких основних и средњих школа у Градском културном центру 16.
јуна 2017. са нумером из програма на енглеском језику одржаном у Гимназији у новембру
2016.
Од активности планираних Годишњим планом рада нису реализоване следеће:
• Јапански језик као факултативни предмет јер Влада Јапана није успела да обезбеди
наставак пројекта;
• AIESEC пројекат јер су изостали интересовање и ангажовање ученика;
• Пет угледних часова (по два из енглеског и латинског језика, а један из француског
језика);
• Посета Сајму књига у Београду због недовољног интересовања чланова Већа;
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• My English Book конкурс јер га организатор, The English Book из Београда, ове године
није расписао;
• Дан шпанског језика јер се поклопио са учешћем Школе на конкурсу Института
Сервантес.
Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука - председник Стручног
већа Соња Ковачевић
Наставници Стручног већа друштвених наука су оценили да је реализован план и
програм који је усвојен на почетку школске године. Као и претходних година владаоња
Ковачевић присуствовала часу историје у одељењу III1, код професорке Јадранке Папић,
14.2.2017. године. Ученици овог одељења су презентовали тему: „Наполеон“. Час је оцењен
као веома успешан. Ученици истог одељења имали су задатак да у оквиру наставне теме
Методологија научног истраживања одаберу тему коју ће обрадити и презентовати. Једна
група ученика обрађивала је исту тему: „Наполеон“, али са научног аспекта, пратећи све
кораке научног истраживања. Час је одржан 23.3.2017. године. Часу је присуствовала
професорка Јадранка Папић.
Професорка психологије Драгана Ђурић присуствовала је семинару: „„Репродуктивно
здравље-Шта добар наставник треба да зна“, који је одржан 15.01.2017.
Професорка филозофије Соња Ковачевић, присуствовала је семинару: „Како помоћи
ученицима са проблемима у понашању. Семинар је одржан у РЦУ, 26.3.2017. Семинар је из
областиК3 П1 и носио је 8 бодова.
Подела часова по предметима изгледала је овако:
СОЦИОЛОГИЈА
Бранка Јевтић: IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IVc
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Бранка Јевтић: IV1, IV2
Љиљана Станић: IV3, IV4, IV5, IV6, IVc
ПСИХОЛОГИЈА
Драгана Ђурић: II2, II3, II4, II5, II6
Драгана Радовић: II1, IIc
ФИЛОЗОФИЈА
Соња Ковачевић: III1, III2, III3, IIIc, IV1, IV2, IV3, IVc
Милунка Стељић: III4, III5, III6, IV4, IV5, IV6
Због болести професорке филозофије Милунке Стељић, која је на боловању, од априла је
мења професорка Катарина Смиљанић.
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4. Извештај о раду Стручног већа наставника историја
Председник Стручног већа Јадранка Папић
1.Одржано је 20 састанака, за руководиоца је изабрана проф. Ј. Папић
Донет је план рада, усвојена структура радне недеље , усвојен план угледних часова и
план уређења учионице.
Усвојени су уџбеници за школску 2016/2017.
19.9.2016. група ученика и професорка Ј.Папић И Д.Илић , присуствовале су
манифестацији „‟Ужички витешки дани‟‟ која је одржана у Карану у сарадњи са Друштвом
историчара , СО и Народним музејом , активности су настављене и учешћем на предавању у
сали СО о ужичкој тврђави и плановима за њену реконструкцију.
У октобру (3.10.) у одељењима I-1 и I-2 проф. Ј.Папић одржала је угледне часове.
Присуствовале су проф. С.Гавриловић и Б.Грујичић.Тема часа :
,,Праисторија‟‟- утврђивање .Проф .Папић је показала како се може динамично и без
дуге припреме реализовати овакав час и оценити сви ученици.
Почетком октобра по предлогу проф. Д.Илић школа је набавила шест нових карти,
спроведено је детаљно уређење кабинета.
2.У октобру ученици историјске секције из обе смене и предметни наставници
учествовали су у низу манифестација поводом обележавања Дана града – то су предавања СО
,изложба у ужичком архиву посвећена Даворину Јеленку ,отварање сталне музејске поставке у
народном музеју „‟Ужичка Република.‟‟
17.11.2016. група од 19 ученика (чланова историјске секције) и проф. Ј.Папић били су у
посети САНУ . Поздравили су их познати академици (В.Костић ,М.Бећковић , П.Коњевић и
многи други) . Присуствовали су и предавању академика професора Емира Кустурице.
Ученици су посетили и 2 веома атрактивне изложбе у историјском музеју у Београду: 1)
О Светом Сави
2) О Пупину и Тесли
Ученици и проф. Папић направили су филм о овом путовању, који су презентовали на
седници наставничког већа, на сајту школе. Гостовали су на ТВ ЛАВ и на ужичком радију.
3.1.12.2016. године одржано је историјско веће ,јавни час историје – поновљен је 22.12
због великог интересовања . Главни организатор била је проф. Д.Илић и матуранти Лазар
Госпавић и ДаркоТодоровић . У препуној сали ужичке гимназије одрзали су час историје и
поделили своје утиске са ходочашћа на Кајмакчалану. Излагање ученика пратиле су
фотографије и филмови приказани на видео биму уз звуке патриотске музике и на крају часа
звуке сирена из времена бомбардовања из 1999. год , ученици су изазвали буру емоција код
публике. Час је поновљен 22.12.због интересовања многих који у недостатку места у сали
нису присуствовали првом часу .
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Проф. С.Миловановић крајем новембра присуствовала је са ученицима на
манифестацијама којима је обележена 75 – годишњица ратне 1941. године (комеморација у
трезорима 22.11. и посета Кадињачи 29.11.)
Крајем децембра 2016. проф .Ј.Папић и одељење III-2 одржали су угледни – отворени
ученички час у амфитеатру .Тема часа „‟Војна крајина‟‟ – утврђивање.
Ученици су у облику крајинског дневника који се одвија „‟уживо‟‟ и кроз филм који су
снимили показали одлично познавање ове теме. У реализацији часа учествовали су сви
ученици. Час је био веома посећен од стране ученика и професора.
Приказан је 2 пута и видели су га ученици III-1, III-5 , III-С , III-6 , III-4, ученици
Уметничке школе, директор, педагог и бројни професори .
У децембру су усвојене теме за матурски испит – број ученика за полагање матурског
испита из историје је 20, а број тема 30.
У плану је организација стручног путовања у Прокупље 25.3.2017. поводом
годишњице Топличког устанка .
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Остаје и договор око преуређења кабинета и евентуално плана новог стручног путовања
,које је планирано годишњим програмом ,а то је „‟Српски слободни градови‟‟.
**Припреме за такмичење су у току.
4.26.IV.2017.год у просторијама “ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА” професор Д.Илић
премијерно је предтавио свој нови филм о проти Милану Ђурићу.Филм је саставни део
пројекта “Знаменити Ужичани с краја 19. и почетка 20.века и премијером је у циклусу са још
2 филма(о М.Атанацковићу-Б.Лучић,професор српског и други филм о Љубиши
Стојановићу,професор Снежана Недељковић.Промоцији је присуствовало проф. Ј. Папић и
огроман број Ужичана. Сала је била препуна заинтересованих грађана, љубитеља историје,
традиције и свога града. Међу њима је био и велики број Ужичких професора. Професорка Д.
Илић својим делом показала је велики ентузијазам, познавање историје, љубав према
националној историји, вештину у представљању једне овакве приче. Добила је све похвале
публике и због својеврсне промоције Ужичке гимназије. Њени ђаци- учесници овог пројекта,
показали су да су далеко испред осталих ђака у овом граду, а њихова професорка, достојно
представља Ужичку гимназију. Филм је по квалитету далеко надмашио остала два.
Овакав извештај о овом дешавању, проф. Папић изнела је на наставничком већу
27.4.2017.Донета је одлука на наст.већу да се овај пројекат још једном представи
заинтересованим професорима Ужичке гимназије.
5. На такмичењу из историје учествовало је 20 ученика.На општинско такмичење је
прошло 8 ученика, а на окружно 1 ученик Бјелић Никола. Учествовао је на републичком
такмичењу у Крагујевцу и пласирао се на 5.место.
6. Направљен је план стручног путовања на Крф “Путевима српских ратника‟‟.
Заинтересован је огроман број ученика. Стручно путовање ће се реализовати у септембру
следеће школске године и ући ће у годишњи програм.
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5. Извештај о раду Стручног већа наставника географије
Председник Стручног већа Мирјана Галечић
-На почетку ове школске године извршили смо поделу часова из географије.
-За председника већа изабрана је проф.Мирјана Галечић.
-Усвојени су предлози коришћења уџбеника и додатне литературе која се односи на
реализацију наставног процеса.
-Направљен је програм рада за додатну наставу и географску секцију.
-Попуњени су обрасци за професионално и лично усавршавање предметних наставника
из географије како у оквиру саме школе тако и ван ње.
-Професорка географије Галечић Мирјана боравила на матурантској екскурзији у
Италији у периоду од 24.09.- 2.10.2016.године.
-Организован и реализован једнодневни излет за ученике првог и трећег разреда на
релацији: Ужице-Сремска Митровица-Ириг-Нови Сад-Ужице, дана 20.10.2016.године у
оквиру рада географске секције.Пример очигледне наставе на терену где је одржан и угледни
час везан за приказ овог дела Србије.
-На седници Наставничког већа одржаној 25.10.2016.год. проф.географије М.Галечић
презентовала реализовану екскурзију.
-Разматрани су предлози мера око постизања што квалитетније наставе из географије
кроз модерне иновације,држање угледних и огледних часова у току првог и другог
полугодишта,као и размене искуства са колегама из других школа а и сродних научних
дисциплина.
-На позив Регионалног центра Ужице професорка географије Галечић Мирјана
присуствовала предавању на тему "Класификовање галаксија" дана 10.11.2016.год.у Научном
клубу Ужице.
-Професорке географије су приступиле обуци семинара" Оn line" у периоду од
21.11.2016.год.под називом" Обука запослених у образовању за примену образовних
стандарда за средње школе" коју реализује Завод за вредновање квалитетa образовања и
васпитања.
-23.11.2016.год.присуетвовали смо предавању на тему Реаговање на насиље у школи о
којој је говорила Драгана Радовић психолог наше школе.
-Дана 1.12.2016.год.присуство проф.Мире Галечић на јавном историјском часу под
називом "Кајмакчалан -капија слободе" у Свечаној сали Ужичке гимназије на коме су
говорили наши матуранти учесници овог марша Тодоровић Дарко и Госпавић Лазар.
-Дана 6.12.2016.год.Поводом европског дана цивилне правде ученици наше школе
заједно са вршњацима из Економске школе у пратњи професора Галечић Мирјане и Лазовић
Мирјане посетили су Виши суд у Ужицу у оквиру" Дана отворених врата" где су имали
прилику да се упознају са надлежностима и функционисању правосудног система у правцу
стицања сазнања везаних за права и обавезе у остваривању судске заштите.
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-Присуствовали смо и презентацији успешних међународних пројеката у образовању
дана 21.12.2016.год.у сали РЦ Ужице.
-Од Научног савета Регионалног центра из Београда добили смо позив за такмичење
под називом" Нацоинална географска олимпијада" на коме ће учествовати и ученици из наше
школе крајем јануара у Чачку, где ће се одржати први круг квалификација за даљи ниво
такмичења.Организатори истог су: Географски факултет из Београда, РЦ за таленте БГД 2 и
Институт за надарену и талентовану децу.Улогу проф.ментора прихватила је проф.географије
Шоловић Биљана уз стручну помоћ и подршку Мирјане Галечић.Поводом тога одржан је први
ниво такмичења: школски 19.01.2017.год. где је пролазност стекло 8 ученика у следећи круг
од 11.пријављених кандидата, и то је уједно и пласман за други ниво такмичења који ће се
одржати у фебруару месецу у пет градова Србије: Београд,Ниш,Нови Сад,Крагујевац и
Ужице.
-Дат је предлог тема за израду матурских радова који је усвојен на седници
Наставничког већa дана 27.12.2016.,као и избор професора ментора Галечић Мирјане за
шк.2016/2017.год. Направљени су спискови по одељењима,одржане прве консултације и дата
су упуства за даљи рад уз обавезно коришћење понуђене литературе као и осталих извора
информација неопходних за прикупљање грађе приликом израде истих.Укупно 30 ученика
који ће писати матурске радове из географије.
-Дана 28.12.2016.год.проф.географије Галечић Мирјана је присуствовала отвореном
часу из историје у одељењу 3/2 у амфитеатру школе на тему "Војна Крајина" у облику филма
и Крајишког дневника који је организовала проф.историје Јадранка Папић.
-Присуствовали смо свим седницама Наставничких и Одељенских већа који су
планирани за овај период.
-На крају првог полугодишта извршена је анализа успеха на основу постигнутих
резултата из географије и усаглашени су критеријуми оцењивања где није било већих
одступања.
-18.01.2017.год .у нашој школи је одржано школско такмичење из географије а у оквиру
Националне географске олимпијаде са кога се даље пласирало на општински ниво 11 ученика
које је одржано 23.02.2017.год. у нашој школи а са кога је даље на регионални ниво отишло
три ученика које је одржано у Крагујевцу 25.03.2017.год. где нисмо постигли запаженије
резултате.Радом координирала проф.Биљана Шоловић која ће у периоду од 24.06.1.07.2017.год .боравити на завршном такмичењу у Марибору.
-Проф.Б.Шоловић је присуствовала семинару под називом'' Методологија припреме
ученика средњих школа за домаћа и међународна такмичења'' у Београду са кога нам је
пренела утиске.
-Проф.М.Галечић присуствовала промоцији документарног филма ''Знаменити Ужичани
с краја 19 .и почетком 20.века '' у просторијама ГКЦ-а које је организовало Друштво
историчара Ужице.
-На седници Наставничког већа одржаној 27.04.2017.год.писуствовали смо презентацији
са стручног путовања професора физике и наших ученика у" Церн"- Швајцарска , коју је
изложила проф.Васовић Цмиљка.
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-Дана 7.06.2017.год.одбрањени
проф.ментора и чланова комисије.

су матурски радови из географије у присуству

-У периоду од 10-11.06.2017.ученици другог разреда су реализовали дводневну
екскурзију на релацији: Ужице -Вишеград-Требиње-Херцег Нови -Жабљак-Ђурћевића ТараУжице са проф.Б.Шоловић.Љ.Вранешевић,Ј.Дукић,Ј.Јокић и Н.Јовановић у организацији ТА''
Сим турс'' из Ужица.
-У току ове школске године одржали смо угледне часове - проф.М.Галечић у одељењу
3/5 када је обрађивана наставна јединица:'' Језера и термоминералне воде у Србији'' и у
одељењу 3/6 када је обрађивана наставна јединица: ''Војводина''. Проф.Б.Шоловић је одржала
више угледних часова на тему'' Глобализација као светски процес'' у виду дебате у одељењу
2/4 као и осталих одељења других разреда.
-На предлог Школске управе из Ужица проф.географије су у својству чланова и
председника комисије присуствовале прегледу комбинованих тестова за свршене основце у
Основним школама ''Прва основна школа Краљ Петар 1'' и ''Душан Јерковић''.
-У току ове школске године одржали смо 10 састанака Стручног већа на којима смо
анализирали рад истог.Уредно смо посећивали све седнице Одељенских и Наставничких већа
и учествовали у активностима које се односе на рад по школским тимовима.
-Попунили смо обрасце који се односе на СУ како у школи тако и ван ње /са испуњеним
формуралима у портфолијима запослених/.
-Дали смо предлог поделе часова за наступајућу школску годину, називе уџбеника које
ћемо користити у току следеће школске године.
-У току летњег распуста предвиђено је кречење и сређивањ кабинета за географију.

Извештај о раду Стручног већа за биологију у школској 2016/2017 - Подносилац
извештаја Душица Ристовић председник стручног већа

У наведеном периоду реализована је већина активности предвиђена Годишњим планом
рада:
- конституисано стручно веће, за преддседника изабрана Душица Ристовић, израђен
план рада СВ, извршена је подела предмета на наставнике, избор уџбеника и одговарајућих
приручника као и усвојена структура 40-часовне радне недеље
- извршен договор о реализацији контролних вежби, организовању допунске и додатне
наставе, секције, правилима понашања у кабинету, његовом одржавању и опремању
- дискутовало се о реализацији наставних садржаја, редовности оцењивања и
усаглашености критеријума
- направљен план припремне наставе за ученике четвртог разреда(реализација у другом
полугодишту)
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- извршена анализа успеха на крају првог класификационог периода и предложене мере
за побољшање успеха
- организовано школско/општинско такмичење из биологије
- анализиран успех ученика на свим нивоима такмичења (школско/општинско, окружно,
републичко)
- предложен и усвојен план за реализацију огледних /угледних часова
- предложене и усвојене теме за матурски рад
- дискутовало се о рализацији ваннаставних активности
- чланови овог стручног већа присуствовали су свим Наставничким већима у нашој
школи, Одељенским већима одељењима којима предају
- професори овог већа учествовали су на неколико семинара
- Милица Зарић и Душица Ристовић активне су у раду Удружења наставника "Опстанак"
и присуствовале су свим састанцима (4 састанка ове школске године) и активностима
удружења.
* На седници Наставничког већа одржаној 25.10.2016., колегиница Мирјана Галечић
презентовала је реализовану екскурзију ученика 3 разреда, на којој су биле и Милица Зарић и
Душица Ристовић као одељенске старешине.
* Чланови стручног већа прошли су програм стручног усавршавања "Обука запослених
у образовању за примену образовних стандарда за средње школе" коју је реализовао Завод за
вредновање квалитета образовања и вспитања., у току новембра и децембра 2016. год.
* На седници наставничког већа 23. 11. 2016. год присуствовали смо предавању на тему
"Реаговање на насиље у школи" школског психолога Драгане Радовић.
На истом
Наставничком већу, професорка историје Јадранка Папић упознала нас је са посетом
историјске секције САНУ.
* У октобру и новембру, у Научном клубу у просторијама РЦУ-а, под покровитељством
Центра за промоцију науке, Душица Ристовић је одржала серију радионица за ученике шестог
разреда и колеге који предају у основним школама у нашем граду под називом "Сунђер Боб у
школи".
* Душица Ристовић је , 5.12.2016. год, присуствовала трибини "Процес животне средине
и здравља у Републици Србији - обавезе и одговорности" на Белој Земљи, у организацији
Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС и Министарства здравља РС.
* У РЦУ-у 21.12.2016. год, одржана је презентација успешних међународних пројеката у
образовању. Презентацији присуствовала Душица Ристовић
* Предлог за израду матурских радова усвојен је на седници Наставничког већа
27.12.2016. год. Професор ментор је Милица Зарић.
* Школско/општинско такмичење је организовано 28.2.2017. год у амфитеатру. Тестове
за све разреде припремило је стручно веће. На такмичењу је учествовало 22 ученика.
Дежурале су и прегледале тестове Милица Зарић и Душица Ристовић. На окружно такмичење
се пласирало 10 ученика.
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* Последње суботе у марту месецу, већ неколико година организује се глобална акција
"Сат за Планету". Милица Зарић је са ученицима, члановима еколошке секције, на занимљив
начин упознала ученике са овом акцијом, начином укључивања, поруком коју ова акција носи
и ефектима на пољу уштеде природних ресурса.
* Окружно такмичење из биологије одржано 19. марта 2017. у Медицинској школи у
Ужицу. Пласман на Републичко такмичење изборило је двоје ученика , и то Милица
Јовановић из 3/6 и Дејан Бакић из 4/5. Без обзира на мали број пласираних на следећи ново
такмичења, успехом наших ученика можемо бити задовољни, јер смо освојили 4 награде:
1. место у категорији ученика 2. разреда - Селена Зечевић
1. место у категорији ученика 3, разреда - Милица Јовановић
1. место у категорији ученика 4. разреда - Дејан Бакић
3. место у категорији ученика 3. разреда - Емилија Ђурић
У раду Окружне комисије (прегледање тестова) учествовали су Милица Зарић , Душица
Ристовић и Саша Станојевић
* На седници Наставничког већа, 29. 3., присуствовали смо предавању психолога
Драгане Ђурић на тему "Процес рефлексије у наставној пракси"
* Дан Планете - 22. април, обележен је приказивањем филма "Не брже од мехура"
Ђурђине Парезановић, ученице 2/с. Ђурђина је изузетно успешна у роњењу, али и у другим
необичним подводоним спортовима. У филму је приказала живи свет у води који је сама
забележила на ронилачком кампу. У холу школе биле су изложене фотографије које су
настале током кампа. Поред филма, Ђурђина је одржала и кратко предавање о техникама
роњења и повезала законе физике са очувањем живота под водом. Колико је ученицима сама
тема занимљива, говори податак да је амфитеатар био пун и да су многи ученици изразили
жељу да се догађај понови. Ученица Ђурђина Парезановић и професорка Душица Ристовић
обећали су да ће на почетку следеће школске године догађај поновити и освежити новим
снимцима.
* Већ четири грејне сезоне, ученици и професорке Милица Зарић и Душица Ристовић,
бележе и прате индекс квалитета ваздуха у Ужицу. На крају ове грејне сезоне дискутовали
смо о стању загађења ваздуха и дошли до закључка да је у овој грејној сезони било мање дана
са екстремно великим загађењем у поређењу са претходним годинама.
* На седници Наставничког већа, 27.4.2017.год, присуствовали смо презентацији са
стручног путовања професора физике и наших ученика у Црен. Са путовањем нас је упознала
Цмиљка Васовић
* У периоду од 8. до 12. маја, на Међају је гостовао Научни камион - путујућа
лабораторија у организацији Центра за промоцију науке, Института за биолошка
истрсаживања "Синиша Станковић", ПМФ из Ниша и Завода за заштиту споменика културе Крагујевац. Неколико група ученика из наше школе посетило је поставке и учествовало у
раду. Организацију посета спровеле су Милица Зарић и Душица Ристовић
* Републичко такмичење из биологије одржано је 14.маја на Природно –математичком
факултету , Департман за биологију, у Новом Саду. Ученица Милица Јовановић је због
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болести била спречена да учествује. Ученик Дејан Бакић није остварио значенији резултат.
Душица Ристовић је била професор-пратилац ученика на такмичење.
*Хоризонтална евалуација: Милица Зарић и Душица Ристовић су неколико часова
посећивале међусобно.
*6.јуна ученици четврте године одбранили матурске радове из биологије.Комисија за
одбрану: Милица Зарић, Саша Станојевић и разредне старешине.
* Душица Ристовић била члан комисије за преглед комбинованог теста за свршене
основце и члан комисије за жалбе у Основној школи " Прва основна школа Краљ Петар", у
оквиру полагања мале матуре.
*16.4. Саша Станојевић одржао угледни час из биологије
*12.6. Милица Зарић одржала угледни час у одељењу 3/4
*19.6. Душица Ристовић одржала угледни час у одељењима 3/5 и 3/6
*Одржано је укупно 10 састанака стручног већа на којима је између осталог вршена
анализа успеха ученика постигнутог током редовне наставе као и резултата које су ученици
постизали на
такмичењима и матурском испиту. Чланови стручног већа су континуирано обављали
задатке
везане за ШРП,анализирали свој рад и констатовали да може боље поготову у сегменту
редовног оцењивања као и у квалитетнијем раду у директном наставном процесу.
* Часови додатне , допунске и припремне наставе, као и часови секције одржани у
складу са структуром 40-то часовне радне недеље

7. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије - Председник Стручног већа СВељовић
-глобални годишњи планови усклађени и предати педагогу
- договорено је који ће се уџбеници користити у овој школској години
- председник Стручног већа презентовао резултате који су постигнути на такмичењу у
претходној школској години
-анализирани су резултати које су ученици постигли на пријемним испитима за упис на
факултет
-договорено је да професори пре сваког контролног задатка усагласе тежину и обим
задатака
-анализа успеха на крају првог класификационог периода
- Окружно такмичење је одржано 22.априла у Ужичкој гимназији.Пет наших ученика је
остварило следеће резултате на Окружном такмичењу :
-Марија Поповић

I-5 (прво место)

-Максим Костадинов I-6 (друго место)
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-Игор Топаловић II-4 (прво место)
-Андреј Ковачевић III-4 (прво место)
-Лазар Југовић III-5 (друго место)
На Републичком такмичењу,одржаном у Београду од 5-7.маја наши ученици су
такође постигли одличан успех:
-Топаловић Игор освојио друго место и
- Ковачевић Андреј четврто место у својим категоријама и тако се пласирали на Српску
хемијску олимпијаду као највиши ниво такмичења у нашој земљи из хемије.
-На СХО, Анреј Ковачевић ће као четвртопласирани,учествовати на Међународној
олимпијади,која ће се током јула одржати на Тајланду. Игор Топаловић је прва замена као
петопласирани ученик на СХО.
-31.10.2016.одржан је угледни час код проф.О.Куљанину одељењу IV-5, на тему
Антибиотици.20.2.2017.такође одржан угледни час у одељењу IV-4,на тему Структура и
функција РНК-а. Остварени су васпитни,образовни и функционални задаци часа.Ученици су
проширили знања
-9.5.2 017.одржан је угледни час код проф.Д.Селаковић одеењу II-1, на тему
Витамини.6.6.2017.такође одржан угледни час у одељењу II-s,на тему Загађивање атмосфере.
-15.5.,17.5. и 19.5.2017. угледни часови реализовани у Хигијенском заводу у Ужицу са
проф. С.Вељовић са одељенима друге године природно математичког смера..
- Матурски испит из хемије одбранили ученици 10.јуна 2017.Испитивачи: проф
.СВељовић и проф. ОКуљанин.

