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2. УВОД
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради:
1. 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС―, бр.88/2017.)
2. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 29/93 и
62/06
3. Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и уредба од
11.5.2005. године
4. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима,
"Службени гласник РС" бр. 86/05;
5. Правилник о упису ученика у средњу школу, "Службени гласник РС", бр. 45/04, 1/05;
6. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2010/2011.
годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 5/2007;
7. Правилник о јавним исправама за средњу школу, "Службени гласник РС", бр.31/06;
8. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, "Службени гласник РС",
бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02;
10. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, "Службени гласник РС", бр, 19/03;
11. Правилник о стручно-педагошком надзору, "Службени гласник РС", бр.19/07;
12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/92, 23/97 и 2/2000;
13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, "Службени гласник РС", број 33/99 и
"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 3/03;
14. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, "Службени гласник
РС" бр. 37/93;
15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у
основној и средњој школи, "Службени гласник РС", бр.46/01;
16. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, „Службени гласник РС―,
бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02;
17. Правилник о наставном плану и програму за гимназије,―Службени гласник СРС –Просветни
гласник―,
број
5/90
и
Просветни
гласник
3/91,3/92,17/93,2/94,2/95,8/95,23/97,2/02,5/03,10/03,11/04,18/04,24/04,3/05,11/05,2/06,6/06,12/06.
18. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС―, бр.19/03;
19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени гласник
РС― бр.37/93;
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20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе,
„Просветни гласник― бр. 6/03, 23/04 и 9/05;
21. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у ,
―Службени гласник СРС –Просветни гласник―, број 5/90 " - Просветни гласник" број 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 и 1/07
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,
- Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика
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- 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.
Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма за Гимназију за
ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Број решења је 022-05-172/93-03 од 19.7.2018. године.

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
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А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета:
- српски језик и књижевност – 2 учионице површине 56 m 2 и 78 m 2 ,
- математика – две учионице површине 70 m 2 и 78 m 2 ,
- страни језици-2 учионице површине 64 m2 и 52,2 m2 и кабинет за професоре повр 19 m 2 ,
- историја – 1 учионица површине 56 m 2 и кабинет за професоре површине 19 m 2
- географија – 1 учионица површине 44 m 2 ,
- музичка и ликовна култура – 1 учионица површине 77 m 2
-друштвене науке – једна учионица површине 50,02 m 2
-хемија- једна учионица 78 m 2 ,
-три учионице за групни рад површине 30,49 m 2 ; 29,13 m 2 и 21,70 m 2
-амфитеатар са пратећом просторијом- површина 116,68 m 2 и 17,22 m 2 ,
Специјализоване учионице и лабараторије:
- рачунарство и информатика – 2 учионице површине 59,56 m 2 и 61,54 m 2 ,
- 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 ,
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- канцеларија директора површине 54 m 2 ,
- наставничка канцеларија површине 75 m 2 ,
-чајна кухиња- површине 15 m 2 ,
- две просторије за домара школе укупне површине 15 m 2 ,
- радионица површине 30 m 2 ,
- котларница са пратећим просторијама: 2 просторије за школску архиву укупне површине 12 m 2 .
Школа користи двориште величине 500 m 2 које је преуређено у спортске терене за кошарку и
одбојку и користи се за извођење наставе физичког васпитања.
3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
3.2.1. Опрема-намештај и опремљеност наставним, техничким и другим средствима
Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је задовољавајући
и износи просечно око 87%.
У односу на захтеве норматива за гимназије проценат опремљености по предметима је следећи:
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%
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15.

Музичка култура

90%

16.

Ликовна култура

90%

17.

Физичко васпитање

90%

3.2.2. Службени аутомобили и друга возила
Школа нема службено возило.
3.3. ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Унапређивање материјално-техничких услова рада и сви пројекти у овој школској години
првенствено су били везани за текуће одржавање. Замена старог школског намештаја, поправка
опреме и справа за фискултурне сале и куповина лопти за наставу физичког васпитања у оквиру су
редовног одржавања и обнављања опреме и потрoшних средстава. Поред набавке лектире
обављена је и куповина стручних књига, енциклопедија, речника и видео-записа за наставу
појединих наставних предмета.
Током школских распуста окречени су ходници, степеништа и урађена је цокла.
За одређен број учионица обезбеђени су ЛЦД телевизори, компјутери и штампачи. Школа је
од априла месеца кренула са ЕС – дневником па је било потребно у свим учионицама и кабинетима
обезбедити комјутере. Набављено је укупно 2 ЛЦД телевизора и 3 компјутера.
За кабинет за стране језике број 22 набављена је једна паметна табла. За остале кабинете
набављене су и 4 беле табле
У току другог полугодишта обновљене су трибине за школско игралиште.
За потребе бољшања безбедности школе урађено је побољшање видео надзора, замењено је
8 видео камера и додате две на новим позицијама.
У обезбеђењу новца за набавку опреме, учила и потрошног материјала школа је употребила
и средства добијена од Града и Министарства просвете као средства од донација и поклона.