8. Извештај о раду Стручног већа наставника физике
Председник Стручног већа Цмиљка Васовић
У наведеном периоду реализована је већина активности предвиђена Годишњим планом
рада:
• конституисано стручно веће, израђен план рада СВ, извршена је подела предмета на
наставнике, избор уџбеника и одговарајућих приручника као и усвојена структура 40часовне радне недеље
• извршен договор о реализацији контролних вежби, организовању допунске и додатне
наставе, секције, правилима понашања у кабинету, његовом одржавању и опремању
• дискутовало се о реализацији наставних садржаја, редовности оцењивања и
усаглашености
критеријума
• Направљен план припремне наставе за ученике четвртог разреда
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• Извршена анализа успеха на крају првог и трећег класификационог периода као и на
крају првог и другог полугодишта и предложене мере за побољшање успеха
• предложен и усвојен план за реализацију огледних /угледних часова
• предложене и усвојене теме за матурски рад
• дискутовало се о рализацији ваннаставних активности
* Током децембра реализован је онлајн семинар '' Стандарди образовања у гимназијама''.
Онлајн обуку прошли су сви професори из стручног већа физике.То је семинар К2
компетенције, 16 сати.
* Снежана Јевђовић прошла онлајн обуку ''Парадокси интернета'' која је реализована у
периоду од 19. маја до 15. јуна. То је семинар К4 компетенције, 24 сата.
* Стручно смо се усавршавали и на седницама Наставничког већа на којима су обрађене
следеће теме:
-Известај са ексурзије трећег разреда , у Италију, професор Мирјана Галечић,25.10.2016.
- Реаговање на насиље у школи, психолог Драгана Радовић, 23.11.2016.
-Посета историјске секције САНУ, професор историје Јадранка Папић, 23.11.2016.
-Процес рефлексије у наставној пракси, професор психологије Драгана Ђурић,
29.03.2017.
- Успех ученика првог разреда Ужичке гимназије, упоредна анализа, педагог Емилија
Станковић, 29.03.2017.
* Чланови стручног већа су припремили презентацију и извештај са студијског
путовања у Церн, који су презентовали на Наставничком већу 27.04.2017.
* Општинско такмичење је одржано у 21.1.2017. у Ужичкој гимназији.Учествовало је 20
ученика од којих је 18 остварило пласман на окружно такмичење.
* Окружно такмичење одржано је такође у Ужичкој гимназији, 26.2.2017.год. Наши
ученици постигли су следеће резултате.
Први разред:
Марија Поповић - прва награда, Бојовић Анастасија - друга награда, Јана Радивојевићдруга награда, Aлекса Куљанин - трећа награда. Ментор С.Јевђовић
Други разред:
Лазар Тејић - прва награда. Ментор С.Јевђовић ,Игор Топаловић – трећа награда.
Ментор Ж.Павловић
Трећи разред:
Јелисавета Јевтић – прва награда, Матија Матовић – трећа награда, Марија
Димитријевић- трећа награда. Ментор Ж.Павловић
Четврти разред:
Иван Кукркић – друга награда. Ментор Ц.Васовић
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*На републичком такмичењу које је одржано у Кладову од 25.3. до 26.3. нашу школу
представљао је Лазар Тејић , ученик другог разреда.
* У раду Окружне комисије (прегледање тестова) учествовле Цмиљка Васовић и
Снежана Јевђовић
* Студијско путовање у Церн од 17. до 22. марта 2017. Путовање је реализовало 45
ученика, директор и стручно веће физике. Извештај о овом путовању презентовали смо на
Наставничком већу, такође је и саставни део Малог извештаја.
*8.јуна ученици одбранили матурске радове из физике.
Одржано је укупно 13 састанака на којима је између осталог вршена анализа успеха
ученика
постигнутог током редовне наставе као и резултата које су ученици постизали на
такмичењима и матурског испита. Чланови стручног већа су континуирано обављали
задатке
везане за ШРП,анализирали свој рад и констатовали да мора боље поготову у сегменту
редовног оцењивања као и у квалитетнијем раду у директном наставном процесу.
Допунска настава: С.Јевђовић 50 часова, Ц. Васовић 30 часова и Ж. Павловић 38
часова.
Додатна настава: Ж. Павловић 34 часова
Секција: С. Јевђовић 34 часа, Ц.Васовић 30 часа
Припремна настава: Ц. Васовић, 29 часова

9. Извештај о раду Стручног већа наставника математике и рачунарства и информатике
Председник Стручног већа Анка Мисаиловић
• Квалификације за Окружно такмичење из програмирања су одржане од 18. до
26.2.2017. године. Ученици су, као и ранијих година, решавали такмичарске задатке преко
интернета. На Окружно такмичење су се пласирала два ученика из наше школе.
• Републичко такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ је одржано
18.2.2017. године у Крушевцу. Сребрно одличје су освојили: Драган Митрашиновић II6 и
Иван Кукркић IV5. Носиоци бронзаног одличја су: Марија Димитријевић III4, Милан Зечевић
III4, Марија Бакић III4, Снежана Филиповић IV6.
• Окружно такмичење из математике је одржано 19.2.2017. године у Гимназији „Свети
Сава“ у Пожеги. Учествовало је укупно 58 ученика из Златиборског округа, од којих је 18 из
наше школе. Пласман на Државно такмичење је остварило осам ученика, међутим због
ограниченог броја учесника на овом такмичењу нису позвани неки ученици који су остварили
довољно бодова.
• Професорке Марија Станковић и Милијана Аћимовић су присуствовале семинару
„Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл платформи“.
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Семинар је одржан 25. и 26. фебруара 2017. године у Регионалном центру за професионални
развој запослених у образовању у Ужицу.
• Ове године смо били домаћини на Окружном такмичењу из програмирања, које је
одржано 5.3.2017. године у нашој школи. Од укупно 16 такмичара, двоје је било из наше
школе. Ове године, наши ученици нису остварили пласман на Државно такмичење.
• Професор Рајко Тубић одржао угледни час 6.3.2017. у одељењу IV6. Обрађена је
наставна јединица „Варијације“. Часу је присуствовао професор Слободан Суботић.
• Математичко такмичење „Мислиша“ је одржано 9.3.2017. године у нашој школи. Наши
ученици су остварили запажене резултате на овом такмичењу. Освојене су четири треће и две
друге награде и 23 ученика су похваљена.
• Државно такмичење из математике је одржано 11. марта 2017. године у Деветој
гимназији „Михаило Петровић Алас“ у Београду. На овом такмичењу су учествовали следећи
ученици наше школе: Старчевић Лука II5, Максимовић Ана II5, Дедић Михаило IV5 и Лекић
Владе IV4.
• Професорка Славка Живанић је одржала угледни час 13.3.2017. године у одељењу III6.
Обрађена је наставна јединица Криве II реда. Часу су присуствовале професорке Милена
Јелисавчић и Мирјана Благојевић.
• Професорке Милена Јелисавчић и Марија Станковић су присуствовале семинару „Како
помоћи ученицима са проблемима у понашању“, који је одржан 26.3.2017. године у
Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Ужицу.
• Професор Дејан Цвијетић присуствовао семинару „Унапређење додатне наставе
математике у основним школама“ у организацији Друштва математичара Србије. Семинар је
одржан у недељу 9.4.2017. године у Пожеги.
• На Математичком турниру одржаном 13. маја 2017. у Београду, екипа Ужичке
гимназије је освојила другу награду. Поред освојене екипне награде, ученица Радивојевић
Јана I6 је похваљена, Старчевић Лука II5 је освојио I награду, а Кукркић Иван IV5 је освојио
III награду.
• Професори Милена Јелисавчић и Дејан Цвијетић су похађали онлајн семинар
„Парадокси Интернета“ у организацији Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању у Ужицу. Семинар је одржан у периоду од 19. маја до 15. јуна 2017.
године.
• Професорка Анка Мисаиловић је одржала угледни час 22.5.2017. године у одељењу
III3. Обрађена је наставна јединица „Низови у Lazarus-у“. Часу присуствовала професорка
Мирјана Милошевић.
• Професорка Милена Јелисавчић је одржала угледни час у одељењу III5 1.6.2017.
године. Присуствовала је професорка Славка Живанић. Обрађена је наставна јединица
„Полиноми-занимљивости из света математике“. Истог дана, поменуту наставну јединицу је
обрадила професорка Славка Живанић на угледном часу у одељењу III6, Милена Јелисавчић
је била присутна.

79

• Професорка Биљана Ристић одржала угледни час 7.6.2017. у одељењу II3 на тему
„Системи за учење програмирања“. Часу је присуствовала професорка Милијана Аћимовић.
• Професорка Мирјана Милошевић је одржала угледни час 13.6.2017. године у одељењу
I7. Обрађена је наставна јединица „Визуелно програмирање“. Часу је присуствовала
професорка Анка Мисаиловић.
• Професор Дејан Цвијетић је одржао угледни час 16.6.2017. године у одељењу I5.
Присуствовала је професорка Милена Јелисавчић. Обрађена је наставна јединица „Решавање
провоуглог троугла“.
• Задовољни смо постигнутим резултатима на такмичењима. Награђени су следећи
професори: Мирјана Милошевић, Марија Станковић, Биљана Ристић, Тубић Рајко, Суботић
Слободан, Јелисавчић Милена, Цвијетић Дејан.
• Професори су редовно држали припрему, додатну, допунску наставу и секцију. Поред
припремне наставе за ученике четвртог разреда, ове школске године је реализована и
припремна настава за ученике који желе да упишу I разред гимназије, смер Рачунарска
гимназија и за ученике који желе да упишу седми разред специјалног математичког одељења.
• На крају класификационих периода је вршена анализа успеха ученика и давани су
предлози мера за побољшање успеха ученика.
• Сви послови око матурског испита су обављени на време. Консултације са
матурантима у вези израде матурског рада су одржаване редовно. Ученици су полагали
писмени део матурског испита из математике.

10. Извештај о раду Стручног већа наставника музичке културе, ликовног васпитања
Председник Стручног већа Биљана Спаловић
I полугодиште:
На првом састанку је анализиран успех на крају школске 2015/16. године, урађена
подела часова, изабран председник већа професор ликовне културе Биљана Спаловић. Биљана
Спаловић - I1,2,3,4,5,6,7; II1,2,3,4,5,6,с; III1,2,3; IV1,2,3,. професор музичког је Зоран ЖупићI1,2,3,4,5,6,7. II.1,2,3,4,5,6,с III.1,2,3,с , IV1,2,3,с . Вићентић Драган је професор ликовне
културе у одељењу III с. и IVс.
На другом састанку усвојен предлог четрдесеточасовне радне недеље и уџбенициВ.Галовић и Б.Гостовић, Ликовна култура за гимназије и стручне школе, ЗУНС БГ; 2013.
О.Ђурић-Водич кроз музичку уметност. За рад ликовне секције и реализацију припремне
наставе за упис на факултет задужена је Биљана Спаловић, а за хор Зоран Жупић.
Усаглашени критеријуми оцењивања. За стручно усавршавање поднети планови о
усавршавању, списак семинара похађаних у претходној години и предложени семинари који
ће бити посећени.
Реализовани часови ликовне секције и пробе хора.
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Посећена изложба Тамаре Ждерић, Вељка Ваљаревића,изложба Универзални субјект
УЛС РИЗБА из Требиња, ХХI колонија уметничке керамике Злакуса у Градској галерији,
затим изложбe слика Јелене Тијанић Савић и Драгана Словића у Народном музеју и изложбе
Рефлексије(Милош Милићевић и Горан Симјановски) у Јокановића кући.
Током децембра и део јануара професори ликовног и музичког били су, због болести,
оправдано спречени за рад. Због тога је део планираних активности одложен за друго
полугодиште.
Подељене теме за Матурске радове из ликовне културе
матурантима за израду матурских радова.

и почеле консултације са

Школски хор се припремао и учествовао у приредби приређеној поводом прославе Дана
светог Саве.
II Полугодиште
Биљана Спаловић одржала огледни час у одељењу III2, 06.03. 2017. Тема-Романтизам.
Присуствовала професорка Ђурђица Суздиловски. Примењен је групни облик рада. Свакој
групи је подељен наставни материјал – „Гледај као детектив“ на коме ученици дају одговоре
на питања, а потом свака група презентује свој рад , о тим радовима се дискутује, заједнички
се врши синтеза и сумирање.
Биљана Спаловић завршила петонедељни Стручни семинар- Видео лекције, наставна
средства савременог образовања, електронски семинар, ОКЦ Бор, кат.број 363, 35 бодова, К2.
Он лајн обука трајала је током фебруара и марта 2017.
Зоран Жупић са хором учествовао на школским приредбама Француско, Српско и Руско
вече.
На часовима ликовне секције највише је био заступљен практичан рад - цртање сликање,
вајање, колаж, фотографија...а ученици су радили и занимљиве цртеже –илустрације речи
које се не могу превести са страних језика на српски језик. Реализована је и изложба паноа у
холу, које су ученици правили као приказ различитих уметничких епоха и стилова.
Учествовали смо и на неколико конкурса и такмичења-Фондација за омладинску културу и
стваралаштво -ликовни конкурс: Портрет Данила Киша, Беокулис-Математичка гимназија
итд.
Изложба радова Лутке гињол које праве матуранти постављена је петог маја у холу
школе.
Као и сваке године, организовали смо и изложбу најбољих и најуспелијих ликовних
радова ученика Ужичке гимназије–цртежа, слика, стрипова, колажа, фотографија итд.
насталих на часовима и секцији. Изложба је отворена 10. маја у холу школе. На поставци
изложбе радили су ученици I4, III1-Топаловић Богдан и Владимир Стјепановић и III3 Пенезић
Јована, Симић Огњен и Јоковић Љубица. Чланови ликовне секције помогли су и у
реализацији приредби Француско вече, Екс ЈУ и Српско вече одржаних у свечаној сали
Гимназије, израдом сценографије и костима. Посетили
смо и неколико изложби:
Фотографије Александра Павловића у Јокановића кући, слике Обрада Јовановића и слике
Вјекослава Ћетковића у Градској галерији.
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У оквиру наставка сарадње са Градском галеријом, Б. Спаловић као асистент сарадник у
реализацији изложбе слика Зорана Матића и Вјекослава Ћетковића у Градској галерији
написала је предговоре, текстове за каталоге и отворила ове изложбе.
На наставничким већима слушали смо предавања: Реаговања на насиље у школиДрагана Радовић 23.11.2016. Посета историјске секције САНУ-Јадранка Папић 23.11 2016.
Процес рефлексије у наставној пракси-Драгана Ђурић 29.03.2017. Успех ученика -упоредна
анализа-29.03, Извештај са стручне екскурзије у Церн –Живојин Павловић и Цмиљка Васовић
27.04. 2017.
Завршене консултације и рад са ученицима четвртог разреда на изради матурских
радова. Написано је и предато 13 матурских радова из ликовне и 8 радова из музичке културе.
Одбрана матурских радова реализована је 07.06. 2017.

11. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања
На састанку актива који је одржан на почетку школске године разговарало се о
настави,наставним плановима и донет је јединствени наставни план за сваку ђачку годину. На
састанку је извршена подела сала по циклусима (12 часова) између две школе које су
корисници истих, подељене су секције између професора и термини коришћења између
школа. Наши термини су понедељак, среда и петак, с тим што се средом могу играти турнири
између школа, а могу и професори користити за рекреацију.
9.10.2016. г. одржан је турнир у ватерполу у организацији локалне самоуправе и екипа
наше школе заузела је друго место на такмичењу.
14.10.2016. г. у организацији актива на градском стадиону одржана је школска атлетска
трка. Такмичило се у девет дисциплина и наступило је 229 ученика, што се сматра
најмасовнијом трком до сада. Велики број ученика и професора бодрио је такмичаре са
трибина.
19.10.2015. г. одржано општинско такмичење у стоном тенису, где су наши момци били
другопласирани и девојке су заузеле друго место. Јелена Рајовић се пласирала кao појединац
за даље такмичење.
27.10.2016. г. на Окружном такмичењу у стоном тенису у Косјерићу наша ученица се
пласирала и на Републичко такмичење.
2.11.2016. г. је одржано Општинско такмичење за мушкарце у кошарци. Мушка екипа је
првопласирана и иде даље на Окружно такмичење у Пожегу.
9.11.2016. г. на женском Општинском такмичењу у кошарци, девојке освајају друго
место.
10.11.2016. г. на градском базену одржано Општинско и Окружно такмичење у пливању.
Велики број наших ученика се пласирао на Републичко такмичење, које ће се одржати 16.11.
у Крагујевцу.
10.11.2016. г. у Београду одржано Републичко такмичење у стоном тенису и наш
појединац Јелена Рајовић је заузела седмо место
82

17.11.2016. г. професор Љубиша Вранешевић се са мушком кошаркашком екипом на
Окружном такмичењу у Пожези освојио прво место .
22.11.2016. г. у Крагујевцу на међуокружном такмичењу у кошарци екипа наше школе
заузела је треће место.
23.11.2016. г. у Медицинској школи одржано је Општинско такмичење у мушкој
одбојци. Наши момци су освојили прво место и пласирали се на Окружно такмичење.
30.11.2016. г. женска одбојкашка екипа заузела је такође прво место на Општинском
такмичењу и иде даље на Окружно такмичење. Обе екипе извела је професор Светлана
Кнежевић.
15.12.2016. г. на градском базену одржане су „Игре без граница“ у организацији
канцеларије за младе. Ученици наше школе пријавили су три екипе. Пласирали су се на I, III и
IV место. Ово такмичење је са трибина посматрао велики број наших ученика који су
свесрдно навијали за наше екипе.
19.1.2017. г. у трци за Богојављенски крст на Градској плажи први до крста стигао је
наш ученик Драган Матић из IV1.
23.2.2017. г. у Пријепољу на Окружном такмичењу у одбојци и мушка и женска екипа
освојиле су прво место и прошли даље на Међуокружно такмичење.
3.3.2017. г. одиграна је пријатељска утакмица у фудбалу између Економске школе и
Ужичке гимназије. Резултат је био 4:2 за наше момке.
6.3.2017. г. у спортској хали на Општинском такмичењу у фудбалу наша екипа заузела
друго место.
13.3.2017. г. у Краљеву на Међуокружном такмичењу у одбојци девојке освајају друго
место а момци прво и иду даље на Републичко такмичење
22. и 23.3.2017. г. одржано је државно првенство у одбојци у Караташу, код Кладова, где
су наши момци показали одличну игру и борбеност. Међутим, жреб нам није ишао на руку и у
групи смо били са освајачима медаља на Светском првенству у Лиможу, Француска. Момци
су у коначном пласману заузели 7. место.
30.3.2017. г. на Општинском такмичењу у гиманстици, школа није извела екипу због
грешке организатора, који није на време обавестио о промени вежби такмичарских
дисциплина.
3.4.2017. г. у спортској хали на Општинком такмичењу у рукомету девојке су заузеле
друго, а момци треће место.
Караташ
12.4.2017. г. на Општинском такмичењу у стрељаштву наша ученица Илић Ања освојила
је прво место као појединац и пласирала се за даљи круг.
22.4.2017. г. на Београдском маратону је по други пут узела учешће Ања Илић и
остварила бољи резултат него прошле године на маратону.
25.4.2017. г. на Градском стадиону на Општинском такмичењу у атлетици, и мушка и
женска екипа биле су првопласиране.
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27.4.2017. г. на Окружном такмичењу у стрељаштву које је одржано у Бајиној Башти,
Илић Ања заузела је треће место.
11.5.2017. г. на Окружном такмичењу у атлетици у Пријепољу,наше екипе су заузеле
прве позиције .
13.5.2017. г. Професорка Светлана Кнежевић водила је ученике школе у шетњу до
Стапарске бање.
15.5.2017. г. на Међуокружном такмичењу у атлетици, одржаном у Крагујевцу, обе наше
екипе пласирале су се на Државно првенство у атлетици.
19.5.2017. г. на Градском тргу одржан је матурантски плес. Наши матуранти са
матурантима других средњих школа из града одиграли су плес уз Штраусову музику.
20.5.2017. г. одржана је шетња ученика на Златибору.
24.5.2017. у Крушевцу, на Државном првенству у атлетици наши момци су заузели 5.
место а девојке 6. Ово је био први пут да се наша школа пласира на Државно првенство у
атлетици. Екипе је водила професор Светлана Кнежевић.
Крагујевац
27.5.2017. наши ученици су учествовали на бициклистичкој вожњи од Ужица до
Стапара.
Ова година је била врло активна и успешна. 14.06.2016. године у Медија центру
Спортски савез доделио је награде за најуспешније школе и професоре. Наша школа је и ове
године освојила прво место, а професорка Светлана Кнежевић добила је награду за
најуспешнијег професора на овим такмичењима
Извештај припремила Светлана Кнежевић
12. Извештај о раду Стручног већа наставника грађанског васпитања и веронауке
Предавања која су организована у школи
различитих животних ситуација ученицима.

организована су у циљу приближавања

Наставници грађанског васпитања сарађују са ученичким парламентом који је ове
године имао низ хуманитарних акција, као и дебату коју су организовали са професорима.
Предавање на тему „Трговина људима“ одржали су инспектори из Полицијске управе
Ужице.
17.5. саобраћајна полиција је у амфитеатру школе одржала предавање на тему
«Безбедност у саобраћају”.Предавању су присуствовали ученици 4.разреда.
У мају су ученици 2.разреда посетили са својим професорима изложбу у Гкцу,посвећену доприносу Аустрије у области архитектуре,медицине,уметности,науке на овим
просторима.
Почетком јуна,ученици 3.разреда са својим професорима посетили су изложбу у
Историјском архиву са темом-Ужичани у време Другог светског рата.
Председник актива грађанског васпитања Ана Пртењак
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6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Актива за развојно планирање
Школски актив за развојно планирање
Чланови Актива за развојно планрање су:
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. Марија Вукашиновић, представник родитеља
11. Душко Меденица, представник локалне заједнице
12. Мирко Пантелић, представник ученика
Крајем школске 2015/16. године формиран је Стручни актив за развојно планирање који
је приступио изради Школског развојног плана за перид од 2017. до 2021. године. Нови
Школски развојни план обухвата развојне циљеве који се односе на све дате кључне области:
1. Годишњи програм и годишњи план рада, 2. Настава и учење, 3. Постигнућа ученика, 4.
Подршка ученицима, 5. Етос, 6. Стручно усавршавање и 7. Руковођење и управљање. У
оквиру сваког развојног циља направљени су акциони планови који садрже одговарајуће
задатке и активности.
Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе, планирање
хоризонталне и вертикалне корелације, превазилажење наставе која је пртежно заснована на
предавањима, постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и
наставних средстава, усаглашавање критеријума оцењивања уз пратећење утврђених
стандарда, на нивоу стручних и сродних већа у циљу сузбијања разлика при оцењивању,
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
решавење проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију и развијање другарства,
стварање препознатљивог статуса и угледа школе, обезбеђивање савременог, сручаног,
мотивисаног и за реформу спреманог наставног кадара, побољшање материјално-техничких
услова Школе и транспарентно руковођење су активности које је Стручни актив планирао и
на чијем ће остварењу радити наредних година. По истицању период ивршиће се и
самовредновање Школског развојног плана, његове реализације и постигнутих ефеката.
Сви појединачни извештаји по кључним областима анекси су овог документа.
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6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума
У сарадњи са директором Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета
образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана установе и другим мерама за
унапређивање наставног рада. Педагошки колегијум је имао два састанка током ове школске
године. Посебно су разматрана притања промоције, припремне наставе и пријемног испита за
ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Чланови Педагошког колегијума:
1. Вукадин Симовић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Ружица Марјановић, професор српског језика и књижњвности
4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика
5. Анка Мисаиловић, професор рачунарства и информатике
6. Соња Ковачевић, професор филозофије
7. Милица Зарић, професор биологије
8. Цмиљка Васовић, професор физике
9. Оливера Куљанин, професор хемије
10. Мирјана Галечић, професор географије
11. Јадранка Папић, професор историје
12. Светлана Кнежевић, професор физичког васпитања
13. Биљана Спаловић, професор ликовне културе
14. Ана Пртењак, професор грађанског васпитања
Емилија Станковић, педагог
6.1.6. Извештаји о раду стручних сарадника школе
6.1.6.1. Извештај о раду школског педагога
У току школске 2016/17. године школски педагог је обављала послове предвиђење
Годишњим и месечним програмом рада: планирање, програмирање, организовање и праћење
образовно-васпитног рада, педагошко-инструктивни рад, праћење и вредновање рада школе,
рад са ученицима и родитељима, рад у стручнм органима и школским тимовима, аналитичкоистраживачки рад, сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом и остале
послове од значаја за функционисање наставног рада.
У оквиру планских и програмских активности радила је на изради Годишњег извештаја
о раду школе, Годишњег програма рада школе, плана рада Ученичког парламента, плана
заштите и унапређивања здравља ученика, плана сарадње са родитељима и друго.
Присуствовала је часовима редовне наставе у оквиру педагошко-инструктивног рада.
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Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних проблема ученика, као
и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са ученицима и родитељима реализован
је најчешће индивидуално. Сарадња са родитеља одвијала се преко пет одржаних састанака
Савета родитеља. Са председницом Савета родитеља и ђацима организовала и учествовала у
истраживању о коминовању алкохола са енергетским пићима.
У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и њиховој
адаптацији. На почетку другог полугодишта рађена је упоредна анализа успеха ученика на
крају 8. разреда и на крају првог полугодишта. Педагог је присуствовала часовима редовне
наставе и разним ваннастваним активностима ученика.
Са ученицима четвртог разреда радила је на њиховом професионалном информисању. За
потребе њиховог професионалног информисања организоване су промоције факултета,
дистрибуиран је информативни материјал и обављанио је неколико индивидуалних разговора.
И ове школске године организовала је предавање ''Студирам'' Уније студената Ужица. Радила
је прмоцију Гимназије у Мачкату, Чајетини и на Златибору. Због промоције новог одељења за
учнике са посебним способностима за рачунарство и информатику обишла је и већину
градских школа.
Као координатор Актива за развојно планирање подстицала је, пратила и учествовала у
реализацији планираних активности. На крају школске године, координисала је и давала
смернице за израду извештаја. Запошела је рад на изради новог школског развојног плана.
Аналитичко-истраживачки рад подразумевао је и анализе успеха и владања ученика на
свим класификационим периодима, а презентован је Наставничком већу и Савету родитеља.
Остале анализе се односе на адаптацију ученика првог разреда.
Прошла и обуку на два онлајн семинарима: 1. Стандарди образовања у гимназијама и
2. Парадокси Интернета. Присутвовала је предавањима, ђачким представама, промоцијама
документарних филмова, музичким вечерима, изложбама и друго.
Емилија Станковић, педагог
6.1.6.2.

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 2016/17. годину.
У току школске 2016/17. 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, професионалној оријентацији,
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.
У току ове школске године, као координатор Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, узела сам учешће у свим активности овог Тима, а које се односе
на превенцију насиља у школи. Централна активност се односилча на реализацију
истраживања о безбедносном стању у школи, као и присутности дигиталног насиља.
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Резултати истраживања указују да је безбедностно стање у школи на добром нивоу (општа
оцена 3 од 4), док су поједини облици дигитаног насиља у најблажем облику присутни и
потребно је предузети мере и активности да би се они смањили у потпуности.
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 (од укупно 199
ученика четвртог разреда тестирање и разговор је обавило 147 ученик).
Посебна пажња посвећивана је раду Одељенских 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. Са појединим ученицима првог, а и са ученицима осталих разреда је
интензивно рађено на савладавању техника учења, адаптацији на нову школу, 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 (тачније 153
разговора) и родитељима. Поред тога за потребе ученика, обављена су психолошка
тестирања интелигенције и тестирања личности.
Током новембра 2016. Године присуствовала сам панел дискусији на тему
„Препознавање и процесуирање дискриминације у образовно-васпитном сиситему“ у
организацији и реализацији УЦПД.
У марту месецу 2016. године реализовано је предавање „Поремећаји исхране-лично
искуство“ од стране ученице другог разреда Ужичке гимназије.
Ученици наше школе су узели активно учешће и у бројним хуманитарним активностима
у којима сам такође учествовала у подршци и помоћи ученицима током реализације истих.
6.1.6.3.

Извештај о раду библиотекара

У току школске 2016/17. године школски библиотекари обављали су послове
предвиђене Годишњим планом рада библиотекара: планирање и програмирање образовноваспитног 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. Ученицима првог разреда одржан је час у читаоци у оквиру библиотеке . Школски
библиотекари упознали су ученике са фондом библиотеке и начином функционисања
библиотеке.
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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.
Обележили смо: Међународни дан дечје књиге, Светски дан песништва, Дан просветних
радника, Савиндан и др.
У априлу је одржан фестивал „На пола пута“. Тим поводом , угостили смо предаваче –
учеснике фестивала, ученике који су били део ове манифестације као и новинаре који су
извештавали о току фестивала.
Присуствовали следећим предавањима у Народној библиотеци у Ужицу:
-Неда Здравковић: Академска и информациона писменост у сржи истраживачког
процеса-Рад са предавачима, студентима и истраживачима на Новом Зеланду
-Марина Митрић, НБС, -Библиотечка статистика, школске библиотеке у мрежи
библиотека Србије
Поред наведених предавања присуствовали смо промоцијама књига, изложбама и
бројним манифестацијама. Посебно би истакли промоцију књиге „Веслање по сувом“Тановић Бориса, ученика Ужичке гимназије.
Нинослава Јелисавчић и Славко Марковић

6.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
6.2.1. Извештај о реализацији плана рада директора школе
И току школске 2016/17. 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 скоро у потпуности реализовани (основни разлог
неслагања броја планираних и одржаних часова су екскурзије и лични разлози појединих
професора).
У току школске године одржане 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.

89

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 смерница развоја општег средњег образовања.
У овом периоду директор је посетио 12 часова редовне наставе и три угледна часа.
Такође је присуствовао раду секција и одељењских заједница. Са библиотекарима је
анализирао рад школске библиотеке, а са разредним старешинама и родитељима ученика
другог разреда који су чланови Савета родитеља, радио на организацији екскурзије за наредну
школску годину. 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 . Одржан је
састанак са родитељима и ученицима трећег разреда који су ишли на екскурзију у Италију.
На овом састанку, по традицији су учествовали и представници МУПа
И ове године матурантима су организоване презентације факултета. Представили смо
школу промоцијом у основним школама општине Ужице и Чајетина. Учествовали на многим
такмичењима републичког , државног и међународног ранга, смотрама, сусретима...
Наставили смо веома активан ваннаставни рад уз учешће великог броја ученика (,Прослава
школске славе Савиндан, вече Француског језика, књижевни сусрети „На пола пута“,
позоришна представа „Процес“ Франца Кафке, Дан Канаде у Ужичкој гимназији, ЕКS-YU
вече, Српско вече, изложбе....).
На такмичењима у континуитету постижемо завидне резултате.
Андреј Ковачевић је освојио треће место на Српској хемиској олимпијади и пласман на
светско првенство из хемије на Тајланду а Топаловић Игор је освојио друго место на
републичком такмичењу из хемије , треће место на Српској хемиској олимпијади и прва је
замена за светско првенство из хемије на Тајланду.
. Дванаест ученика освојило је на републичким, државним и међународним
такмичењима петнаест првих, других или трећих места односно награда. На спортским
такмичењима је учествовало преко 150 ученика. По постигнутим резултатима смо петнаести
пут проглашени за најбољи спортски колектив .
6.2.2. Извештај рада помоћника директора школе
Помоћник директора: Славко Марковић
Помоћник директора Славко Марковић је у току протекле школске године обављао
целокупан преглед школске документације и мењао директора када је он био одсутан. Такође
је учествовао у раду Савета родитеља и био укључен у организацију и координацију свих
важнијих 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.
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6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА
6.3.1. Извештај о раду Школског одбора
У овој школској години Школски одбор је одржао 5 седница на којима су анализирани и
усвојени Извештај о раду школе у школској 2015/16. години и Годишњи план рада за школску
2016/17. годину. Школски одбор је анализирао успех ученика, реализацију наставе, план
извођења и реализације екскурзије, кадровска питања, финансијска питања, јавне набавке и
друга питања везана за рад школе.
Решењем Скупштине града Ужица I број: 610-3/16 од 10.11.2016. године именован је
Школски одбор Ужичке гимназије чији мандат траје четири године.
На првој конститутивној седници Школског одбора одржаној 07.12.2016. године за
председника је изабран Слободан Павловић, а за заменика председника Бранкица Скорковић.
Чланови Школског одбора Ужичке гимназије:
1.

представници запослених

–

Бранкица Скорковић, професор енглеског језика књижевности

–

Биљана Спаловић, дипломирани историчар уметности и

–

Соња Ковачевић, професор филозофије

2.

представници родитеља

–

Срђан Божовић, дипломирани правник

–

Жељко Јевтић, дипломирани инжењер информатике

–

Роса Ђерић, економиста

3.

представници Града

- Слободан Павловић, доктор наука физичког васпитања и спорта , председник Школског
одбора
–

Невена Вакиревић, наставник математике и

–

Слободанка Шапоњић, економски техничар

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.
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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. У школској 2016/2017. години у
школи су радиле следеће секције:

Р.б.

Назив секције

Име наставника

1.
2.
3.

Лингвистичка
Рецитаторска
Читалачко-дебатни клуб

Хаџи Бојана Јовановић
Мирјана Благојевић
Гордана Даниловић, Ружица Марјановић,
Милена
Стричић, Љиљана Смиљанић
%

4.

Драмска секција

Стручно веће за српски језик

5.
6.
7.
8.

Биљана Грујичић
Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић
Ђурђица Судзиловски
Јована Савић

9.

Новинарска
Секција за енглески језик
Секција за француски језик
Секција за италијански
језик
Секција за немачки језик

10.
11.
12.

Секција за руски језик
Социолошко-филозофска
радионица
Географска

Бранка Вукић
Бранка Јевтић, Соња Ковачевић
Мирјана Галечић

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Историјска
Ликовна секција
Хор
Математичка
Програмерска
Секција за физику
Хемијска
Биолошко
Еколошка
Спортске секције

23.

Секција за грађанско
васпитање

Јадранка Папић, Душица Илић
Биљана Спаловић
Зоран Жупић
Славка Живанић
Биљана Ристић
Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић,
Драгица Селаковић
Саша Станојевић
Милица Зарић, Душица Ристовић
Љубиша Вранешевић (гимнастика, с.тенис,
стрељаштво), Горан Ковачевић (кошарка,
рукомет, фудбал), Светлана Кнежевић
(пливање, атлетика, одбојка)
Ана Пртењак, Милунка Стељић/замена

Ивана Василић
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1. Извештај о раду драмско-рецитаторске секције - Мирјана Благојевић
Ученици Ужичке гимназије су , као сваке године и ове, учествовали на Градској смотри
рецитатора „Песниче народа мог‟‟, одржаној 29. марта 2017. год.
Прелиминарно такмичење је одржано у ГКЦ, традиционало, пре подне. У старијем
узрасту, у којем учествује наша школа, за финале, у вечерњем програму у Свечаној сали
градске скупштине Ужица, пласирали су се следећи ученици : Јована Цвијовић, III2, са
песмом “Јудеја”, Владимира Мијатовића, Вања Мандић , III2 са песмом “Песма о крви”,Жака
Превера и Леонтина Гачић, II3, са песмом “Девојчице што радиш са капутима” Милене
Марковић.
Надамо се да ће се и у годинама које долазе понављати овакви успеси али и да ће бити
још већи, са победником Републиког такмичења из наше школе, јер Ужичка гимназија има
много изузетних ученика који воле и умеју добро да казују стихове.
Чланови секције на Сајму књига
Чланови секције организовано су посетили 61. Међународни сајам књига у Београду. У
потрази за одређеним насловима и омиљеним ауторима разменили смо своја читалачка
искуства и између осталог дискутовали о проблемима хиперпродукције и трендовима у
издаваштву и промоцији књиге који прете да озбиљно наруше углед београдског сајма .
Пратили смо XXI Југословенски позоришни фестивал Ужице у периду 7-14.новембра
2016. Као и сваке године посебну захвалност дугујемо Народном позоришту на разумевању и
указаној могућности да наши ученици представе гледају из дана у дан.
Имали смо прилику и да будемо гости на отварању првог Јесењег позоришног фестивала
на Мећавнику. Фестивал је одржан 19. и 20. новембра под слоганом ДРВО КОЈЕ ЖИВОТ
ЗНАЧИ. Представа Атељеа 212, Деца радости била је на програму другог дана фестивала и
имали смо привилегију да је гледамо тек десетак дана након београдске премијере.
Чланови секције активно су учествовали у обележавању значајних датума из културе,
књижевности, уметности и научног живота.
Представа Кафкин свет на сцени
12.5.2017. одељење III2 извело је представу „Процес“ Франца Кафке. Представа је
одиграна пред препуном свечаном салом,а публику су чинили професори и ученици свих
година. Ученици су се припремали свега две недеље, укључујучи и викенде, и успешно
сарађивали са Уметничком школом и Народним позориштем.
У процесу настанка представе ученици су показали велику креативност и активно
учествовали у осмишљавању сценарија и сценографије. Као резултат заједничких напора
осмишљени су оргиналан сценарио и занимљива режија који су успели да испрате слојевита
значења Кафкиног романа и да држе пажњу. Присутни гледаоци имали су само речи хвале и
позитивне коментаре што је додатно мотивисало реализаторе овог пројекта, па нас у
будућности очекују учешћа на такмичењима и фестивалима. Представа је реализована као
угледни час професора српског језика и књижевности, Мирјане Благојевић.
93

2. Извештај о раду литерално - читалачког клуба
У оквиру припрема фестивала одржана је радионица медијске писмености коју је водио
Зоран Ћатић, новинар и уредник Студенстског ФМ радија из Сарајева. Формиран је медијски
тим који је током фестивала свакодневно припремао видео прилоге о предавањима и
књижевнм вечерима. Један од фестивалских прилога емитован је и на програму Cosmo radio
forum немачке држвне телевизије и радија.
Први пут смо фестивал почели концертом. Свирка Краљa Чачка на Малој сцени
Народног позоришта, одржана, 23. априла, била је заиста изванредна и одлична најава још
једног доброг фестивала.
Гости фестивала били су: Ламија Бегагић (Братислава/Зеница/Сарајево) Марко Погачар
(Беч), Алмир Колар Кијевски (Сарајево), Иван Јанковић (Београд), Амер Тиквеша (Сарајево),
Бранислав Димитријевић (Београд), Селведин Авдић (Зеница), Теофил Панчић (Београд),
Ненад Величковић (Сарајево), Дејан Илић (Београд), Марина Величковић (Сарајево) и Селма
Асотић (Сарајево) .
Током три фестивалска дана одржано је једанаест предавања у нашој школи, а као и
претходних година једно предавање реалзовано је у Основној школи ”Нада Матић”.
Дејан Илић је и ове године говорио о филму. Прво педавање било је о филму Ја Данијел
Блејк. На другом предавању (уместо Тее Тулић, која је била спречена да дође) говорио је о
истини и питању ко би требало да буде гарант друштвене истине. Током трећег, мање
формалног разговора са групом ученика, чланова читалачког клуба, разговарало се о филму
Петерсон.
Селведин Авдић, аутор изузетне књиге Седам страхова, преведене на десетине језика,
као и атипичне монографије железаре Зеница (Моја фабрика) по којој је надавно направљена
запажена позоришна представа, из раличитих је перспектива промишљао феонемен читања и
шта данас читању даје смисао, шта има смисла читати, како градмо однос према књигама,
може ли нас књига угрејати и сл.
Иван Јанковић, адвокат и оснивач друштва за борбу против смртне казне, одржао је о
овој теми изванредно предавање, демонстрирајући како се ставови граде на основу доказивих
чињеница и релевантних истраживања.
Ненад Величковћ је користећи тридесетак кадрова из Чаплиновог филма Модерна
времена показао како се анализира филм, колико је детаљ важан за разумевање, али пре свега
шта је ангажман у уметности, указујући да не мора бити тачна уобичајена теза да ангажман
умањује уметнички квалитет дела.
Марко Погачар је, позивајући се на примере домаће, али и светске литературе и музике,
указивао на могућност да се утиче на поједнца, али и на читаве заједнице, а Амер Тиквеша је
класичну школску методологију анализе лирске песме применио на неколико песама
југословенског рока, објашњавајући зашто је појединим песмама Ђорђа Балашевића или
Хаустора место у читанкама.
Ламија Бегагић и Марина Величковић, као коауторке приручника за учење о феминизму
(Фурам феминизам) одржале су, заједно са Селмом Асотић, предавање о појму, историји,
покрету и облицима феминистичког деловања, а пре свега о еманципаторском потенцијалу
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феминизма. Дијалог који се развио са ученицима показује колико су питања феминизма и
еманципације важна и данас.
Теофил Панчић разговарао је са ученицима о потенцијалима које медији имају и како се
од њих одустало пристајањем на пуку комерцијализацију, а такође и о месту књижевности у
савременим медијима.
Професор др Брансилав Димитријевић разговарао је о идеолошким контекстима
уметности, односно о питању постоји ли деидеологизована уметност, како и колико
идеологија утиче на уметност и шта су последице. Основна идеја овог предавања била је да
подстакне ученике да критички промишљају свет око себе, да уочавају и реагују на
манипулативне идеолошке елементе у свету који нас окружује, макар и кроз уметничку
форму.
У основној школи ”Нада Матић” Ламија Багагић и Марина Величковић одржале су
радоницу осмишљену на основу књиге Фурам феминизам.
Специфичност овогодишњег фестивала је што су наши гости, ученици из Јајца,
учествовали у програмским активностима представљањем дела Николе Шопа, песника
рођеног у Јајцу, као и разговором о протесту који су крајем јуна покренули средњошколци из
њиховог града. Он су одлучили да се боре против дискриминаторног раздавајања ученика на
основу националне припадности. Школске власти планирале су да ученке који уче по
различитим националним програмима раздвоје и пребаце у посебне зграде, како се ни између
часова и на одморима не би виђали. У почетку је групу средњошколаца подржала мала група
родитеља и неколко наставника, али протест се шири и напредује. Сведочење ових
средњошколаца било је потресно, а половином јуна стигла је вест да је Министарство
просвете одустало од раздвајања ученика. Ученици су успели да се изборе за оно што би било
логично и без њихове борбе. Презентацију ученика из Јајца поред ђака из наше гимназије
пратили су и гости, ученици гимназија из Ријеке (Прва ријечка гимназија), Загреба (Приватна
класична гимназија) и Београда (Приватна гимназија и Балетска школа ”Лујо Давичо”), као и
студенти Филолошког факултета у Београду и Филозофског факултета у Сарајеву и Новом
Саду.
На малој сцени Народног позоришта организоване су три вечери читања. Као и
претходних година било је занимљиво, динамично и опет се читало на бис. Публика је
аплаузом враћала ауторе да читају, пре свега Амера Тиквешу, чија је нова књига кратке прозе
Такси приче развеселила, разнежила и растужила публику, као и Теофила Панчћа кога је
већина знала као новинара, а сада га је упознала као врсног прозног писца чије су књиге Алеја
Виктора Бубња и Тридесет девет дана јуна заиста откриће за значајнији део ужичке књижевне
публике. Иван Јанковић је читао из недавно поново објављеног урнебесно духовитог и
занимљвог романа Ката Несиба, а Ламија Бегагић из свог првог романа У зони.
Публика је одлчно реаговала и на поезију Марка Погачара и Алмира Колара Кијевског, а
Марко Погачар је прочитао и делове сјаних есеја о музичарима и бендовима југословенске
сцене с краја двадесетог века.
Као и претходних година сав промо материјал припремили су ученици наше школе, а
овогодишњи фестивалски лого осмслила је матуранткиња Јелена Рајовић.
95

На трбини одржаној у Јајцу 23. новемра 2016. поводом ученичких захтева за промену
наставне парадигме, на којој је, поред лингвисткње др Сњежане Кордић, учествовала и
професоркав Ружица Марјановић представљен је фестивал На пола пута као пример добре
праксе у школи и као модел који може бити узор. Тада је договорена сарадња и гостовање
ученика из Јајца на априлским сусретима На пола пута.
Због све развијенијих међународних активности које се остварују кроз и захваљујући
фестивалу На пола пута децембра 2016. године припремљена је и штампана публкација о
фестивалу на енглеском језику у којој су као примери добрих предавања штампани
трнскрипти са часова Предрага Луцића, Виктора Иванчића и Дубравке Стојановић, на нашем
језику већ објављени у књизи Часови читања.
Читалачки клуб
У овој школској години настављене су активности у оквиру два међународна програма,
у која је школа укључена захваљујући фестивалу На пола пута. Крајем јуна и почетком јула
2016. године пет ученица наше школе и професорка Ружица Марјановћ путовале су у
Фрнацуску, у оквиру програма Мемory Lab Junior, који је осмшљен у сарадњи фестивала На
пола пута и сарадничких организација из Француске, Немачке и Босне и Херцеговине. Група
је провела два дана у Паризу, а потпом су боравили у на југу Француске, у Парпињону. У
Паризу су посећена места сећања на недавне терористичке нападе и анализиран начин на који
су та места обележена. На југу Француске посетили су музеј у Риверсалту, на месту
некадашњег логора у коме су боравиле избеглице и војници интербригада после краја
Шпанског грађанског рата, Јевреји и чланови покрета отпора за време Другог светског рата, а
касније избеглице из Алжира. Организована је посета Безеиру, у коме је рођен Жан Мулен,
један од најпознатијих вођа француског покрета отпора. У Безеиру је организована радоница
о медијској манипулацији, на примерима локалне штампе. Завршни део студијског путовања
реализован је у Шпанији, посетом Портбоу, градићу на обали који је био главно место
окупљанња јеврејских избеглица током Другог светског рата и у коме је, бежећи од нациста,
умро филозоф Валтер Бенјамин. Група је посетила и Музеј егзила у Jonquera, посвећен
избеглицама које су туда пролазиле бежећи из Шпаније после пораза републиканске армије у
Шпанском грађанском рату. Неколико година касније туда ће пролазити избеглице бежећи из
окупиране Француске.
У повратку са овог студијског путовања ученице и професорка провеле су неколико сати
у Барселони.
Од 9. до 15. октобра професорка Ружица Марјановић била је на студијском путовању
које организује међународна платформа Memory Lab, овога пута у Србији. Организован је
обилазак меморијала Сремски фронт у близин села Адашевци код Шида, Музеја 21. октобар,
Шумарца и Старе ливнице у Крагујевцу, споменика Породица на Кеју жртава рације у Новом
Саду, а у Београду Старо сајмиште, Топовске шупе, Споменик ослободиоцима Београда,
Музеј Југославије и палата Србија (некадашњи СИВ). Организовано је неколико предавања и
дебата са професионалцима који се баве процесом меморализације ових простора и догађаја
из релативно скоре прошлости (20. век).
Чланиви чуталачког клуба са гостима из Француске на Кадињачи

96

Професорке Даниловић, Смиљанић, Марјановић, Стричић, заједно са колегиницама
Снежаном Цветковић (ОШ ”Нада Матић”) и Јеленом Ристановић учествовале су на стручном
скупу посвећеном песничкком делу Мака Диздара који је организовала Фондација ”Мак
Диздар” из Стоца. У оквриру скупа реализовано је стурчно путовање и посећени су Коњиц
(Музеј/спомен кућа Зука Џумхура), Мостар (посета омладинском културном центру
Абрашевић и обилазак старог града), врело Буне, Почитељ, некропола стећака у Радимљи,
Требиње, Дубровник (Музеј посвећен делу Марина Држића и изложба керамике Пабла
Пикаса), као и меморијални комплекс Тјентиште (Долина хероја). Конференцијски део скупа
реализован је Маковој хижи у Стоцу, а посећен је и спомен комплекс Ризванбеговића у Стоцу.
Чланови читалачког клуба припремили су новогодишњу предсатсву и извели је
приликом поделе пакетћа. Текст, костими, као комплетна реализација резултат је рада наших
ученика.
У недељу, 26. фебруара 2017. реализован је једнодневни излет у Крагујевац за чланове
читалачког клуба. Ученици су обишли Музеј 21. октобар и Шумарице, а кроз изложбу
Октобар 1941. коју је приредио Центар за проучавање и едукацију о Холокаусту, провео нас је
Никола Радић Луцати, један од аутора.
Од 3. до 11. марта пет ученица, чланица читалачког клуба и професорка Марјановић
боравили су у Нормандији, у Кутансу, у оквру европских омладнских сусрета који су део
програма бијеналног фестивала Стазе сећања, које организује гимназија из Кутанса. Ученице
су припремиле и реализовале предавање/презентацију о страдању Рома у Србији током
Другог светског рата. Презенација је направљена на основу књиге Милована Писарија и у
сарадњи са аутором.
Две наше ученице су учествовале и у такмичењу у држању говора којима се заговара
нека идеја (пледоаје).
Сви учесници европског омладинског сусрета посетили су Pointe du Hoc, плажу Омаха,
Америчко војничко гробље и музеј посвећен искрцавању у Нормандији у граду Кану.
У повратку из Кутанса, група је провела један дан у Паризу.
У оквиру припрема за фестивал На пола пута од 25. до 27. марта одржана је дводневна
радионица о медијској продукцији коју је водио познати радијски новинар и уредник Зоран
Ћатић (Студентски ФМ радио Сарајево). Задатак је био да се формира и обучи тим који ће
медијски пратити актвности фестивала. Пoлазници радионице били су чланови читалачког
клуба, као и ученици Уметничке школе.
У петак, 31. марта, у сарадњи са издавачком кућом Фабрика књига из Београда и
Народом библиотеком из Ужица организована је промоција нове књиге професора др Ненада
Величковића Лажа и апанажа. О књизи је говорио др Дејан Илић. Чланови читалачког клуба
разговарали су са гостима о књизи, али и о припреми и плановма за априлске књижевне
сусрете На пола пута.
Почетком априла у петодневној посети Ужичкој гимназији били су ученици гимназије
из Кутанса, заједно са професором Кристијаном Саваријем. Они су организатори бијеналног
фестивала Стазе сећања, чији су гости већ два пута били ученици наше школе.
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Током боравка француских ученика организована је радоница коју је водио уметник
Драган Протић Шкарт. Циљ је био да се пронађе начин на који би првенствено млађи
суграђани били упознати са судбином јеврејске породице Гутман. У оквру радионице
организована је посета кући у којој су до 1941. године становали др Ире и др Фрида Гутман са
кћеркама Витом и Оливером (Оликом). Захваљујући љубазности породице Николић, која сада
у тој кући држи месару и пекару, наши ученици и гости су имали прилуку да обиђу и
анализирају занимљиву кућу, тражећи начин на који би испиричали причу о породици Гутман
и подсетили грађане Ужица на зло које доноси фашизам.
Француски гости и њихови домаћни из Ужица обишли су музејску поставку посвећену
Ужичкој републици и трезоре, спомен комплекс на Кадињачи, а организован је и излет у
Вишеград, током кога су ученици обишли јеврејско гробље и синагогу, подсетивши се Лотике
и других ликова из романа На Дрини ћуприја, о коме су говорили својим гостима из
Француске. Организована је и вожња Дрином.
Од 23. до 27. априла чланови читалачког клуба и професорке Даниловић, Марјановић,
Смиљанћ и Стричић организовале су фестивал На пола пута, у оквиру кога су одржане три
књижевне вечери, дванаест предавања и један концерт. У оквиру припреме фестивала
ученици су читали књиге Тее Тулић, Марка Погачара, Бранслава Димитријевића, Предрага
Луцића, Ламије Бегагић, Амера Тиквеше, Теофила Панчића, Селведина Авдића, Ивана
Јанковића, Ненада Величковића и Дејана Илића, гледани су филмови и о њима разговарано.
Због изузетно квалитетног рада и много активности које су реализовали ове године,
ученици и професорке су 4. јуна организовали пикник у Стапарској бањи. Са Дејаном
Илићем, који је на позив наших ученика дошао из Београда, разговарало се о књигама и
филмовима, али и плановима за даљи развој читалачког клуба и фестивала На пола пута и
првазилажењу опструкција са којима се суочавамо.
У читалачком клубу било је ангажовано 48 ученика, а рад су помагале професорке
Даниловић, Марјановић, Смиљанић и Стричић.
Гордана Даниловић и Ружица Марјановић
4. Извештај о раду новинарске секције
,,Гимназијалац'' – Новинарска секција
Новинарска секција у оквиру које је и електронско издање часописа ,,Гимназијалац", у
школској 2016/2017, имала је пуно посла. Новина је ново уредништво на челу са Петром
Мојсиловићем, учеником првог разреда и нова редакција. Поред тога,“Гимназијалац“ је
наставио са културним, спортским, научним и књижевним садржајима у школи, граду и
држави. Сарадња ,,Гимназијалца" и других институција била је на високом нивоу. Ученици
гимназије су присуствовали представама на великој и малој сцени Народног позоришта у
Ужицу. Одзив ученика је био велики, што показује заинтересованост ученика за културни
живот града. Такође редакција „Гимназијалца“ није заборавила ни своје хуманитарне
активности, као што је посета Удружењу“Анђели“, дружење и подела новогодишњих
пакетића, затим, дружење и учешће на конкурсу Удружења дистрофичара Златиборског
округа („Наша снага је у нашој различитости“), посетили су трибину Друштва за заштиту
оболелих од карцинома и многе друге.
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Спортска дешавања пратила су
пројекат ,,Ђак репортер", где су новинари
“Гимназијалца“ снимали и интервјуисали наше спортисте, и снимке слали ,,Спорстком савезу
Србије", о бројним дешавањима у школи и у граду.
У свету књижевности издвајамо књижевно вече у хотелу ,,Златиборска ноћ, а на позив
Народне библиотеке Ужице. У поетско-сценском програму учествовали су ученици трећег
разреда (Ђорђе Трипковић и Милица Јовановић) и првог разреда (Јана Шевкушић и Петар
Мојсиловић) са професоркама Биљаном Грујичић и Валентином Златановић Марковић из
Медицинске школе -Ужице. Поред тога“Гимназијалац“ је био и на промоцији књиге ,,Веслање
по сувом" нашег бившег ученика, уредника “Гимназијалца“ Бориса Тановића. Врло смо
поносни на његов књижевни успех.
Учествовали смо на конкурсу Европске Уније, снимили интервју и ушли у најбољих 11
радова у Србији. У питању је пројекат Европске уније под називом ,,Четири слободе
Европске уније". У њему су учествовали, чланови наше редакције, ученици првог разреда:
Ана Максимовић, Страхиња Ристовић, Јана Станојевић и Петар Мојсиловић. Они су са
професорком Биљаном Грујичић присуствовали радионицама у Београду и Нишу, где су били
гости ,,Београдске отворене школе" .
Наставите да нас пратите преко интернет сајта:
http://www.uzickagimnazija.edu.rs/gimnazijalac/index.php
Остаћемо активни и током распуста, као и у следећој школској години. Од септембра,
смо спремили многе новине, конкурсе, изненађења...
,,Четири слободе Европске уније"
Делегација Европске уније у Србији у сарадњи са Београдском отвореном школом, је у
периоду фебруар-март 2017. године, позвала на учешће у пројекту "Четири слободе Европске
уније". Ученици првог разреда: Ана Максимовић, Петар Мојсиловић и Јана Станојевић са
професорком Биљаном Грујичић, пријавили су се на конкурс и ушли у 11 најбољих радова, на
територији Републике Србије. Тема рада била је: ,,Ми у Европској унији". На ту тему
снимљен је видео прилог, у коме су презентоване главне вредности Европске уније
(солидарност, образовање, равноправност). Као награду, за улазак у 11 најбољих радова,
добијен је позив за учешће на међународним конференцијама у Београду, Нишу и Новом
Саду. Конференције су се састојале од предавања чланова Делегације ЕУ у Србији,
представника министарстава као и представника локалних самоуправа земаља чланица
(Словеније, Румуније, Мађарске). На првој сесији у Београду говорило се о темама: Млади и
солидарност, Млади и предузетништво, Млади у образовању.
У Нишу, теме су биле: Локална самоуправа и положај младих као и Млади и израда
јавних политика у Србији и Европској унији. Гости су били: Саша Могић (Министарство
државне управе и локалне самоуправе), Милена Велојић (Национална коалиција за
децентрализацију), Ђорђе Станичић (Стална конференција градова и општина-NALED).
Саме сесије су биле јако значајне и од велике користи, пре свега у преношењу знања и
размени искустава међу средњошколцима.
Наставак је у септембру у Новом Саду.
Такмичење у беседништву
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Овогодишње такмичење у беседништву одржано је 16. маја у ОШ ,,Алекса Дејовић“ у
Севојну. Било је посвећено рођењу песникиње Десанке Максимовић, па је задата тема била
наслов њене песме - ,,Ко хоће да доживи чудо". У стручном жирију били су: Валентина
Златановић Марковић (професорка српског језика и књижевности-Медицинска школа
Ужице), Биљана Давидовски (аутор луткарско-драмских радионица, библиотекар) као и
Биљана Аксентијевић (професор српског језика и књижевности и некадашњи уредник
часописа ,,Петља"). Нашу школу представљала је Катарина Марић, ученица првог разреда.
Она је у пратњи своје професорке књижевности, менторке Биљане Грујичић, освојила прво
место у категорији средњошколаца.
На крају такмичења ученици су награђени дипломама и комплетима књига. Такође
добили су позив да учествују следеће године.
Биљана Грујичић
5.

Извештај о раду секције за енглески језик

У раду секције за енглески језик у овој школској години учествовало је тридесетак
ученика свих разреда. Најзначајније активности биле су: обележавање Европског дана језика
26. септембра – гост Школе је 20. септембра 2016. била Патриша Анђелковић, професор,
писац, преводилац и фотограф, која је одржала предавање на тему мултикултуралности;
затим, обележавање 150 година од рођења Херберта Џорџа Велса, чувеног британског писца и
једног од зачетника научнофантастичног жанра у књижевности – овим поводом у октобру
2016. организован је литерарни конкурс на енглеском језику и приређена изложба посвећена
Велсовом животу и раду; реализација забавно-музичког програма на енглеском језику
замишљеног као такмичење музичких жанрова 24. новембра 2016., а најважнија активност је,
свакако, била обележавање 150 година од оснивања Канаде изложбом под називом 150 Things
You Didn't Know about Canada и квизом о Канади Canada 150 Quiz 30. маја 2017. године, када
нас је својом посетом почаствовао и Његова Екселенција господин Филип Пинингтон,
амбасадор Канаде у Србији.
Eвропски дан језика
20. септембра 2016. године, Ужичка гимназија је угостила Патришу Анђелковић,
Американку из Пенсилваније која више од тридесет година живи у Србији. Њена посета је
била резултат успешне сарадње наставника енглеског језика из ужичких основних и средњих
школа, Креативног центра из Београда и ELTA-е – Удружења наставника енглеског језика.
Госпођа Анђелковић је изузетна жена: професор енглеског и француског језика у
пензији, аутор три књиге за децу (Nobody‟s Dog, Stella the Star и Mr Grumpy and Gruff у
издању Креативног центра), преводилац (превела је више кратких прича и књига Уроша
Петровића на енглески језик, укључујући Загонетне приче, Петог лептира, Децу бестрагије и
др.), фотограф, блогер (http://yankee-in-belgrade.blogspot.rs/), страствени путник и још много
тога.
Уважена гошћа је у Ужицу одржала два предавања, најпре ученицима основних школа
који су са њом разговарали о њеним књигама, али и о кућним љубимцима, емпатији,
толеранцији, о томе како смо сви различити, али и по много чему слични, итд.
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У вечерњим сатима, госпођа Анђелковић је одржала интерактивно предавање на тему
мултикултуралности, које је поткрепила фотографијама направљеним на бројним путовањима
широм света. Овом предавању присуствовало је око 150 ученика Ужичке гимназије и
двадесетак наставника енглеског језика.
Тако су, у пријатној и инспиративној атмосфери, ужички основци и средњошколци
Европски дан језика – 26. септембар.
Литерарни конкурс на енглеском језику
Традиционални литерарни конкурс на енглеском језику организован је током октобра и
новембра 2016. године, а био је посвећен обележавању 150 година од рођења Херберта Џорџа
Велса, славног енглеског књижевника и једног од зачетника научнофантастичног жанра у
светској књижевности. Задатак учесника конкурса био је, тако, да напишу кратку причу од
300 до 1000 речи на тему научне фантастике, а професори енглеског језика су причу Lost
Дејана Бакића IV5 прогласили најбољом, и осим њега, наградили још пет младих аутора:
Алексу Николића III1, Јовану Бабић III6, Дубравку Ивановић IV3, Јовану Илић III4 и
Александру Тодоровић IV1. Спонзори овогодишњег такмичења били су The English Book из
Београда и издавачка кућа Pearson.
Lost
I slept badly tonight, so I was completely exhausted. Still, I had so much work to do. Miss
Peregrine from Mission Control was furious, for some unknown reason … We were not even late
with our reports at all …
Sigh …
I was yawning, typing on my holographic touch screen keyboard and talking with ship‟s Al,
Theta, while drinking my hot tea and trying not to fall into dreams‟ embrace. I was really, really
grateful that they had let us grow tea here, on our „Vixen-02‟, the starship that we had called our
home for almost a year now.
Who were „we‟? My colleague, Antonie Meaumont, and me Ayla Foile, of course!
„Vixen-02‟ consisted of two personal rooms, a greenhouse, a tiny kitchen, a bathroom, a couple
of spacious storage areas, all of this connected to our working area, and then, finally, a hallway
leading outside, protected by safe-proof airlock.
Oh, and, by the way, please don‟t ever ask what happened with „Vixen-01‟ … Try not to
mention it at all!
We were sent on planet Hephaestus V to collect and analyze various samples from the surface.
The results were pretty astonishing. Not that long ago we found life! Well, tiniest traces of life. A
small primitive colony of microorganisms in one of the rock samples. Mission Control and Miss
Peregrine were (finally) delighted!
- A life form detected outside – metallic voice of our ship‟s Al filled the room.
I jumped, surprised and confused. I didn‟t even notice that I had fallen asleep! Shame on me!
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I stood up and looked on the computer screen that was hanging on the wall near the inner
airlock door. Antoine was waiting outside of „Vixen-02‟, with the floating cylinder used for storage
and protection by his side. It looked like he had found something interesting!
- Ayla, do you hear me?
- Yes, Tony. Welcome back!
- You know that you can leave this whole process to the computer, right, captain Folie? –
ship‟s Al asked me.
- Oh, please, not again … We had this conversation before, Theta.
I pressed the button under the screen, the outer airlock door opened, and Antoine walked into
the corridor. Then he continued down the hall, while the floating container was following him
autonomously. I heard sounds of air pumps and disinfection robots doing their jobs.
A small light above the screen turned green, I pressed the button again, and the exit door near
me opened.
- I see you‟ve found something! – I said, trying to hide my sleepiness.
- Yeah, there are traces of unknown living matter on these rocks. Something like moss – he
replied calmly.
- Really? How exciting! Imagine the reaction of Miss Peregrine!
I returned to my desk and continued with my dull work.
*

*

*

*

*

- A life form detected outside – Theta said suddenly.
- What? – I whispered, and then heard a voice coming from the airlock door speaker.
- Ayla, do you hear me?
Antoine‟s voice.
I froze, and then slowly looked at the screen.
There he was, waiting outside, with the floating cylinder by his side.
- What the hell? – I said quietly.
- Ayla? Ayla, do you hear me?
- Ye .. Yes. Didn‟t I just let you in, Tony? – I asked cautiously.
- What? What are you talking about? I‟ve just returned from my trip. You cannot imagine what
I‟ve found!
I glared at the screen, silent and extremely worried.
- Is there a problem over there? I am, you know, kinda tired and kinda out of air.
Oh, come on, Ayla, you silly girl! I must have dreamt and imagined everything.
I finally pressed the button, watched Antoine approaching the inner door and listened to the
sounds of machinery and streams of air while waiting for my colleague.
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- Who are you talking to, Ayla? – a voice behind me startled me.
I turned around and almost screamed in terror.
Antoine was standing just outside his bedroom, confused.
- What‟s happening? He asked quickly.
- No … no! you are in the airlock now, aren‟t you?! This is not happening …
Am I losing my mind?!
- What are you talking about, Ayla? – Antoine tried to approach me.
- Stop! One more step, and I will …
- Ahem, Ayla, dear, what‟s wrong? – the airlock speaker came back to life, and I quickly
looked at the screen. Antoine was standing just outside the inner door.
- What‟s taking you so long? Are you tired?
I started shaking. This simply couldn‟t be …
- Ayla! Don‟t open the door!
- Ayla? I‟ve heard a voice. Who are you talking to? – the speaker spat out Antoine‟s words.
- Ayla?!
With my fingers hovering above the button and two identical copies of my colleague on the
opposite sides of the airlock door, I just stood there, speechless, weak, horrified …
Lost.
Дејан Бакић IV5
We hope that this year‟s learning experience will inspire them to learn English and boost
confidence and fluency as they used English intensively throughout the week with two excellent
native English speaking teachers: David Wright and Michael Tabone. We truly believe that their
enthusiasm will last long after the course has ended!
United sounds of music
The 13th English Show in Uzice Grammar School definitely moved the bounders of all
previous shows, at least in the number of participating students. About 60 of them worked hard for
about two months as singers, players, designers of stage, poster, invitations… genre clips producers,
technical support, choir singers, coordinating everything themselves with minimal supervision of
their teachers. Organisation was on high level, with some professional touches and great
technological help. Not everyone who wished to watch this show was not able to enter this small
venue for the event of such proportions!
This project was a remarkable opportunity to express creativity and push the boundaries. We
made something that this school has never seen before. Designing the stage was easy comparing to
the building process. Despite that we had an incredible time doing both. Being a part of this project
made me very proud. I'm glad to be able to have something like this to look back to when I finish
high school. Quite an experience!
- Jelena Rajović,show coordinator and production designer
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The atmosphere was electric and the air was thick with love and excitement. Whole event was
incredibly well-organized. There were 12 groups representing 12 different genres of music. Between
their performances we were able to watch short clips about the following genre, and it made the time
between watching artists even more enjoyable. The crowd was truly ready to party, the vibe was
amazing! Three members of jury announced the winner. The best part of that night was when all
groups came out on the stage and started celebrating. Everyone was so happy and it didn‟t matter
who the winner was because everyone had a great time! They were having so much fun so that we, in
the audience, wanted to join them on the dance floor. Once again, the night was a total success and
we are looking forward to the next one!
- Kristina Žilić & Kristina Radojičić, students from audience
When it comes to the technical side of this event, it was no walk in the park. This time it was
different than any other even so far. It was the first event where the tech team was set behind the
scene, which created additional problems for us but was a great improvement to the overall
appearance. One of my jobs was creating a short video for each of the twelve genres and displaying
them before performances. At first it seemed rather simple, but it turns out it‟s not that easy to
represent an entire genre with three songs. Another problem was staying synchronized with all the
musicians even during the unanticipated events such as improvised song parts and prolonged
performances. Luckily, we were able to make everything work and, in the end, I can safely say that,
with this competition, we took things to a new level!
- Aleksa Kojadinović, technical support
I had a lot of fun hosting United Sounds of Music and I also got a lot out of that experience. I
enjoyed everything from our rehearsals to the actual show. It was amazing.
- Teodora Ostojić, one of the hosts
Throughout the night there was a PP presentation running. Me and my buddy Alexa were in
charge of that. We made the presentation that contained various videos and images that were relevant
to the thing that was happening on the stage. It took a lot of time to make it right, and a lot of
practice to master timing the slides. In the end the practice and the hard work paid off and it was
truly a one of a kind experience for the whole crew and I‟m sure the audience felt the same.
- Marko Vučeljić, technical support
I was one of the participants in this show. Me and my friends were singing a song from Jessie
J “Wild”. I‟m very satisfied because the most important part of the preparations for the show was the
process itself, which was very productive, and we helped each other in all sections, we became closer
and I met many new friends. I‟m looking forward to participating in new projects like this!
- Krisitina Kostić, participant¬/singer
I was very excited to participate in the show. Since I'm a freshman this was a great chance to
present my band "Kratki sa vremenom" ("Short with time") to the whole school. As soon as we
walked on stage we felt like we were born for it. Everyone was screaming, everybody loved us. I'm
looking forward to more shows of this kind, who knows where we can end up.
- Mihailo Todorović, member of the winner group
Светлана Гавриловић и Бранкица Скорковић
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6. Извештај о раду секције за француски језик
ДЕЛФ –испит
23. априла 2017. године у Ужичкој гимназији одржано је полагање ДЕЛФ испита (нивои
- А1, А2, Б1) . Ученици су полагали четири компетенције:
- разумевање усменог дела
-разумевање писаног дела
-писано изражавање
-усмено изражавање
Ученици наше школе постигли су одличне резултате и остварили услов за добијање
диплома које су званично признате од стране Министарства просвете у Француској. Следећи
ученици озваничили су свој ниво знања и способности употребе језика:
Божовић Кристина, Гордић Вук, Васиљевић Теодора, Богдановић Анастасија, Богојевић
Анита, Дацовић Христина, Јокић Кристина, Јовановић Јелена, Јовановић Николина, Марковић
Дарија, Нешовић Анастасија, Николић Катарина, Шопаловић Кристина, Терзић Татјана,
Витезовић Александра, Вучићевић Јана, Марковић Теодора, Станишић Анастасја,
Трифуновић Теодора и Златић Томка.
Француско вече 2017.
У оквиру месеца Франкофоније, у Свечаној сали Ужичке гимназије 30. марта одржано је
Француско вече посвећено нашој преминулој професорки Борки Весовић. Ученици су кроз
поезију, музику и плес представили лепоту француског језика и културе. Тема вечери била је
боемска четврт Париза – Монмартр.
Ђурђица Судзиловски

7. Извештај о раду секције за немачки језик
ДСД испит из немачког језика
И ове године одржан је испит из немачког језика за стицање језичке дипломе DSD I у
организацији Централне службе за школство у иностранству - ZfA (Die Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen). Ужичка гимназија је једна од школа у Србији која је обухваћена
пројектом насталим у сарадњи немачке институције ZfA и Министарства просвете.
Писмени део испита одржан је у Ужичкој гимназији 9.3.2017. год, а усмени део испита
8.4.2017. год. Испит је полагало 9 ученика из наше школе и остварило јако добар успех.
Осморо ученика је положило сва 4 дела испита на нивоу Б1 према Заједничком европском
референтном окивиру за стране језике и успело да стекне диплому DSD I, док је једна ученица
стекла диплому на нивоу А2. Ученици који су положили испит на нивоу Б1 су Владимир
Кнежевић, Сандра Тешовић, Ивана Подгорица, Анђела Пауновић из одељења IV1, затим
Александар Рогић, Теодора Жерађанин, Маша Чорбић, Милица Радојичић из одељења IV6 и
на нивоу А2 Ана Борчић из одељења IV1.
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Диплома DSD I је међународно признати сертификат из немачког језика који ученици
могу приложити приликом конкурса на студије у иностранству.
Ивана Василић
8. Извештај о раду секције за руски језик
Нис олимпијада из руског језика
Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Београду
је одржана пета по реду Нис олимпијада из руског језика. Циљ манифестације је промовисање
и популаризација руског језика. Такмичење се одвијало у два круга: први - 24.4.2017. и други,
финални - 27.5.2017. год. у Руској школи у Београду. Олимпијада из руског језика одржана је
у шест категорија. Први пут, ове године, поред ученика из Републике Србије, Црне Горе и
Републике Српске, учествовали су и студенти факултета прве и треће године ових земаља, као
и ученици средњих школа из Бугарске. Ове године Ужичку гимназију у финалу такмичења
представљала је ученица првог разреда, Ангелина Марјановић. Апсолутни победници
олимпијаде добили су могућност да студирају на Универзитету Лобачевски из Нижњег
Новгорода.
Јавни час руског језика
Поводом обележавања Дана руског језика који се свуда у свету, низом манифестација
слави 6. јуна на дан рођења великог руског песника Александра Сергејевича Пушкина,
одржан је јавни час руског језика. Ученици другог разреда који уче руски језик у Ужичкој
гимназији, уз подршку професорке Бранке Вукић, одржали су јавни час руског језика. Тема
овог часа били су живот и дело Пушкина.
Часу су присуствовали и чланови удружења Словенско пријатељство, из Ужица.
Ученици су у оквиру часа направили и малу изложбу о томе како би велики песник изгледао
данас, што је изазвало веома добре реакције и похвалу за креативност.
Бранка Вукић
9. Секција за шпански језик
Други национални конкурс за најбоље краткометражне филмове на шпанском језику
снимљене мобилним телефоном 2017 "Сервантес приказује..."
Институт Сервантес у Београду организовао је у сарадњи са САЕ Институтом конкурс за
краткометражни филм намењен ученицима шпанског језика у средњим школама у Србији.
Поводом обележавања стогодишњице од рођења књижевнице Глорије Фуертес, тема
такмичења фокусирана је на песму „Како се црта пејзаж“. Ученице III2 Ужичке гимназије,
Јована Цвијовић, Ивана Марјановић и Александра Сокић учествовале су на конкурсу са радом
под називом „Како се чува пејзаж“. Рад наших ученица освојио је специјалну награду а
свечана додела награда одржана је на Дан шпанског језика (24.06.2017. године) у Београду, у
просторијама Института Сервантес.
Нинослава Јовановић
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10. Секција за италијански језик
Током школске 2016/2017. године сви заинтересовани ученици могли су да похађају
секцију из италијанског језика која је у овој години имала за циљ упознавање ученика са
најзначајнијим италијанским градовима . Ученици су сазнали више о културно-историјском
наслеђу, о значају тих градова у савременом животу Италије, о навикама и обичајима
локалног становништва. Упоредо са новим сазнањима ученици су проширили свој лексички
фонд и проверили своје знање. Под називом “Conosciamo l'Italia” (Упознајмо Италију)
ученици су захваљујући самосталном истраживачком раду сазнали више о Риму, Венецији,
Болоњи, Напуљу, Фиренци и Милану. Након неопходног истраживања и предавања ученици
су израдили паное и презентације за поменуте градове. Захваљујући боравку неколицине
ученика у италијанској регији Тоскани и њиховом приватном материјалу приказана је
презентација “La Toscana vista con i nostri occhi” (“Тоскана виђена нашим очима”).
Јована Гавриловић
11. Извештај о раду секције за социологију и филозофију - Бранка Јевтић, Соња
Ковачевић
Као и претходних и ове године су ученици четвртог разреда, највише друштвенојезичког смера, били врло активни у раду ове секције.
Ученици су сами бирали теме за расправу. Подједнако узбудљиво, промишљено и врло
критично су анализирали догађаје из текућег друштвеног живота, као и теме из школског
програма. Неке од тема које су биле предмет посебног интересовања су: култура у Србији,
слобода говора и слобода медија, зашто носимо маске, друштвене мреже , предизборна
кампања и председнички избори, тоталитарни режими, корупција, породична патологија...
Ученици су похвалили спремност професора да уваже њихове ставове које су аргументовано
заступали, да их подстичу на самосталност и оригиналност у мишљењу, да негују критички
став али и толеранцију. Професори су похвалили ученике због става, осећаја за реалност,
потребе да доприносе променама у друштву.

12. Извештај о раду историјске секције - Јадранка Папић
Руководилац секције за I и III проф. Јадранка Папић, број ученика 98, а за II и IV
разред проф. Д. Илић.
Активности у раду секције биле су веома разноврсне: организовање угледних часова,
израда и поставка изложби, посете изложбама. Настављена је сарадња са САНУ, Друштвом
историчара Ужице, са Друштвом српских домаћина и родитељима наших ђака. Учествовали
су на такмичењу из знања предмета историја.
Угледни часови
У октобру (3.10) у одељењима I1 и I2 проф. Ј. Папић одржала је угледне часове.
Присуствовале су проф. Светлана Гавриловић и Биљана Грујичић. Тема часа „Праисторија“утврђивање. Овим часом показано је да се може динамично и без дуге припреме реализовати
час утврђивања и оценити сви ученици.
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Током октобра ученици историјске секције из обе смене и предметни наставници
учествовали су у низу манифестација поводом обележавање Дана града. То су предавања у
СО, изложба у Ужичком архиву посвећене Даворину Јенку и присуство отварању сталне
музејске поставке у Народном музеју „Ужичка Република“.
17.11.2016. Група од 19 ученика (чланова историјске секције) и проф. Ј. Папић били су у
посети САНУ. Она је организовала ову посету уз помоћ академика Предрага Пипера,
секретара одељења језика САНУ. Поздравили су их познати академици (Владимир Костић,
Матија Беђковић, Предраг Коњевић и многи други). Присуствовали су и предавању редитеља
и професора Емира Кустурице “Бог је култура”. А за разгледање и упознавање самог здања и
историјата, председништво је одредило “посебног” водича, филолога, Милену Ивановић.
Ученици и проф. Ј. Папић о овом путовању, направили су филм, који су презентовали на
седници Наставничког већа и на сајту школе. Гостовали су на ТВ Лав и на Ужичком радију.
Крајем децембра (28.12.2016) проф Ј. Папић и одељење III2 одржали су угледниотворени ученички час у амфитеатру. Тема часа „Војна крајина“ – утвђивање. Ученици су у
облику крајишког дневника, који се одвија „уживо“ и кроз филм, који су снимили, показали
одлично познавање ове теме. У реализацији часа учествовали су сви ученици. Час је био
веома посећен од стране ученика и професора.
Због великог интересовања ученика школе, час је одржан и други пут 29.12. 2016.
Видели су га ученици III1, III5, IIIs, III6, III4, ученици Уметничке школе, директор, педагог и
бројни професори.
Посете
18.09.2016. Посета манифестацији „УЖИЧКО ВИТЕШКИ ДАН“ у Карану. Ученици
историјске секције у пратњи професора Ј. Папић и Д. Илић присуствовали су атрактивној
манифестацији, коју је организовало Друштво историчара и СО Ужице. Приказане су
витешке вештине и умеће, борбе српских средњовековних витезова.
28.09.2016. Посета хидроцентрали на Ђетињи
6.10.2016. Посета Народном музеју Ужице
Одржани су часови историје у сарадњи са кустосима Народног музеја Ужице
Изложбе
У току фебруара 2017. пригодном изложбом у историјском кабинету, обележена је
стогодишњица Топличког устанка, као део програма којим се обележавају догађаји везани за
стогодишњицу Првог светског рата.
Овогодишњи рад секције младих историчара другог и четвртог разреда био је веома
садржајан:
Школску годину 2016/17. почели смо извештајем о већ једној одржаној активности која
постаје традиција. У питању је једнодневни излет на Текериш, где се сваке године 19. августа
одржава Јавни историјски час посвећен јунацима Церске битке, а у организацији и са
потпуном финансијском потпором Друштва српских домаћина. Ученици потпуно бесплатно
имају прилику да кроз богат програм одају почаст јунацима Церске битке, али и посете
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Гучево, Струганик, Ваљевски музеј, Бању Ковиљачу. Ове године поред Текериша ученици су
посетили родну кућу –спомен музеј војводе Живојина Мишића у Струганику.
Крајем септембра 2016. г. ученици IV2 Тодоровић Дарко и Госпавић Лазар су посетили
Кајмакчалан, Битољ, и околна места која су 1916. године била поприште велике битке. Своје
утиске са тог путовања-ходочашћа врло надахнуто су представили својим вршњацима, затим
и Друштву историчара Ужица, те смо одлучили да организујемо велики Јавни историјски час
на ту тему.
Час је био одржан 3. децембра 2016. године у Свечаној сали Ужичке гимназије, био је
изузетно посећен, а млади предавачи и њихови другови учесници у пригодном програму,
показали су да су достојни потомци великих предака. Публика је била одушевљена и веома
ганута приказаним програмом.
У децембру 2016. године одржан је још један већ традиционални марш у част победника
у Колубарској бици у коме су активни учесници били наш ученици другог и четвртог разреда,
а финансијер и подршка Друштво српских домаћина.

Руководиоци стручног већа Душица Илић и Јадранка Папић

13. Извештај о раду географске секције - Мирјана Галечић
И у овој школској години интересовање за географску секцију је било велико. У њу су
били укључени сви заинтересовани ученици првог разреда. У оквиру програма рада бавили
смо се питањима која се односе на туристичку валоризацију Србије и њене тачке нодалитета
које привлаче домаће и стране туристе.
Организовали смо и реализовали једнодневни излет 22.10. 2016. год. под називом "Јесен
на друмовима Срема" и том приликом смо посетили: Археолошко налазиште "Sirmium Palatium Imperiale" у Сремској Митровици, Иришки венац, Национални парк Фрушку гору и
прелепи Нови Сад (уз кратко панорамско разгледање нашег "Гибралтара на Дунаву").
Боравили смо у Галерији Матице српске где смо се упознали са кратким историјатом
исте као и сталном поставком изложбе уметничких слика. Посетили смо и Покрајински завод
за заштиту споменика, док је обилазак Музеја поште изостао јер тог дана није радио.
Прошетали смо се популарном Змај Јовином и Дунавском улицом и свој боравак овековечили
фотографијама које смо поставили на пано у кабинету.
Археолошко налазиште "Sirmium - Palatium Imperiale"
Ученици нису крили задовољство оним што су видели и изразили су жељу за неким
новим путовањем које заказујемо у следећој школској години,као перепознатљив знак наше
секције.
Радом секције координирала професорка географије Галечић Мирјана.
Балканска географска олимпијада
Балканска географска олимпијада се ове школске 2016/17. године одржава у Словенији,
у Марибору. Организациони одбор БГО је од укупно 8 професора из Србије, одабрао и
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професорку Ужичке гимназије Шоловић Биљану да учествује на такмичењу као професорпосматрач, супервизор.
Балкански ниво такмичења ће се одржати у периоду од 24.6. до 1.7.2017. године. Учешће
су поред тимова из Србије и Словеније, потврдили и такмичари из Хрватске, Румуније,
Бугарске и Турске.
Поред такмичарских дисциплина (тест знања, мултимедијални тест и теренски рад ),
ученици и професори ће путовати по Словенији и посетити: Руше, Марибор, Љубљану, Блед,
Постојинску јаму, Пиран...
Велику захвалност Ужичка гимназија и професорка Шоловић Биљана упућују локалним
фирмама на подршци и обезбеђивању средстава да се ово стручно путовање реализује.
Регионално такмичење из географије
Дана 25.3.2017. год, одржано је регионално такмичење из географије у Крагујевцу.
Ученици, који су представљали Ужичку гимназију, Пенезић Јована III3, Зарић Драган II6
и Рамић Петар II6, у оштрој конкуренцији, заузели су два четврта и једно пето место.
Биљана Шоловић
14. Извештај о раду еколошке секције - Милица Зарић
Чланови секције су се ове школске године бавили праћењем квалитета ваздуха у нашем
граду од септембра до маја. Подаци су узимани са сајта Завода за јавно здраље Ужица, а
потом су упоређивани са подацима из претходних година које смо сачували. На часовима
информатике су на основу ових података направљени графикони што омогућава
једноставнији упоредни преглед.
У сарадњи са локалном заједницом обележен је Сат за планету Земљу 24. априла. У
кабинету за биологију је одржан квиз знања из билогије, под свећама. Угашено је електрично
осветљење, као и у многим градовима наше земље и света. То је симболичан гест, да бисмо
показали да има неко ко ипак мисли о еколошким проблемима савременог света и указује на
потенцијалне опасности. Пред нашим очима се, на жалост, многе и остварују и манифестују у
виду драстичних климатских промена. Квиз су организовали ученици из 17, а најзаслужнији
ученик, који је и омислио и припремио задатке, питања, ребусе и др. је Небојша Делић.
Ученици такмичари су били из одељења 15 и 14. Квизу је присуствовала и представница
локалне управе Дуња Ђенић, као и колегиница Ана Ђуричић из Техничке школе „Радоје
Љубичић“, са неколико својих ученика. Критике су биле одличне, ученици презадовољни. За
музичку пратњу су били задужени ученици из 11, 17 и 16.
Ове школске године је акценат био на изради радова и презентација о лековитим
биљкама и њиховим продуктима у виду есенцијалних уља, као и о зачинским биљкама и
утицају продуката њихових секреторних ткива на здравље човека. Истакли су се и ученички
радови о орхидејама, четинарима и локвањима. Наглашен је значај здраве исхране и
свакодневног коришћења зачинског и лековитог биља.
Било је задовољство радити са члановима еколошке секције.
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15. Извештај о раду биолошке секције – Саша Станојевић
Биолошка секција се бавила припремањем ученице Селене Зечевић за такмичење као и
одабраним поглављима и актуелностима из света науке. Ученица Селена Зечевић освојила је
прво место на регионалном такмичењу из биологије.
Школско/општинско такмичење је организовано 28.2.2017. год у амфитеатру. Тестове за
све разреде припремило је стручно веће. На такмичењу је учествовало 22 ученика. Дежурале
су и прегледале тестове Милица Зарић и Душица Ристовић. На окружно такмичење се
пласирало 10 ученика.
* Последње суботе у марту месецу, већ неколико година организује се глобална акција
"Сат за Планету". Милица Зарић је са ученицима, члановима еколошке секције, на занимљив
начин упознала ученике са овом акцијом, начином укључивања, поруком коју ова акција носи
и ефектима на пољу уштеде природних ресурса.
* Окружно такмичење из биологије одржано 19. марта 2017. у Медицинској школи у
Ужицу. Пласман на Републичко такмичење изборило је двоје ученика , и то Милица
Јовановић из 3/6 и Дејан Бакић из 4/5. Без обзира на мали број пласираних на следећи ново
такмичења, успехом наших ученика можемо бити задовољни, јер смо освојили 4 награде:
1. место у категорији ученика 2. разреда - Селена Зечевић
1. место у категорији ученика 3, разреда - Милица Јовановић
1. место у категорији ученика 4. разреда - Дејан Бакић
3. место у категорији ученика 3. разреда - Емилија Ђурић
У раду Окружне комисије (прегледање тестова) учествовали су Милица Зарић , Душица
Ристовић и Саша Станојевић
16. Извештај о раду секције за математику – Славка Живанић
Активности у раду секције и ове школске године биле су веома разноврсне: припреме за
такмичења, припреме за полагање пријемних испита, израда математичких паноа,
обележавање манифестације „Мај месец математике“ и друго.
Ученици су учествовали на свим нивоима државног такмичења, у организацији Друштва
математичара Србије.
Општинско такмичење одржано је у нашој школи 21.02.2017. г. Такмичило се 32
ученика, а на окружно такмичење пласирало се 30 ученика: 5 ученика првог разреда, 7
ученика другог разреда, 2 ученика трећег и 4 ученика четвртог разреда.
Окружно такмичење је одржано у гимназији „Свети Сава“ у Пожеги 19.02.2017. г.
Пласман на државно такмичење остварили су следећи ученици:
први разред: Ристовић Страхиња I6 (I награда), Поповић Марија I5
Радивојевић Јана I6 (II награда)

(I награда) и

други разред: Старчевић Лука II5 (II награда) и Максимовић Ана II5 (II награда)
трећи разред: Бојовић Софија III4 (II награда)
четврти разред: Лекић Владе IV4 и Дедић Михаило IV5
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Државно такмичење је одржано 11.03.2017. у Деветој београдској гимназији “Михаило
Петровић Алас“. Нико од ученика првог разреда наше школе није учествовао због
ограниченог броја такмичара, а имали су потребан број бодова. На државном такмичењу
учествовали су: Старчевић Лука, Максимовић Ана, Дедић Михаило и Лекић Владе.
И даље најпопуларније такмичење „МИСЛИША“, у организацији математичког
друштва „Архимедес“, мотивисало је 77 ученика. Најбољи су представили себе и школу на
Математичком турниру (екипно државно такмичење), одржаном у Београду 13.05.2017. г.
Наша школа је освојила друго место. Тај резултат нас сврстава у најбоље школе у Србији.
Државно такмичење у Београду
Национални фестивал „Мај-месец математике“ обележен је и ове године. Урађени су и
изложени панои са занимљивим садржајем, фотографије са интересантним задацима из
вероватноће, приказан је филм „Паја Патак у свету математике“ и демонстрирани су неки
трикови са картама и шибицама.
Идеја рада секције је да ученицима приближи смисао реченице из одгледаног филма:
„Математика је азбука којом је Бог написао универзум“.
Руководиоци секције: Рајко Тубић и Славка Живанић

17. Извештај о раду програмерске секције – Мирјана Милошевић
Окружно такмичење из програмирања
Ове године, наша школа је била домаћин Окружног такмичења из програмирања
одржаног у недељу, 5.3.2017. године. Организатор такмичења је Друштво математичара
Србије.
Квалификације за Окружно такмичење из програмирања су одржане од 18. до 26.
фебруара текуће године. Учесници су решавали такмичарске задатке преко интернета, онлајн.
Пласман за учешће на такмичењу су обезбедили ученици, који су освојили више од сто
бодова у квалификацијама.
На Окружном такмичењу из програмирања је учествовало укупно 16 ученика из
Златиборског округа, од којих су два ученика из наше школе, Лазар Југовић, III5 и Јован
Милошевић, III5.
Ове године, наши ученици нису остварили пласман на Државно такмичење.
Такмичење из рачунарства и информатике „Дабар“ - Мирјана Милошевић
Као и прошле године и ове године ученици наше школе су остварили пласман на
Државно такмичење из информатике „Дабар“. Дабар је међународна организација која окупља
више од 50 земаља из целог света, у којима се реализује такмичење.
Ове године такмичење је одржано у Крушевцу 18. фебруара 2017. год. у Основној школи
„Драгомир Марковић“. Такмичење Дабар свечано је отворио помоћник министра за за
трговину, туризам и телекомуникације Сава Савић.
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Ово такмичење подстиче развој логике у начину размишљању која је неопходна за
озбиљно бављење програмирањем, али и развијање информатичке компетенције код ученика
али и наставника. Број ученика на школском нивоу такмичења је 35.554 и обухваћени су
ученици од првог разреда основне до четвртог разреда средње школе.
Тим наше школе чинило је шест ученика: 1 из другог, 3 из трећег и 2 из четвртог
разреда.
Ученици Кукркић Иван IV5 и Митрашиновић Драган II6 су освојили сребрно одличје, а
Зечевић Милан III4, Димитријевић Марија III4, Бакић Марија III4 и Филиповић Снежана IV6
бронзано одличје.
18. Извештај о раду секције за физику – Цмиљка Васовић
Такмичења
Чланови секције су у току ове школске године учествовали на свим нивоима такмичења
у организацији Друштва физичара Србије.
Општинско такмичење је одржано у 21.1.2017. у Ужичкој гимназији. Учествовало је 20
ученика од којих је 18 остварило пласман на окружно такмичење. Окружно такмичење
одржано је такође у Ужичкој гимназији, 26.2.2017. год. Наши ученици постигли су следеће
резултате:
Први разред: Марија Поповић - прва награда, Бојовић Анастасија - друга награда, Јана
Радивојевић - друга награда, Aлекса Куљанин - трећа награда (ментор С. Јевђовић)
Други разред: Лазар Тејић - прва награда (ментор С. Јевђовић), Игор Топаловић – трећа
награда (ментор Ж. Павловић)
Трећи разред: Јелисавета Јевтић – прва награда, Матија Матовић – трећа награда, Марија
Димитријевић- трећа награда (ментор Ж. Павловић)
Четврти разред: Иван Кукркић – друга награда (ментор Ц. Васовић)
На републичком такмичењу које је одржано у Кладову од 25.3. до 26.3. нашу школу
представљао је Лазар Тејић, ученик другог разреда.
Студијска екскурзија у ЦЕРН
Бивши ученици и њихови резултати рада, једина су реална оцена рада сваке образовноваспитне установе. То је нешто једино мерљиво и сврсисходно.
Захваљујући нашем бившем ученику, Владимиру Рековићу, доктору физике,
астрофизике и физике елементарних честица, посета Церну најбољих ужичких гимназијалаца
постаје традиција.
45 ученика, директор и професори физике боравили су у Женеви, у Церну од 17. до 22.
марта 2017. године.
Циљ посете је био да се ученици непосредно упознају са Церном, пројектима и
експериментима који се у њему дешавају, начинима на којима се то остварује и људима који
то реализују. Поред овог главног циља, жеља нам је била да се ученици бар мало упознају са
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културним наслеђем и привредним достигнућима области у којој смо боравили и кроз које
смо пролазили.
Церн, Европска агенција за нуклеарна истраживања, водећа је научна институција у
свету за истраживање физике високих енергија. Основана је 1954. године, а једна од земаља
оснивача била је и Југославија коју је на оснивачком састанку представљао Павле Савић.
Церн је престижно место за рад научника из читавог света. Ту многи заљубљеници у
науку, а и нобеловци експериментишу, истражују, предлажу решења, дискутују, обелодањују
резултате истраживања... али и чекају карту за Стокхолм-Шведску. На истом том месту су и
ужички гимназијалци слушали, одговарали на питања, дискутовали, решавали задате
проблеме, посматрали, све у свему, обогаћивали своја знања о елементарним честицама,
стандардном моделу, Хигсовом бозону, црним рупама, материји и антиматерији, о свему
ономе што савремена наука проучава или ће у скоријој будућности проучавати.
Поред неколико занимљивих предавања, ученици су и непосредно видели како изгледа
ЛХЦ акцелератор- велики адронски сударач обима око 27 км који се на дубини од 100 м
испод површине Земље протеже кроз две државе и кроз који јуре протони убрзани до
огромних енергија помоћу 1296 суперпроводних магнета. Видели су и места где се такви
протони чеоно сударају и где се као резултат судара појавио Хигсов бозон. То су ЦМС и
АТЛАС детектори, места где се сва дешавања трнсформишу у нуле и јединице и као таква
шаљу у командне собе на анализе (и њих су посетили), а онда у институте широм света на
обраду и потврђивање.
Ученици су посетили и АМС, део института који је у сталном контакту са свемирском
станицом „МИР“ , где је његов уређај ТРАКЕР и где се врше истраживања антиматерије.
Посетили су, у оквиру Церна, два музеја у којима је на савремен и њима приступачан начин,
уз читав низ аудио-визуелних ефеката представљена теорија настанка космоса и први у Церну
коришћени акцелератор циклотрон.
У вечерњим часовима имали смо и округли сто о положају науке и стручности научног
подмлатка на нашим просторима. У разговору је учествовала и министарка науке Црне Горе
госпођица Сања Дамјановић –доктор физике и истраживач у Церну као и Владимир Рековић.
Нашу школу је представљао директор и професори физике. Састанак је имао не само научни
него и политички карактер. Не треба заборавити да је Црна Гора чланица НАТО, а да је
генерални секретар НАТО 1999. године био Хавијер Солана такође доктор физике. Све је то
Владимир реализовао уз помоћ својих колега Мика, Драгослава, Милоша, Аните...
Поред стручног, Владимир нам је организанизовао и „опуштајући“ део. Првог дана
боравка посетили смо у Женеви музеј Patek Philippe, музеј сатова из раздобља од 16. до 18.
века. Међу сатовима су била многа, права уметничка дела, а и сатови које су користиле
познате краљевске и царске фамилије.
У послеподневним часовима смо посетили највећи светски сајам аутомобила- Сајама
аутомобила у Женеви. Ту се могло видети безброј аутомобила са преко сто европских и
светских премијера нових и рестилизованих као и концептних аутомобила који пружају
поглед у будућност ауто индустрије.
Једно поподне смо искористили и за панорамско разгледање приобаља Женевског језера
(Монро, Лозана, кућа Чарла Чаплина, виногради, снегом прекривени Алпи, Мон Блан обасјан
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сунцем, језеро са безброј белих једрилица) и посету средњовековном алпском селу Грујер које
је претворено у велику и далеко познату туристичку дестинацију.
Обилазак и упознавање Женеве је реализовано кроз групно решавање задатака
историјског, географског, уметничког и опште образовно- васпитног карактера које је и овој
генерацији поставио наш домаћин, господин Ник Стор. У његовој реализацији учествовали су
сви ученици и скоро све задатке су са успехом решили.
Последњи дан, у центру Женеве, са радом Уједињених нација, а посебно њене агенције
за телекомуникацију упознао нас је Ваљевац Владимир Станковић који у тој агенцији ради
десетак година као консултант.
Званични део нашег путовања завршили смо краћим боравком у Шамонију, у малом
туристичком градићу у Француској који је 1924. године био домаћин првих зимских
олимпијских игара.
Сви задаци које смо овим путовањем поставили су остварени, а драго нам је да смо,
макар мало, појачали интересовање ученика за природу и природне науке, за изграђивање
еколошких навика, упознавање начина живота и рада људи других крајева, за развијање
позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, позитивним
социјалним односима, здравим стиловима живота и оно што је најважније, потреби
целоживотног учења и рада.
За реализацију овог пројекта дугујемо захвалност и нашим спонзорима, али и
родитељима који су их пронашли.
И на крају, имајући у виду све позитивне ефекте једног оваквог стручног и садржајног
студијског путовања, актив физике за идућу школску годину планира посету једном од
највећих универзитета у Европи на коме раде и студирају наши бивши ученици.
19. Извештај о раду хемијске секције – Драгица Селаковић
И ова школска година је била успешна на пољу хемије. Жеља ученика за проширивањем
и применом знања, мотивисала је велики број ученика да учествују на такмичењу које
организује СХД. Најрадије су време проводили у лабораторији радећи практичне вежбе из
квалитативне и квантитативне аналитичке хемије и решавајући задатке.
Окружно такмичење је одржано 22. априла у Ужичкој гимназији. Наши ученици су били
врло успешни.
Пет ученика је стекло право да учествује на Републичком такмичењу:
- Марија Поповић I5 (прво место)
- Максим Костадинов I6 (друго место)
Ученици Топаловић Игор и Ковачевић Андреј са професорком Славицом Вељовић
- Игор Топаловић II4 (прво место)
- Андреј Ковачевић III4 (прво место)
- Лазар Југовић III5 (друго место)

115

На Републичком такмичењу, одржаном у Београду од 5-7. маја наши ученици су такође
постигли одличан успех: Топаловић Игор освојио друго место и Ковачевић Андреј четврто
место у својим категоријама и тако се пласирали на Српску хемијску олимпијаду као највиши
ниво такмичења у нашој земљи из хемије.
После завршене СХО, Анреј Ковачевић ће као четвртопласирани, учествовати на
Међународној олимпијади, која ће се током јула одржати на Тајланду. Игор Топаловић је прва
замена као петопласирани ученик на СХО.
Надамо се да ће да ће овакви успеси наших ученика бити остварени и у наредним
годинама. Секцију су водиле професорке Селаковић Драгица и Вељовић Славица
Славица Вељовић
20. Извештај о раду ликовне секција – Биљана Спаловић
Ове школске године, као и претходних, на часовима ликовне секције највише је био
заступљен практичан рад - цртање ,сликање, вајање, колаж, фотографија...а ученици су
радили и занимљиве цртеже –илустрације речи које се не могу превести са страних језика на
српски језик. Реализована је и изложба паноа у холу, које су ученици правили као приказ
различитих уметничких епоха и стилова. Учествовали смо и на неколико конкурса и
такмичења (Беокулис, Портрет Данила Киша...)
Изложба радова Лутке гињол које праве матуранти постављена је петог маја у холу
школе. Као и сваке године, организовали смо и изложбу најбољих и најуспелијих ликовних
радова ученика Ужичке гимназије–цртежа, слика, стрипова, колажа, фотографија итд.
насталих на часовима и секцији. Изложба је отворена 10. маја у холу школе. На поставци
изложбе радили су ученици I4, III1-Топаловић Богдан и Владимир Стјепановић и III3 Пенезић
Јована, Симић Огњен и Јоковић Љубица. Чланови ликовне секције помогли су и у
реализацији приредби Француско вече, Екс ЈУ и Српско вече одржаних у свечаној сали
Гимназије, израдом сценографије и костима.
Посетили смо и неколико изложби: Изложба слика Тамаре Ждерић, слике Вељка
Ваљаревића, изложба Универзални субјект УЛС РИЗБА из Требиња, ХХI колонија уметничке
керамике Злакуса, изложба слика Обрада Јовановића и Вјекослава Ћетковића у Градској
галерији, изложбe слика Јелене Тијанић Савић, Слике Драгана Словића у Народном музеју,
изложба Рефлексије (Милош Милићевић и Горан Симјановски и Фотографије Александра
Павловића у Јокановића кући итд.

21. Извештај о раду мешовитог хора Ужичке гимназије – Зоран Жупић
У школској години која је на измаку, Гимназијски хор је наступао као трогласни
мешовити вокални ансамбл, сачињен од 20 до 25 ученика. Пробама хора је руководио Зоран
Жупић, кога је у периоду од средине новемра до краја првог полугодишта, због одсуствовања
из здравствених разлога, веома успешно мењала Милица Николић. Репертоар хора су чинили
хорски аранжмани домаћих и страних аутора које су чланови хора изводили првенствено у
матичној школи, дајући тиме свој допринос културном раду ученика Ужичке гимназије:
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- „California Dreamin‟“ (24. новембар - Енглеско вече - Свечана сала Ужичке гимназије)
- „Светосавска химна“, „Химна св. кнезу Лазару“, „Царски престоли, круне небеске“ (27.
јануар - Светосавска академија - Свечана сала Ужичке гимназије)
- „Химна св. кнезу Лазару“, „Вила са кошара“ - (24. март - Обележавање годишњице
бомбардовања у Свечанаој сали Градске куће)
- „Reproches a Cathеrine“ - (30. март - Француско вече - Свечана сала Ужичке гимназије)
- „Српкиња“ - И. Бајић , „Ерген дедо“ - П. Љондев - (25. мај - Српско вече - Свечана сала
Ужичке гимназије)

31. маја сам присуствовао најлепшој „проби хора“ у својству почасног члана. Млађи
хористи су уз торту и пригодне песме направили испраћај својим члановима-матурантима, без
којих, како они рекоше, овај хор не би постојао.

22. Секције за физичко васпитање – Јована Јокић, Љубиша Вранешевић, Горан
Ковачевић, Светлана Кнежевић
На састанку актива који је одржан на почетку школске године разговарало се о
настави,наставним плановима и донет је јединствени наставни план за сваку ђачку годину. На
састанку је извршена подела сала по циклусима (12 часова) између две школе које су
корисници истих, подељене су секције између професора и термини коришћења између
школа. Наши термини су понедељак, среда и петак, с тим што се средом могу играти турнири
између школа, а могу и професори користити за рекреацију.
9.10.2016. г. одржан је турнир у ватерполу у организацији локалне самоуправе и екипа
наше школе заузела је друго место на такмичењу.
14.10.2016. г. у организацији актива на градском стадиону одржана је школска атлетска
трка. Такмичило се у девет дисциплина и наступило је 229 ученика, што се сматра
најмасовнијом трком до сада. Велики број ученика и професора бодрио је такмичаре са
трибина.
19.10.2015. г. одржано општинско такмичење у стоном тенису, где су наши момци били
другопласирани и девојке су заузеле друго место. Јелена Рајовић се пласирала кao појединац
за даље такмичење.
27.10.2016. г. на Окружном такмичењу у стоном тенису у Косјерићу наша ученица се
пласирала и на Републичко такмичење.
2.11.2016. г. је одржано Општинско такмичење за мушкарце у кошарци. Мушка екипа је
првопласирана и иде даље на Окружно такмичење у Пожегу.
9.11.2016. г. на женском Општинском такмичењу у кошарци, девојке освајају друго
место.
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10.11.2016. г. на градском базену одржано Општинско и Окружно такмичење у пливању.
Велики број наших ученика се пласирао на Републичко такмичење, које ће се одржати 16.11.
у Крагујевцу.
10.11.2016. г. у Београду одржано Републичко такмичење у стоном тенису и наш
појединац Јелена Рајовић је заузела седмо место
17.11.2016. г. професор Љубиша Вранешевић се са мушком кошаркашком екипом на
Окружном такмичењу у Пожези освојио прво место .
22.11.2016. г. у Крагујевцу на међуокружном такмичењу у кошарци екипа наше школе
заузела је треће место.
23.11.2016. г. у Медицинској школи одржано је Општинско такмичење у мушкој
одбојци. Наши момци су освојили прво место и пласирали се на Окружно такмичење.
30.11.2016. г. женска одбојкашка екипа заузела је такође прво место на Општинском
такмичењу и иде даље на Окружно такмичење. Обе екипе извела је професор Светлана
Кнежевић.
15.12.2016. г. на градском базену одржане су „Игре без граница“ у организацији
канцеларије за младе. Ученици наше школе пријавили су три екипе. Пласирали су се на I, III и
IV место. Ово такмичење је са трибина посматрао велики број наших ученика који су
свесрдно навијали за наше екипе.
19.1.2017. г. у трци за Богојављенски крст на Градској плажи први до крста стигао је
наш ученик Драган Матић из IV1.
23.2.2017. г. у Пријепољу на Окружном такмичењу у одбојци и мушка и женска екипа
освојиле су прво место и прошли даље на Међуокружно такмичење.
3.3.2017. г. одиграна је пријатељска утакмица у фудбалу између Економске школе и
Ужичке гимназије. Резултат је био 4:2 за наше момке.
6.3.2017. г. у спортској хали на Општинском такмичењу у фудбалу наша екипа заузела
друго место.
13.3.2017. г. у Краљеву на Међуокружном такмичењу у одбојци девојке освајају друго
место а момци прво и иду даље на Републичко такмичење
22. и 23.3.2017. г. одржано је државно првенство у одбојци у Караташу, код Кладова, где
су наши момци показали одличну игру и борбеност. Међутим, жреб нам није ишао на руку и у
групи смо били са освајачима медаља на Светском првенству у Лиможу, Француска. Момци
су у коначном пласману заузели 7. место.
30.3.2017. г. на Општинском такмичењу у гиманстици, школа није извела екипу због
грешке организатора, који није на време обавестио о промени вежби такмичарских
дисциплина.
3.4.2017. г. у спортској хали на Општинком такмичењу у рукомету девојке су заузеле
друго, а момци треће место.
Караташ
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12.4.2017. г. на Општинском такмичењу у стрељаштву наша ученица Илић Ања освојила
је прво место као појединац и пласирала се за даљи круг.
22.4.2017. г. на Београдском маратону је по други пут узела учешће Ања Илић и
остварила бољи резултат него прошле године на маратону.
25.4.2017. г. на Градском стадиону на Општинском такмичењу у атлетици, и мушка и
женска екипа биле су првопласиране.
27.4.2017. г. на Окружном такмичењу у стрељаштву које је одржано у Бајиној Башти,
Илић Ања заузела је треће место.
11.5.2017. г. на Окружном такмичењу у атлетици у Пријепољу,наше екипе су заузеле
прве позиције .
13.5.2017. г. Професорка Светлана Кнежевић водила је ученике школе у шетњу до
Стапарске бање.
15.5.2017. г. на Међуокружном такмичењу у атлетици, одржаном у Крагујевцу, обе наше
екипе пласирале су се на Државно првенство у атлетици.
19.5.2017. г. на Градском тргу одржан је матурантски плес. Наши матуранти са
матурантима других средњих школа из града одиграли су плес уз Штраусову музику.
20.5.2017. г. одржана је шетња ученика на Златибору.
24.5.2017. у Крушевцу, на Државном првенству у атлетици наши момци су заузели 5.
место а девојке 6. Ово је био први пут да се наша школа пласира на Државно првенство у
атлетици. Екипе је водила професор Светлана Кнежевић.
Крагујевац
27.5.2017. наши ученици су учествовали на бициклистичкој вожњи од Ужица до
Стапара.
Ова година је била врло активна и успешна. 14.06.2016. године у Медија центру
Спортски савез доделио је награде за најуспешније школе и професоре. Наша школа је и ове
године освојила прво место, а професорка Светлана Кнежевић добила је награду за
најуспешнијег професора на овим такмичењима
Извештај припремила Светлана Кнежевић
Извештај о раду секције за филозофију –
Током школске 2016/2017. године заинтересовани ученици природно- математичког
смера могли су да буду чланови филозофске секције. Ове године секција је имала за циљ да
подстиче ученике да граде критичко мишљење, дебатуји и на прави начин аргументују
ставове. Ученици су бирали теме на предлог професорке и на часовима секције анализирали.
Теме су се тицале самог човековог постојања, његове егзистенције и свих аспеката друштвене
стварности.
Рад секције помагала је професорка Милунка Стељић, а након њеног одласка на
боловање Катарина Смиљанић.
119

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 2015/16. години распоређени у седам одељења. Одељењске старешине су радиле на
изради делова Годишњег програма рада школе. Одржани су први родитељски састаници.
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. Организована је и реализована екскурзија за ученике трећег разреда. За ученике
четвртог разреда, и поред поновљеног поступка, 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.
120

У фебруару је реализована изборна тема о систему вредности младих и моралним
нормама. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика.
У априлу и марту навише се радило на здравственој превенцији и професионалној
оријентацији ученика. Припремљене су и одржане седнице одељењских већа. Одржани су
родитељски састанци. Рад на педагошкој документацији.
У мају се највише радило на праћењу редовности извршавања школских обавеза
ученика. Интезивирана је сарадња са педагогом и родитељима ученика који имају слабе оцене
и изостају са наставе. 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.
У јуну је дошло организације разредних испита и поправних испита за матуранте.
Одржане су седнице одељењских већа и утврђен успех ученика на крају школске 2015/16.
године. Подељена су сведочанства и ђачке књижице. Урађена је анализа успеха и понашања
ученика на крају наставне године.
Крајем јуна и почетком јула радило се на Годишњем извештаја о реализацији плана
рада школе. Уписани су ученици у први разред.
У августу су реализовани поправни и матурски испити. Подељена су сведочанства и
уписани су ученици у наредни разред. Урађена је педагошка документација и делова
Годишњег плана рада школе.
8.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (друштвених, техничких,
хуманитарних, спортских и културних активности, ученичке организације)
Назив активности

Разред

Вечери на језицима који се
изучавају у школи
Хорске вечери

Сви разреди

Изложбе слика и
уметничких радова ученика

Сви разреди

Позоришне представе

Сви разреди

Стручно веће за
српски језик и
књижевност

Књижевне вечери

Читалачки
клуб

Хуманитарне активности

Сви разреди

Стручно веће за
српски језик и
књижевност
Стручно веће
наставика
грађанског
васпитања

Сви разреди

Задужени
наставник
Стручно за стране
језике
Стручно веће за
уметност
Стручно веће за
уметност

121

Време реализације
Реализовано током
школске године
Реализовано током
школске године
Реализовано је
више изложба
током школске
године
Реализовано током
школксе године
Реализовано је у
априлу месецу
Реализовано је
током школске
године

Спортски турнири

Сви разреди

Активности у области
екологије

Сви разреди

Стручно веће
наставика физичког
васпитања и физике
Стручно веће
биологије

Реализовано је
током школске
године
Реализовано је
током школске год

Вечери на страним језицима
У делу рада секција и рада стручних већа.
Српско вече
25. маја у препуној сали Ужичке гимназије одржана је музичко-сценска манифестација
посвећена очувању српске традиције и културе. Учесници програма су на врло занимљив и
оргиналан начин говорили о животу и раду наших познатих писаца, научника, војсковођа.
Говорило се о баловима, чувеним вашарима и стиловима израде народних ношњи у
различитим крајевима Србије. Организатори и учесници су награђени громогласним аплаузом
публике и похвалама за репертоар и сценографију.
Сцена: Кафана ,,Три шешира“ у којој два боема , два сељака и три конобарице са пуно
поноса и дивљења оживљавају успомене на Ђуру Јакшића, Иву Андрића, Радоја Домановића,
Филипа Вишњића, Алексу Шантића, Десанку Максимовић, Војводу Путника, Љубомира
Ненадовића, Кнеза Михаила, Милоша Обреновића и Краља Петра.
Учесници:
1. Боеми: Алекса Бугариновић и Петар Мојсиловић
2. Сељаци: Марко Станић и Мартин Познановић
3. Конобарице: Тамара Матовић, Катарина Марић и Александра Киковић
4. Певачи: Вера и Марија Поповић (Црвен цвете, Седам сати удара, Зурле дреште), Лука
Новаковић, Максим Костадинов и Михаило Тодоровић (Ај па пукни зоро), хор Ужичке
гимназије – Вера и Марија Поповић, Лука Новаковић, Максим Костадинов, Милица
Јовановић, Михаило Тодоровић, Ема Вељовић, Марија Вулевић, Теодора Марковић, Дуња
Селаковић, Тамара Андрић, Јулијана Перишић, Тамара Кнежевић, Анђела Спасојевић,
Вулевић Магдалена , Павле Илић, Петар Рамић, Кристина Шевердија, Михаило Церовац и
Душан Прошић (Српкиња, Ерген дедо)
5. Играчи: Ана Јокић, Ана Симић, Анита Драгутиновић, Бранко Марковић, Јана
Станојевић, Јелена Вагурић, Катарина Браловић, Катарина Милошевић, Кристина Ђурић,
Кристина Мандић, Лука Аћимовић, Марија Бешевић, Милица Јовановић, Мина Селаковић,
Сенка Смиљанић, Тамара Милићевић, Васо Буквић, Вук Гордић, Јована Поњавић, Невена
Ђокић, Сара Русовић, Алекса Смиљанић, Михаило Тодоровић, Дубравка Андрић (Бојерка,
Моравац)
6. Музичари: Душан Дрндаревић - фрула (Боже правде, Играле се делије), Лука
Новаковић-клавијатуре, Томислав Бакић - акустична гитара, Максим Костададинов - бас
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гитара, Милан Марковић- хармоника, Саша Дукић-виолина, Александар Димитријевић тарабуке, Мирко Пантелић и Немања Обућина -тонци
7. Сценографија: Јована Пенезић, Вук Гордић, Љубица Јоковић, Душан Божић, Игор
Ристовић, Алекса Обрадовић и Богдан Пантелић.
Снежана Јевђовић
EKS-YU вече
22. маја у свечаној сали Ужичке гимназије одржано је ЕКS-YU вече. Велики број
посетилаца уживао је у поп-рок композицијама чија популарност не пролази већ неколико
деценија Занимљиво је било видети како присутни родитељи певају са својом децом. Тај
њихов гест само је доказ да праве вредности немају ограничен рок трајања и да квалитетна
музика не познаје ни старосне ни државне границе. Вече организовала професорка Снежана
Јевђовић уз помоћ и подрушку ученика Ужичке гимназије.
ПРОГРАМ
1. Немања Обућина II4 - Између тебе и мене
2. Можда небо зна (Освајачи) - Анђела Јевтић II6, Стефан Павловић II6
3. Један Саша из воза (Рани мраз) - Теодора Радаковић II6 и Богдан Ршумовић II6
4. Када ходаш (Рибља Чорба) - Ленка Павловић II6 и Милан Вељашевић II6
5. Стваран свет (ЕКВ) - Лука Новаковић I6, Максим Костадинов I5, Михајло Тодоровић
I7, Сретен Витезовић IV4, Александар Димитријевић IIс
6. Дођи (Парни Ваљак) - Тошић Милица II5 , Лука Новаковић I6
7. Све још мирише на њу (Парни ваљак) - Тијана Ковачевић III1, Душица Бакић III2,
Лука Новаковић I6
8. Вољела ме није ни једна (Азра) - бенд Сретена Витезовића
9. Сиђи до реке (У шкрипцу) - Ивана Филиповић II6, Вељко Филиповић II6, Лука
Hоваковић I6
10. Да ми је знати (Макадам) - Андријана Петровић II6, Стефан Павловић II6
11. Сања (Алиса) - Ива Ристановић II6 и Сретен Витезовић IV4
12. Дођавола све (Оливер Мандић) - Марко Богдановић IV6 , Павле Илић IV2
13. Једина малена (Идоли) - Павле Веселиновић III1,Алекса Обрадовић III3, Андрија
Благојевић III3, Јелена Бакић III5, Лука Новаковић I6, Максим Костадинов I7,Михајло
Тодоровић I7
14. Моје бубе (Сунцокрет) Вера и Марија Поповић, Теодора Радаковић II6
15. Ово је земља за нас (ЕКВ) - Душица Бакић III2, Тијана Ковачевић III4, Александар
Димитријевић IIС, Максим Костадинов I6, Михајло Тодоровић I7
16. Ако знаш било што (Азра) - Павле Илић и Јулијана Перишић IV1
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17. Плесна група - Теодора Радаковић, Михајло Тодоровић, Ђерић Петар, Анђелина
Васић

Снежана Јевђовић
Позоришне представе
У делу о секцији за енглески језик.
Књижевне вечери
У делу о пројекту На пола пута.
Хуманитарно-спортске активности
Турнир у малом фудбалу ,, Љубомир Љубо Обреновић“
Финална утакмица Меморијалног турнира ,,Љубомир Љубо Обреновић“ одиграна је 22.
маја. Ореол најбољих понело је одељење IVs. Друго место освојили су ученици одељења IIs.
Награде за учеснике турнира обезбедила је породица Обреновић.
Снежана Јевђовић
Активности у области екологије
Преглед активности у области екологије дат је у извештају о раду еколошке секције.
8.3.3. Извештај о раду ученичког парламента
На првој седници, одржаној 12. септембра 2016. ученицима је представљен план рада
Ученичког парламента, уважене су сугестије и предлози ученичког парламента. Током ове
школске године ученички парламент је:
разматрао Годишњи план рада школе (Школски развојни план, уџбенике, план тима
за заштиту ученика од насиља, предложио своје представнике за школске органе и тела...);
-

разматрао могућности за повећање безбедности школе;

-

сарађивао са представницима ђачких парламената средњих школа Града Ужица;

-

сарађивао са представницима локалне заједнице Града Ужица;

-

учествовао у хуманитарним акцијама;

-

организовао размену новогодишњих порука;

-

организовао размену порука за Дан љубави;

-

помагао организацију музичких вечери, школских изложби, посета и турнира.

Најзначајнији догађај ове школске године за ученички парламент је оснивање Ужичке
академске парламентарне уније. Унија је основана са циљем да се подрже и промовишу
активности младих и талентованих Ужичана. У оквиру програма потписивања споразума о
сарадњи и оснивању УАПУ измђу Скупштине града Ужица и ђачких и студентских
парламената који је одржан 20.априла у Свечаној сали Градске куће наступали су и ученици
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наше школе. Програм су водили Јана Папић и Никола Петаковић, а Павле Веселиновић
(монолог из Јадника на француском језику), Немања Обућина (рецитација Лоркине песме на
шпанском језику), Невена Ђунисијевић и Марко Станојчић (музичка нумера од Адел) и
Катарина Бјелић и Јана Вучићевић (церемонија служења чаја у Кини) су својим наступима
показали како се у Ужичкој гимназији негује космополитски дух.
Чланови нашег Парламента учествовали су и у градским хуманитарним акција. У
сарадњи са УАПУ организована је хуманитарна журка, а средства која су прикупљена
донирана су.
Уочили смо да је учешће префесора у раду парламента допринело у његовом раду и
развоју. Захваљујемо се професоркама Ани Пртењак и Јелени Дукић за овогодишњу подршку
у раду Парламента. Узимајући у обзир да се парламент залаже за добробит свих у школи,
укључујући и запослене, те да професори неминовно веома утичу на расположење и
мотивисаност ученика и атмосферу у школи, надамо се још бољој сарадњи у предстојећем
периоду.
Мирко Пантелић, председник УП
8.3.2. Програм рада ђачке задруге
У Ужичкој гимназији не постоји ђачка задруга.
8.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА И ИЗЛЕТИМА УЧЕНИКА
Екскурзија ученика трећег разреда
Екскурзија трећих разреда реализована је у периоду од 24.09. - 02.10.2016. год. на
релацији: Ужице - Лидо ди Јесоло -Падова - Рим - Фиренца - Монтекатини - Пиза - Верона Лидо ди Јесоло - Венеција - Лидo ди Јесоло - Трст - Ужице.
На путовање је кренуло 179 ученика, 7 одељенских старешина, директор школе, лекар
(Ивановић Владимир), 4 водича (Радојичић Милан, Варагић Никола, Илић Зоран и Златковић
Видан), као и представник ТА "Ласта турс" из Београда Драгићевић Биљана.
Први дан. Полазак из Ужица је каснио око 1h због здравствених проблема једне ученице
која је одустала од даљег путовања. Наше путовање је потом настављено преко Дивчибара и
заобилазнице Београда кроз Срем где смо на граничном прелазу Батровци напустили Србију
после обављених царинских контрола. Путовање је даље текло преко територије Хрватске
према Словенији уз успутна задржавања. На граници са Словенијом имали смо дуже
задржавање због гужве на самом граничном прелазу. Ту су нам се придружла два водича за
аутобусе 1. и 2. Стигли смо у Лидо ди Јесоло око 21h где смо се сместили у хотеле "Сан Ремо"
и "Тифани".
Други дан. Започео је вожњом ка Падови где смо обишли Трг Прато де ла Вале,
Базилику Св. Антонија и споменик Гатамелати, након чега смо наставили путовање
аутострадом Сунца до Рима. У касним вечерњим сатима смо стигли у област Помезију где
смо се сместили у хотеле "Принципе" и "Агила".
Трећи дан. Кренули смо у освајање Рима. Обишли смо импозантни Колосеум, Римски
форум, огромна Диоклецијанова купатила, цркву Сан Пиетро и ин Винколи и
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Микеланђеловог Мојсија, Палатин, Трајанов стуб, копију споменика вучици која доји Ромула
и Рема, спустивши се ка Пјаца Венеција и споменику "Олтар нације", потом и трг на коме се
налази споменик Ђордану Бруну, а затим лаганом шетњом се упутили ка чувеној Фонтани ди
Треви, Шпанском тргу уживајући у фотографисању, сладоледу, еспресо кафи и симпатично
укусној пици.
Четврти дан. Планирана je и реализована посета најмањој држави на свету Ватикану
који је смештен у западном делу Рима на 44 hа површине. На улазак у Ватикански музеј
(основао га папа Јулије II у VI веку) чекали смо око 2 h, јер су биле огромне гужве како због
самог интересовања туриста, тако манифестације поводом Дана културе и туризама. После
пооштрене процедуре уласка у само здање кренула је наша авантура обилазака Базилике Св.
Петра где је смештена чувена Пиета, Сикстинска капела са фрескама Микеланђела и
Ботичелија, потом пролази кроз бесконачне склопове Ватиканских палата, Трга испред самог
здања, задивљујућег и прелепог Пантеона до кога смо дошли прелазећи преко моста на реци
Тибар. Након веома исцрпљујућег дана имали смо слободно време за разгледање и шетњу
кроз језгро Рима.
Пети дан. Након напуштања вечног града наставили смо даље путовање ка Фиренци граду уметности и љубави којa је под заштитом Унеск-а. Ту смо обишли Трг Санта Мариа
Новела, Цркву Св.Лоренца, Палату Медичи-Рикарди, видели Нептунову фонтану на Пјаци де
ла Сињорија, копију статуе Давидовог Микеланђела, Персеја, Базилику Санта Кроче,
Катедралу Санта Мариа дел Фјоре у срцу саме Фиренце. Посебну пажњу привукла је посета и
улазак у чувену галерију Уфици и Пити која је утемељена на оставштини последњег члана
породице Медичи са ремек делима из света уметности, ренесансе и барока (Да Винчија,
Рембранта, Микеланђела), а међу најчувенијим je у свету. Обишли смо и Мост Векио на реци
Арно који је саграђен 1345. год, а једини је остао неоштећен у току другог Св. рата, на коме су
смештене златаре. Након тога смо отишли за Монтекатини терме, где смо преноћили у
хотелима "Универзо" и "Парадизо".
Шести дан. Кренули смо ка Пизи и Кривом торњу са Катедралом и Крстионицом у
окружењу, уживајући у необичном фотографиасању не би ли исти "исправили". У овом граду
1343. год. основан је један од најбољих универзитета у Италији. Даље смо наставили пут ка
Верони - граду љубави и романтике на малој реци Адиђе, која се налази на листи Унескове
светске културне баштине са веома богатим уметничким и архитектонским наслеђем. Обишли
смо амфитеатар, Музеј Кастелвекио, Пјаца дел Ербе некадашњи римски форум а данас
живописна пијаца. У непосредној близини налази се Пјаца дел Сињори и градска скупштина
Лођа дел Консиљо. Посетили смо и Јулијину кућу, Капију Палио из 15. века као и римску
Порта леони, након чега смо кренули ка Лиду и одесели у хотелима "Американо" и "Да
Бепи".
Седми дан. Од пристаништа Стабион преко Венецијанске лагуне упутили смо се ка
Венецији, некада најбогатијем граду у Европи. Разгледали смо Дуждеву палату, прешли преко
Великог (Гранд) канала и Моста уздаха па даље ка Тргу Св. Марка, где је смештена и
истоимена црква ремек дело византијске архитектуре. Уживали на мосту Риалто и остатак
времена провели у пријатној шетњи по граду на води.
Осми дан. Посетили смо и Трст, Трг Унита дел Италија, обишли Православну цркву Св.
Спиридона (која је била затворена) и Цркву Св. Тројства. Тог дана је у Трсту оганизовано
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једриличaрско такмичење на мору где су поред саме обале Тршћанског залива били изложени
штандови са опремом у те сврхе.
Наставили смо пут ка Постојни где смо од агенције добили гратис - ручак, кратак предах
и даље путовање ка Србији кроз једноличну равницу.
У Ужице смо допутовали у раним јутарњим сатима (око 06:00 часова).
Општи је утисак да је ова екскурзија померила границе наших путовања и очекивања.
Била је више него успешна ,веома едукативна, захтевна и дугокилометражна.
Наши ученици су се понашали крајње дисциплоновано, културно, пристојно и за сваку
су похвалу, као и њихове одељенске старешине.
Аутобуси су били удобни, квалтетни и не старији од 4 год. (2012. год производње).
Возачи одмерени, стрпљиви.
Туристички водичи су изванредно и професионално обавили свој задатак, држећи
пажњу у сваком тренутку.
Представница ТА "Ласта" је била „на нивоу“, рационално доносећи одлуке у договору
са стручним вођом пута, одељенским старешинама и туристичким водичима.
Препорука. Ова екскурзија је оправдала своје васпитно-образовне циљеве. Топло је
препоручујемо свим наредним генерацијама које долазе, јер никога није оставила
равнодушним, и са правом можемо рећи да ипак "OMNES VIAE ROMAМ DUCUNT"!!!
Стручно веће одељенских старешина трећег разреда
Екскурзија у Требиње и Херцег Нови
10. и 11.6.2017. године ученици друге године Ужичке гимназије и пет професора –
Шоловић Биљана, Вранешевић Љубиша, Јовановић Нинослава, Дукић Јелена и Јокић Јована
су боравили у Требињу и Херцег Новом.
Пут из Ужица је водио преко Мокре Горе, манастира Добрун до Вишеграда. Шетња
чувеном ћупријом на Дрини и краће задржавање у „Андрићграду“. Наставак путовања преко
Тјентишта и Гацког до Требиња.
Разгледање града надомак мора: стари град Кастел, Сат кула, Андрићев мост, алеја
платана. Посета Музеју Херцеговине, који поседује више сталних поставки, међу којима и
Дучићеву збирку поклона свом граду са његовим оригиналним рукописом. Одлазак на брдо
Црквине, посета „херцеговачке Грачанице“, у коју су пренети земни остаци Јована Дучића.
Путовање настављено до Херцег Новог – град који се налази на самом улазу у Бококоторски залив, испод планине Орјен, познат као „град хиљаду степеника“. У преподневним
сатима ученици и професори су обишли град Херцег Нови – Сахат кулу, Канли кулу са
летњом позорницом, Форте Маре, Цитаделу и послушали занимљиве приче о настанку и
развоју града од локалног водича. Слободно време ученици и професори су искористили да се
накратко окупају и осунчају.
Херцег Нови
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Путовање је настављено преко планине Жабљак до моста на Ђурђевића Тари. Мост је
дуг 365м, а грађен је од 1937. до 1940. године. Кањон реке Таре је дубок 1333м, што га чини
најдубљим у Европи, а другим у свету, после кањона реке Колорадо. Преко Пљеваља и
Пријепоља повратак за Ужице.
Екскурзија је била садржајна и успешно реализована.
Извештај са излета
Извештај са реализованог излета ученика првог разреда гимназије
Традиционално, и ове године је организован излет ученика првог разреда
гимназије, у суботу 1.10.2016. на релацији Ужице - Врњачка бања.

Ужичке

На излет је кренуло 155 ученика, 7 професора разредних старешина, педагог и наша
професорка Душанка Никачевић. Уз добро расположење и лепо време кренули смо око 8h ка
бањи, лепом излетишту у срцу Србије. Пошто нам је намера била да се дружимо и упознајемо,
нисмо правили захтеван програм обилазака. Посетили смо манастир Благовештење у Овчар
бањи, а затим наставили ка главном одредишту. Наша прва дестинација коју смо обишли у
Врњачкој бањи био је дворац Белимарковић, који се налази у непосредној близини бањског
лечилишта. Дворац је представљао пример лепе архитектуре са почетка 20. века, а по угледу
на ренесансне италијанске дворце. Био је власништво генерала Белимарковића, министра у
влади Милоша Обреновића.
Након паузе за ручак, организовали смо посету јапанском врту, у коме смо се дружили
уз фудбалске утакмице мушких, а и женских екипа одељења. На крају смо одиграли игру
загонетки која се односи на неку знаменитост града, у којој су учествовала сва одељења.
Уживали смо подједнако као и наши ученици.
У Ужице смо стигли око 2030 уз задовољство свих и жељу да ово поновимо на неком
другом месту.
Мирјана Милошевић
Сви остали извештаји дати су у делу о раду секција.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
9.1. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Стручно усавршавање наставника
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9.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2016/2017. год.
чине следећи чланови:
1.Вукадин Симовић, директор школе
2.Миланка Јањић, секретар школе
3. Драгана Радовић, школски психолог
4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика
5. Соња Ковачевић, професор филозофије
6. Невенка Демировић, професор енглеског језика
7. Милица Зарић, професор биологије
8. Ристовић Душица, професор биологије
9. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник
10. Филиповић Мирјана, представник родитеља, II6
11. Татјана Павловић, представник родитеља, III3
12. Зоран Деспотовић, представник локалне заједнице
13. Душко Меденица, представник локалне заједнице
14. Вирић Николина III1, представник ученика
15. Симић Сара II2, представник ученика
Акциони план за школску 2016/2017. годину односио се на превенцију насиља,
едукацију ученика о правима обавезама и одговорностима у спречавању насиља. То су
активности које су континуирано реализоване током целе школске године.
Централна активност се односилча на реализацију истраживања о безбедносном стању у
школи, као и присутности дигиталног насиља. Резултати истраживања указују да је
безбедностно стање у школи на добром нивоу (општа оцена 3 од 4), док су поједини облици
дигитаног насиља у најблажем облику присутни и потребно је предузети мере и активности да
би се они смањили у потпуности.
Током марта и априла месеца реализоване су радионице из приручника „Дигитално
насиље-превенција и реаговање“, у одељењима другог разреда и наишле су на веома добар
пријем од стране ученика. Називи радионица су „Вредности, правила, реституција“, и
„Друштвене мреже-могучности и ризици“. Остале радионице из приручника о дигиталном
насиљу требало би да буду реализоване у наредној школској години. Са сценариима
радионица су упознати чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања.
Ученицима су дељени едукативни материјали које се односе на превенцију насиља,
врсте и нивое насиља, као и реаговање у насилним ситуацијама које су добијене у сарадњи са
УЦПД.
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Током ове школске године одржан је састанак са родитељима, ученицима,
представницима МУП-а на коме је било речи о мерама превенције током боравка ученика на
екскурзији.
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања је током ове школске године
имао укупно пет састанка у школској 2016/2017. години.

Радовић Драгана, координатор тима

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).
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.
О условима уписа и студирања, на високим школама и факултетима у Републици
Србији, ученицима четвртог разреда су говорили представници следећих високошколских
установа:
28. 10. У амфитеатру Школе предавање су одржали бивши ученици Ужичке гимназије,
сада апсолвенти и професори Економског факултета
17.1. У амфитеатру је одржана промоција Учитељског факултета.
20.2. У амфитеатру је одржано предавање и промоција Уније студената Филолошког
факултета, Правног факултета, ФОН-а, Архитектонског факултета, ЕТФ-а.
23.2. У амфитеатру је одржана промоција ФОН-а, промоцији присуствовали декан и
продекан факултета.
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1.3. У амфитеатру Ужичке гимназије одржана је промоција Високе школе академских
студија
10.3. У
оријентација''.

амфитеатру

Ужичке

гимназије

одржано

предавање

''Професионална

27.3. Одржана је промоција Економског факултета.
28.3. Одржана је промоција Више пословно-техничке школе.
24.4. У амфитеатру школе одржана је промоција Машинског факултета.
9.3.2. Извештај о програму здравствене превенције
Организатор ових активности је професор биологије Душица Ристовић, уз велику помоћ
и ангажовање ученика одељења у којима предаје. Извештај је у делу о секцијама.
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
- 22. март - Светски дан вода
- 7. април - Светски дан здравља
- 31. мај - Светски дан борбе против пушења
- 5. јун - Светски дан заштите животне средине
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 2016/17.
години није било ученика који су у инклузији. Чланови Тима пратили су рад и били присутни
на састанцима Мреже подршке инклузивном образовању.
Тим за вршњачку медијацију није имао реализованих активности у току школске
16/17.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
2016/17.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.
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9.5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У ШКОЛИ
Назив пројекта

Носилац пројекта

Сарадња са инстит.
културе

Актив уметности

На пола пута

Ужичка гимназија

ДЕЛФ

Француски Институт

ДСД

Централа за образовање у
иностранству (ZfA)
Ужичка гимназија – актив
енглеског језика и AISEC

AISEC

Реализатори
пројекта
професори

Време реализације

Р. Марјановић и Г.
Даниловић
Професор
француског језика
Ивана Василић
Професори
енглеског језика

До априла
2017.год.
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године

Новембар децембар

ЦЕРН

Ужичка гимназија – актив
физике

Професори физике

2017.

200 година од рођења
Николе Тесле - сарадња
са Музејом Н.Тесле у
Београду и установама
културе
English in action

Ужичка гимназија – актив
историје и актив физике

Професори
историје и физике

Током школске
године

English in action

Професори
енглеског

Током школске
године

Јапански језик као
факултативни предмет

Јапанска амбасада

Бранкица
Скорковић

Током школске
године

Кинески језик као
факултативни предмет

Кинеска амбасада

Професори страних
језика

Током школске
године

Знаменити Ужичани и
идеје на крају XIX и
почетком XX века

Град Ужице и Друштво
историчара

Душица Илић

Децембар / јануар
2016 / 2017.

ДЕЛФ дат у делу о секцијама.
ДСД – немачка језичка диплома- у делу о секцијама.
Књижевни фестивал „На пола пута“
Memorz Lab Junior дат у делу о секцијама.
AISEC – овај пројекат није реализован.
English in Action 2017
Интензиван пројектни рад на енглеском језику. 5 дана, 25 сати, 30 часова, циљани
садржај, квалификовани професори који долете директно до вас у било које доба године и
који обезбеђују активно учење енглеског језика и културе Велике Британије. Све се ово
одиграло у нашој школи по пети пут у нашој школи! 19 ученика у две група нивоа Б2 и Ц1 је
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учествовало у овом, сада већ популарном, едукативном дешавању у периоду од 8-12. Маја
2017:
I1 - Станојчић Марко B2, Ђокић Лазар B2
I2 - Ђенадић Нина B2, Милутиновић Катарина I B2, Ковачевић Младен B2
I6 - Урош Радибратовић B2, Јелена Вагурић B2, Дана Борисављевић B2
II 2 - Гачић Аница C1, Тмушић Домка C1, Симић Сара C1, Оташевић Маја C1,
Стевановић Милена C1
II5 - Тошић Милица C1
II6 - Мојсиловић Тамара C1, Павловић Стефан C1, Бешевић Марија C1
III5 - Вук Ћосић C1, Огњен Радибратовић C1
Надамо се да ће их овогодишње искуство инспирисати да уче енглески језик и да ће им
побољшати самопоуздање и флуентност услед интензивне употребе језика током ове недеље
уз помоћ два професора, изворна говорника: David Wright-а и Michael Tabone-а. Истински
верујемо да ће њихов ентузијазам трајати још дуго по завршетку курса!
Знаменити Ужичани и идеје на крају XIX и почетком XX века – у делу о секцијама.
200 година од рођења Николе Тесле - сарадња са Музејом Н.Тесле у Београду и
установама културе - у делу о секцијама.
10.1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
10.1.1. Извештај о стручном усавршавању наставника
Стручно усавршавање наставника одвијало се кроз побољшање индивидуалног
планирања, реализацију угледних часова, менторски рад, рад стручних већа, реализацију
разних пројеката и обнављање материјално-техничких ресурса.
Током децембра реализован је онлајн семинар '' Стандарди образовања у гимназијама''.
Онлајн обуку прошли су сви наставници предмета за које су дати стандарди постигнућа,
директор и педагог школе. Обуку је прошло 37 наставника из следећих предмета: српски језик
и књижевност, страни језици, математика, хемија, физика, биологија, географија, историја.
Општи стандарди постигнућа ученика дати су за основни, средњи и напредни ниво. Они
укључују и разврставање према општим и специфичним предметним компетенцијама.
За већу групу наставника организован је у марту семинар ''Како помоћи ученицима с
проблемима у понашању''. Обука је трајала 8 сати и односила се на стицање компетенција за
подршку развоју личности ученика. На семинару су обрађене следеће теме: 1. Звучни запис –
Како то изгледа?; 2. Проблематично понашање код ученика; 3. Врсте поремећаја у понашању
код ученика; 4. Манифестације поремећаја у понашању код ученика; 5. Породични обрасци;
6. Различити приступи у раду са ученицама са проблематичним понашањем. Општи циљ
семинара је подизање нивоа свести и осетљивости наставника за рад са ученицима
проблематичног понашања, унапређење знања и вештина за препознавање проблема и
развијање стратегија за индивидуализовани приступ у остваривање позитивних промена у
понашању ученика.
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Развој нових технологија и све већа доступност Интернета, довели су до нових начина
комуницирања, дружења и учења, али и до нових опасности и ризика. Због тога се група
наставника одлучила за онлајн обуку ''Парадокси интернета'' која је реализована у периоду од
19. маја до 15. јуна. Обрађене теме односиле су се на: 1. Развој, значај и парадоксе Интеренета
2. Психосоцијални парадокс; 3. Друштвено-политички, економски парадокс, технолошки
парадокс, информацијски и масмедијски парадокс; 4. Разумевање потреба коришћења
богатсва Интернет сервиса, као и разумевање парадокса који ти сервиси доносе; 5.
Препознавање потецијаних претњи Интернета; 6. Спознаја могућноси начина заштите од
различитиг врста претњи које доноси Интернет; 7. Унапреживање знања и вештина за
безбедно и сврсисходно коришћење Интернета. Семинар је у Каталогу под редним бројем
238, носи 24 бода и из четврте је групе компетенција за комуникацију и сарадњу.
Дајемо преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру
стручног усавршавања ван установе у школској 2016/17.години:
8.7. Пет ученика наше школе и професорка Ружица Марјановић посетили Француску и
Шпанију у оквиру пројекта ''Memory Lab Junior‟‟
16. 9. Одржан иницијални тест из српског језика и књижевности за ученике II разреда
23.9. Одржан је иницијални тест из математике за ученике II разреда.
2.11. У РЦУ одржана панел дискусија. Реализатор дискусије била је Јелена Жунић
Цицварић.
5.11-18.12. Реализован је онлајн семинар ''Стандарди образовања у гимназијама'' за
наставнике који предају предмете за које су већ утврђени стандарди постигнућа ученика.
Обуку је успешно завршило 34 наставника, директор и педагог школе.
16.11. Професорка Јадранка Папић и 20 ученика наше школе били су гости САНУ, где
су одржали презентацију.
23.11.Одржана седница Наставничког већа на којој је анализиран успех ученика на крају
првог класификационог периода, поднети извештаји са одржаних семинара, стручних
предавања и излета и разматрани послови у вези са матурским испитима. Драгана Радовић
одржала је предавање на тему ''Реаговање на насиље у школи''.
24.11. У свечаној сали школе професори енглеског језика и ученици приредили су
Енглеско вече
1.12. У свечаној сали Школе одржан је ученички час историје.
12. и 13.12. Одржан састанак Председништва Заједнице гимназија Србије са темом
Велика матура и план уписа.
22. 12. У Свечаној сали одржан час историје ''Кајмакчалан''.
11-13.2.Професори српског језика и књижевности присуствовали Републичком зимском
семинару на Филолошком факултету у Београду.
13-14.2. У организацији Друштва математичара Србије одржан семинар за професоре
математике.
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14.2. Ученици и директор школе присуствовали су отварању изложбе ''25 година
Народне скупштине Републике Српске'' у Историјском архиву.
3.3. У амфитеатру Ужичке гимназије одржано предавање ''Поремећаји у исхрани''.
6.3. У амфитеатру наше школе, професорка Д. Ристовић организовала приказивање
филма ''Не брже од мехура''.
25-26.3. За групу ученика наше школе Зоран Ћатић, новинар и уредник Студентског ФМ
радија, одржао је радионицу медијске писмености.
26.3. Група од девет наставника наше школе прошла је обуку у РЦУ-у на семинару
''Како помоћи ученицима са проблемима у понашању''.
29.3. Одржана седница Наставничког већа на којој су анализирани послови око
матурског испита и извештаји са стручних семинара и предавања. На седници је професорка
Драгана Ђурић одржала предавање на тему ''Процес рефлексије у наставној пракси. Педагог,
Емилија Станковић, презентовала је резултате истраживања - упоредна анализа успеха
ученика 1. разреда.
30.3. Одржан је Актив директора општине Ужице на тему буџет, Велика матура и
Матурантска парада.
30.3. Одржано је Француско вече, посвећено професорки Борки Весовић.
1.4. У Чачку је одржано такмичење из енглеског језика ''Хипо''.
18.4. Као члан радне групе Министарства просвете Ужичка гимназаји учествовала на
састанку у вези са реформом гимназијског образовања.
4.5. У амфитеатру наше школе представници МУП-а су одржали предавање на тему
''Трговина људима''.
9.5. У Градском културном центру обележен је Дан победе над фашизмом, у
обележавању су учествовали ученици и хор Ужичке гимназије.
12.5. У свечаној сали одржана представа ''Процес'' Ф. Кафке, у припреми представе
учествовала професорка Мирјана Благојевић и ученици наше школе.
15.5. Ученици наше школе и професорка Снежана Јевђовић припремили Еks-Yu вече.
18.5. У свечаној сали одржано Српско вече.
19.5-15.7. Група наставника успешно пролази обуку на онлајн семинару ''Парадокси
интернета''.
5.6. У амфитеатру одржан јавни час руског језика. У припреми часа учествовала
професорка Б. Вукић и ученици.

10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
У оквиру ТЕМПУС пројекта „ Мастер програм лидерство у образовању“ директор
Вукадин Симовић учествовао је у обуци за МЕНТОРСТВО у образовању, обуку водили
др Мика Риску, Институт за лидерство у образовању, Универзитет Јуваскила, Финска, и
др Владимир Џиновић, Институт за педагошка истраживањаиз Београда.
135

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 Савте 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
Председник Савета родитеља је Жељко Јевтић. Заменик председника је Гордана
Шуљагић. Записничар је Зорица Ђоковић. Чланови савета родитеља по одељењима:
1. Александра Матовић
2. Вера Ћалошовић
3. Сандра Јокић
4. Марија Вукашиновић
5. Сања Вељашевић
6. Дабовић Лидија
7. Роса Ђерић
8. Мирјана Симовић
9. Мирјана Љубојевић
10. Јаворина Станишић
11.Борко Мандић
12. Гордана Шуљагић
13. Наташа Богдановић
14. Јасмина Цвијовић

15. Срђан Божовић
16. Александар Ђунисијевић
17. Јован Дадић
18. Војка Лазаревић
19. Жељко Јевтић
20. Драгица Грковић
21. Љубинко Тодоровић
22. Зорица Ђоковић
23. Маја Вермезовић
24. Виолета Прошић
25 Горан Дражић
26. Весна Јовановић
27. Зоран Јоксимовић
28. Биљана Секулић

Савет родитеља је, на четири одржаних седница, разматрао питања из делокруга свог
саветодавног рада. На дневном реду били су: анализа резултата образвно-васпитног рада
школе и мере за побољшање успеха; организација екскурзија и избор извођача, рад наменски
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формираних комисија, одлука о ''ђачком динару''; разматрање намене коришћења ''ђачког
динара'' и друго.
11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља
Савет родитеља је, на пет одржаних седница, разматрао питања из делокруга свог
саветодавног рада. На дневном реду били су: анализа резултата образвно-васпитног рада
школе и мере за побољшање успеха; организација екскурзија и избор извођача, рад наменски
формираних комисија, одлука о ''ђачком динару''; разматрање намене коришћења ''ђачког
динара'' и друго.
На иницијативу председнице, у сарадњи са ученицима и педагогом, спроведено је
истраживање о употреби алкохола са енергетским пићима. Резултати акетног упитника су
обрађени и презентовани на седници. Планирано је да се, у наредном периоду, одрже
ученицима предавања о последицма комбиновања алкохола и енергетских пића.
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.
Сви разреди у току године имали су четири редовна родитељска састанка: на почетку
школске године, после првог перода опомена, после првог полугодишта и после другог
периода опомена. Одржан је родитељски састанак заједно са представницима МУП-а
ученицима и родитељима одељења која иду на екскурзије.
Сваки одељењски старешина одржавао је и ванредне родитељске састанке када се за тим
указала потреба. Ванредни родитељски састанци су одржани и ради нормализације наставе
српског језика и књижевности.
- индивидуални састанци
Индивидуални састанци родитељима и разредних старешина одвијали су се према
утврђеном плану. Током школске 2016/17. године имали велики број индивидуалних
састанака са родитељима однсио се на оправдавање изостајања ученика, које је доста
смањено.

11.2. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
И ове школске године Ужичка гимназија имала је веома интензивну обострану сарадњу
са друштвеном средином. Та сарадња је већ теадиционална 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. Школа је помагала, учешћем својих рецитатора, глумаца, хора све важније
манифестације које су се одржале у граду.
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Дајемо преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру
сарадње са локалном заједницом у школској 2016/17.години:
4-5.7. Обављен упис ученика у први разред школске 2016/17. године.
5.7. Oдржана седница Школског одбора на којој су анализирани резултати образовно8.7. Пет ученика наше школе и професорка Ружица Марјановић посетили Француску и
Шпанију у оквиру пројекта ''Memory Lab Junior‟‟
29.8. У школској управи одржан састанак директора основних и средњих школа са
начелником управе. На састанку је анализирана листа радника за чијим је радом престала
потреба и листа радника који су са непуним радним временом.
21.9. Oдржан заједнички родитељски састанак поводом екскурзије ученика трећег разреда.
Састанку присуствовали и представници МУП-а.
21.9. Одржан састанак у Градској кући поводом доношења решења за издавање спортских
сала.
5.10. У посети Ужичкој гимназији био је Министар просвете Младен Шарчевић и том
приликом присуствовао састанку Актива директора средњих школа општине Ужице.
12.10. Одржан састанак Актива директора средњих школа на коме су анлизиране листе
технолошких вишкова и критеријум оцењивања.
14.10. Поводом Дана школе, на Градском стадиону одржано је атлетско првенство за ученике
наше школе.
21.10. На предлог Председништва гимназија Србије, представници Парламента школе,
директор и професори присуствовали Великом школском часу у Крагујевцу.
22.10.Ученици I и II разреда са професорком Мирјаном Галечић били на излету, релација:
Ужице – Ваљево – Ириг – Сремска Митровица – Фрушка гора – Нови Сад – Ужице.
16.11. Професорка Јадранка Папић и 20 ученика наше школе били су гости САНУ, где су
одржали презентацију.
12. и 13.12. Одржан састанак Председништва Заједнице гимназија Србије са темом Велика
матура и план уписа.
11.1. У Градској кући одржан састанак директора средњих школа са чланом градског већа
задуженим за просвету. Тема састанка се односила на предлог плана уписа ученика у наредну
школску годину.
27.1. У свечаној сали Гимназије обележена школска слава, Савиндан, у организацији
професорки Хаџи Бојане Јовановић и Мирјане Благојевић.
10.2. У Привредној комори одржан је састанак Актива директора средњих школа са
представницима Школске управе, Привредне коморе и Градске управе на коме је донета
одлука о плану уписа за школску 2017/2018. годину.
14.2. Ученици и директор школе присуствовали су отварању изложбе ''25 година Народне
скупштине Републике Српске'' у Историјском архиву.
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13.3. У Основној школи '' Димитрије Туцовић'' у Чајетини одржана је промоција Ужичке
гимназије.
14.3. Промоција Ужичке гимназије одржана је у Првој основној школи краља Петра II
16.3. Одржана је промоција Ужичке гимназије у Основној школи ''Стари град'' и у Основној
школи ''Алекса Дејовић'' у Севојну.
17.3. Промоција Ужичке гимназије одржана је у Основној школи ''Душан Јерковић'' и
Основној школи ''Нада Матић''.
24.3. Ученици наше школе водили су програм на помену погинулим борцима у организацији
Удружења ветерана.
13.4. Нашу школу посетила је група ученика и наставника из Француске у оквиру пројекта
Memory Lab Junior.
18.4. Као члан радне групе Министарства просвете Ужичка гимназаји учествовала на састанку
у вези са реформом гимназијског образовања.
21.4. Промоција Ужичке гимназије одржана је у ОШ ''Миливоје Боровић'' у Мачкату.
23-27.4. Oдржан је дванаести књижевни фестивал ''На пола пута''.
25.4. У посети Ужичкој гимназији била је директорка гимназије из Ријеке.
4.5. У амфитеатру наше школе представници МУП-а су одржали предавање на тему
''Трговина људима''.
8.5. За матуранте наше школе представници МУП-а одржали су предавање о прослави матуре.
9.5. У Градском културном центру обележен је Дан победе над фашизмом, у обележавању су
учествовали ученици и хор Ужичке гимназије.
10.5. Одржан је састанак Актива директора са замеником градоначелника. Тема састанка била
је организација летовања за децу из социјално угрожених породица.
12.5. У свечаној сали одржана представа ''Процес'' Ф. Кафке, у припреми представе
учествовала професорка Мирјана Благојевић и ученици наше школе.
15.5. Ученици наше школе и професорка Снежана Јевђовић припремили Еks-Yu вече.
18.5. У свечаној сали одржано Српско вече.
19.5. Матуранти Ужичке гимназије на Градском тргу учествовали на традиционалном
„Матурантском плесу“.
30.5. У посети Ужичкој гимназији био је канадски амбасадор. Тим поводом у школи је
одржано предавање, квиз и изложба. А поводом Дана очувања животне средине амбасадор и
ученици наше школе посадили су дрво јавора у Великом парку.
5.6. У амфитеатру одржан јавни час руског језика. У припреми часа учествовала професорка
Б. Вукић и ученици.
7. и 8.6. Одбрана матурских радова.
.
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14.6. У свечаној сали Ужичке гимназије уз пригодан програм најбољим матурантима уручене
дипломе „Вук Караџић“, посебне дипломе за постигнуте успехе из појединих предмета и
награде републичким победницима, као и професорима–менторима за школску 2016/17.
годину. Том приликом су најбољи ученици добили награде из фондова који постоје у Ужичкој
гимназији.
16.6. У ГКЦ-у подељене нафраде наљјбољим ученицима Ужичке гимназије и осталих школа.

12.

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ

Садржај праћења и
вредновања

Начини вредновања и
вредновање

Планови рада наставника
и стручних сарадника

Увидом у документацију а на
основу инструмената за
вредновање годишњег и
месечних планова наставника
остварени ниво је 2.
Увид у документацију, увид
у реализацију текућих
активности – остварени ниво
је 3

Програми рада стручних
већа

Програми рада
одељењских старешина
Пројекти који се
реализују у школи
Праћење часова редовне
наставе
Планови и програми
додатног и допунског и
припремног рада

Увид у документацију, увид
у реализацију текућих
активности – остварени ниво
је 3.
Увид у документацију, увид
у реализацију текућих
активности остварени ниво је
4
Непосредан увид у наставни
процес остварени ниво је 2.
Непосредан увид у наставни
процес,
увид
у
документацију – остварени
ниво је 3

Време
Јануар,
јун

Носиоци
праћења и
вредновања
Тим за
самовредновање
рада школе

Септембар,
Тим за
јануар, март, самовредновање
јун
рада школе,
Педагошки
колегијум
Током школске Педагошки
године
колегијум,
директор,
школски педагог
Током школске Актив за
године
развојно
планирање
Током школске
године
Током школске
године

Директор,
школски педагог
Директор,
школски педагог

Планови, програми и рад
секција

Непосредан увид у наставни Током школске Директор,
процес,
увид
у године
школски педагог
документацију
остварени
ниво је 3

Планови рада слободних
активности

Непосредан увид у наставни Током школске Директор,
процес,
увид
у године
школски педагог,
документацију
остварени
ШРТ
ниво је 3
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Материјално-технички
ресурси
Рад школских тимова

Рад актива за развојно
планирање

Програм стручног
усавршавања наставника

Сарадња са родитељима

Сарадња са друштвеном
средином

Анализа
и
бележење
података, увид у пратећу
документацију,
остварени
ниво је 3
Непосредан
увид
у
реализацију
активности
тимова,
увид
у
документацију, анализа и
бележење
података,
остварени ниво је 2.
Непосредан
увид
у
реализацију
активности
тимова,
увид
у
документацију, анализа и
бележење
података,
остварени ниво је 3.
Увид у досијеа наставника,
праћење
равномерности
обуке, анализа и бележење
података, остварени ниво је
3.
Праћење непосредних и
контаката са родитељима и
њихове укључености у рад
школе, остварени ниво је 3.
Анализа документације о
сарадњи, остварени ниво је 3.

Током школске Тим за
године
самовредновање
рада школе
Током школске Тим за
године
самовредновање
рада школе

Током школске Школски одбор,
године
педагошки
надзор

Током школске Актив за
године
развојно
планирање
Током школске Актив за
године
развојно
планирање
Током школске Актив за
године
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
Самовредновањем обезбеђујемо квалитет рада школе. Резултате самовредновања
користимо за унапређење појединих сегмената наставног рада.
За школску 2016/17. годину урађени су акциони планови за све кључне области. У првој
кључној области за задатак предвидели смо вредновање измена и корекција Школског
програма. У другој кључној области Настава и учење вредновани су часови на којима је
акценат био на ученичкој иницијативи. У трећој кључној области Постигнућа ученика
вредновани су резултати уписа ученика на жељене факултете. Код четврте кључне области
Подршка ученицима бавили смо се вредновањем васпитног одељенских старешина. У петој
кључној области Етосу вреднована су начини промоције успешних ученика. Код Ресурса,
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следеће кључне области, вредновано је увођење интернет-кутка као вид подршке учењу. Код
последње кључне области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета вреднован је
унутрашњи педагошко-стручни надзор.
Резултати самовредновања сумирани су виду извештаја за сваку кључну област.
15. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У УЖИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА
ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНЕ
Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 13.09.2016. године и
на седници Школског одбора 15.09.2016. године а разматрани на седници Савета родитеља
14.09.2016.годинe
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
Историја књижевности 1-3 Ј. Деретић и М. Митровић, Завод за уџбенике и наставна
средства,Бгд(за све четири године)
Граматика српског језика од 1-4 Ж. Станојчић и Љ. Поповић, Завод за уџбенике и наставна
средства, Бгд
Граматика за први 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), 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 гимназије природноматематичкогсмера) Смиља Марјановић, Душанић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-0253/2002-03 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 ЗА УЏБЕНИКЕ“
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“ 650-02118/2012-06 од 28.1.2013.
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ДРУГИ РАЗРЕД
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, Смиља Марјановић Душанић,
Марко Шуица, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
Историја за гимназију природно-математичког смера, Сима Ћирковић, JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“, 601-04-112/91 од 20.6.1991.
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 ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-0239/2006-06 од 15.8.2006.
Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за IVразред гимназије
општег и друштвено-језичкогмера, Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић,
ЗорицаШпадијер, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.
Историја за 3. разред опште гимназије и 3. разред друштвено-језичког смера, Радош Љушић,
„ФРЕСКА“, 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.
Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред друштвено-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. разред друштвено-језичког
смера , Радош Љушић, Љубодраг Димић, „ФРЕСКА“, 650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.
3. Географија
Географија за гимназије 1: Љ.Гавриловић, Д.Гавриловић-Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2010.год.
Географија за гимназије2: В.Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, Географија за други
разред гимназије оба смера, Издавачка кућа” КЛЕТ” Београд. Министарство просвете,науке и
технолошког развоја Републике Србије је одобрило издавање и употребу овог уџбеника у
другом разреду решењем број 650-02-585/2013-06 од 03.02.2014.год.
Географија 3: Група аутора - Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,2010.год.
4. Биологија
Биологија за први разред Н. Шрбан, М. Цвијан, Р. Јанчић , Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд
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Биологија за други пм Б. Петров М. Калезић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Биологија за други др Б. Петров и други, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
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 за гимназију природно-математичког смера (други разред), В. Мићић, С.
Огњановић, Ж. Ивановић, Завод за уџбенике, 1991.
Математика за четворогодишње школе са три часа недељно (други разред), Бранимир
Шешеља и др, Завод за уџбенике, 1991.
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
Информатика 1, Филип Марић, Клет 2014.
Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе (први разред), Никола Клем, Завод
за уџбенике. 1999.
Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг
2014.
Рачунарство и информатика (други разред), Никола Клем, Завод за уџбенике, 2003.
Информатика 2, Филип Марић, Клет 2015
Рачунарство иинформатика – уџбеник са збирком задатака за 3. разред гимназије, Милан
Чабаркапа, Круг 2010.
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Рачунарство и информатика за све гимназије (трећи разред), Душан Тошић, Завод за
уџбенике, 2004.
Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, Станка Матковић, Душа Вуковић,
Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2013.
Рачунарство и информатика за 4. Разред гимназије, Станка Матковић, Душа Вуковић,
Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2016
7. Физика
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Mилан Распоповић, Бранислав
Цветковић, Горан Кековић
Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије Наташа Чалуковић
Физика 2 за гимназију природно-математичког смера Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић
Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије Наташа Чалуковић
Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Зоран Распоповић
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 2. Разред за гимназију општег типа
и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић
Физика 3 за гимназију природно-математичког смера Милан Распоповић
Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Зоран
Распоповић
Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвено-језичког за 3. разред Смера
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
Астрономија за гимназију природно-математичког смера Милан Димитријевић, Александар
Томић
Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за гимназију друштвено
језичког смера , Наташа Чалуковић и др.
8. Хемија
Општа хемија за први разред гимназије 1, п-м Р. Хорват и др.
Општа хемија за први разред гимназије 1, д-ј. С. Ђукић и др.
Органска хемија 2, В. Павловић, Р. Марковић
Неорганска хемија за други разред средње школе, Р.Хорват
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Неорганска хемија, С. Рајић
Хемијски практикум 2, С.Нешић и др.
Збирка задатака 1 и 2, М. Шурјановић и др.
Хемија за трећи разред гимназије пм, А. Стоиљковић
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
Филозофија 4, Милош Јеремић, Филозофија за гимназије и средње стручне школе, Клет
Логика 3, Михаило Марковић, Логика за трећи разред гимназије и правно биротехничких
школа, Завод за уџбенике
12. Психологија
Психологија за други разред гимназије Ђурић Драгана, Бојовић Ивана, Клет, Београд 2015.
13. Енглескијезик
1. I razred: Success – Pre Intermediate, Stuart McKinlay Bob Hastings, Pearson, Gateway Pre
Intermediate, David Spencer, Macmillan, 2011
2. II razred: Success - Intermediate, Stuart Mc Kinlay Bob Hastings, Pearson, New Inside Оut –
Intermediate, Vaughan Jones, Sue Kay, Macmillan, 2009
3. III razred: Success - Upper Intermediate, J. C. Carr, J. Parsons, Pearson, New Inside Out - Upper
Intermediate, Vaughan Jones, Sue Kay, Macmillan 2009, New Inside Оut – Intermediate, Vaughan
Jones, Sue Kay, Macmillan, 2009
4. IV razred : New Opportunities - Upper Intermediate, Michael Harris, David Mower, Anna
Sikorzynska, Pearson, Vaughan Jones, Sue Kay, Macmillan, New Inside Оut - Upper Intermediate,
Macmillan, 2009
14. Француски језик
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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.
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 језикп
1.разред: Привет 2, Дата статус, група аутора,1.део уџбеника
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: Latinski jezik za prvi razred gimnazije, drugo izdanje 2005, Marjanca Pakiž, Dragana
Dimitrijević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
2. razred: Latinski jezik za drugi razred gimnazije, drugo izdanje 2007, Marjanca Pakiž, Tanja
Kiselički Vaš, Milica Kisić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
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): Сoња Маринковић
18. Ликовна култура
1. Ликовна култура: Б.Гостовић, В. Галовић
19. Италијански језик
1. разред: NuovoProgettoItaliano 1b, T. Marin, S. Magnelli, Еdilingua, Roma, 2010.
2. разред: NuovoProgettoItaliano 2a, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010.
3. разред:NuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010.
4.разред : NuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. и
NuovoProgettoItaliano 3, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2008. (1-3 unita‟)
20. Немачки језик
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1. разред: Schritte International 3, Educational Centre, Hueber Verlag (S. Hilpert, D. Niebisch, S.
Penning-Hiemstra, F.Specht, M. Reimann, A. Tomaszewski), Ismaning, Nemačka, 2006., уџбеник и
радна свеска
2. разред: Schritte International 4, Educational Centre, Hueber Verlag (S. Hilpert, M. Kerner, D.
Niebisch, F.Specht, D. Weers, M. Reimann, A. Tomaszewski), Ismaning, Nemačka, 2007., уџбеник
и радна свеска
3. разред: Schritte International 5, Educational Centre, Hueber Verlag (S. Hilpert, S. Kalender, M.
Kerner, J. Orth-Chambah, A. Schühmann, F.Specht, D. Weers, M. Reimann, B. Gottsein-Schramm,
I. Krämer-Kienle), Ismaning, Nemačka, 2007., уџбеник и радна свеска
4. разред: Schritte International 6, Educational Centre, Hueber Verlag (S. Hilpert, A. Robert, A.
Schühmann, F.Specht, S. Kalender, B. Gottsein-Schramm, I. Krämer-Kienle), Ismaning, Nemačka,
2008., уџбеник и радна свеска
21. Шпански језик
1. разред Club Prisma A2,metodo de espanol para jovenes,шпански језик за први разред средње
школе, P. Cerdeira, A. Romero,M.J. Gelabert, (група аутора)..., Data Status, Beograd, 2013,год.,
уџбеник
2. разред Club Prisma A2/B1, metodo de espanol para jovenes,шпански језик за други разред
средње школе, Paula Cerdeira, Ana Romero, Data Status, Beograd, 2013,год.
3. разред Club Prisma B1, método de español para jovenes, шпански језик за трећи и четврти
разред средње школе, Paula Cerdeira,Ana Romero, M.J.Gelabert, Mar Menendez, Београд, Дата
Статус,2013
22. Кинески језик
Kuaile Hanyu (Kineski jezik kroz zabavu za pocetnike), autora mr. Biljane Simic I Jasmine Simic.

Директор
______________________________
Вукадин Симовић

Председник Школског одбора
_________________________________
Слободан Павловић
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На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр.72/09 и бр. 52/11. И 55/13. и 68/15.) 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 2016/17. ГОДИНУ

1. Школски одбор разматрао је и усвојио Извештај о остваривању годишњег плана рада
Ужичке гимназије у Ужицу за школску 2016/17. годину.
2. За реализацију Годишњег плана рада Школе одговоран је директор школе.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
__________________________________
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