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Име и презиме

Симовић Вукадин 100%
Марковић Славко 33%

Год.
радног
стажа

Врста стр. спреме

Проф.физичког васпитања
проф. одбране и заштите

20
32

4.2. НАСТАВНИ КАДАР
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%
Лиценца

ДА
ДА

Ангажовања на
другим пословиа у
школи и којим
Библитекар 67%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

српски језик

29

ДА

српски језик

24

ДА

српски језик

22

ДА

српски језик

22

ДА

Миловановић
Ирина
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

2

српски језик

%
ангажов
у
ања
другој
школи
(којој)

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

Предмети који
предаје

ангажо.
у школи

Даниловић
Гордана
Смиљанић
Љиљана
Марјановић
Ружица
Благојевић
Мирјана

Врста стр.
Спреме

%

Лиценца

2.

Год.рад.
стажа

Р.б.
1.

Име и
презиме

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

-

НЕ

77% одређено

-

18

ДА

-

српски језик

11

ДА

енглески језик

15

ДА

енглески језик

27

ДА

енглески језик

14

ДА

енглески језик

15

ДА

енглески језик

13

ДА

руски језик 44%
грађ. васп 15%

20

ДА

100%
неодређено
33%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
33%
неодређено
56%
неодређено

-

67% Музичка

-

39% Техничка
44
%
О.Ш.Богосав
Јанковић
Кремна
-

14. Дукић Јелена

проф. францус. француски језик
јез

3

НЕ

100% одређено

15. Пејовић
Добрина
16. Василић М.
Ивана
17. Броћић Бојана

проф.фран. јез

француски језик

20

ДА

67%
Медицинска

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

немачки језик

4

НЕ

33%
неодређено
100% одређено
88,89%
неодређено
44% одређено

11,11%
Музичка

18. Биљана
Тодоровић
19. Ристовић
Јелена

италијански
7
језик
Шпански језик 3
44%
латински језик
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11

НЕ
НЕ
ДА

100%
неодређено

21. Ковачевић
Горан
22. Кнежевић
Светлана
23. Вранешевић
Љубиша
24. Јокић Јована
25. Жупић
Зоран
26. Спаловић
Биљана
27. Вићентић
Драган
28. Миловановић
Светлана
29. Папић
Јадранка
30. Илић
Душица
31. Галечић
Мирјана
32. Шоловић
Биљана
33. Ратковић
Кристина
34. Суботић
Слободан
35. Катарина
Секулић Илић
36. Живанић
Славка
37. Јелисавчић
Милена
38. Станковић
Марија
39. Аћимовић
Милијана
40. Цвијетић
Дејан
41. Милошевић
Мирјана
42. Мисаиловић
Анка
43. Ристић
Биљана

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
Физичко50%
грађан 20%
физичко
50%
грађанско 20%
музичка култура

33

ДА

21

ДА

9

НЕ

100%
неодређено
70%
неодређено
70% одређено

3

НЕ

70% одређено

28

ДА

-

ликовна култура

27

ДА

ликовна култура

11

ДА

100%
неодређено
100%
неодређено
5% неодређено

историја
80% 8
грађ. вас. 10%
историја
38

ДА

10% Економска

проф. историје

историја

24

ДА

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

Геогрaфија 90%
Грађанско 10%
геогр. 100%

20

ДА

17

ДА

геогр. 10%

12

ДА

математика

33

ДА

математика
рачунарство
математика

5

ДА

90%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
10%
неодређено
100%
неодређено
55% одређено

35

ДА

-

математика

32

ДА

математика

25

ДА

и 19

ДА

15

ДА

и 23

ДА

и 7

НЕ

и 4

ДА

100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
82%
неодређено
100% одређено

рачунарство
информатика
дипломирани
Математика
математичар
рачу.и инф.
дипл машинс. рачунарство
инжењер
информатика
дипл. инжењер рачунарство
информатика
дипл. инжењер рачунарство
информатика

12

ДА

30% Економ.
школа
-

-

45% ТШ РЉуб

-

18% Музичка

44. Павловић
Живојин
45. Васовић
Цмиљка
46. Јевђовић
Снежана
47. Савић
Данијела
48. Селаковић
Драгица
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

Дипломирами
физичар
дипломирани
физичар
дипломирани
физичар
дипломирани
физичар
проф. хемије

физика

35

ДА

физика

21

ДА

физика

24

ДА

физика

19

ДА

хемија

18

ДА

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

хемија

16

ДА

хемија

18

ДА

биологија

25

ДА

биологија

16

ДА

биологија

22

ДА

Биолог 10%

12

ДА

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

Филозофија

8

ДА

Филозофија 60 11
грађ. васп. 40%
Социологија
35
устав и пра грађ
социологија
13
устав и права г
психологија
27

ДА

Психолог.20%
Школ.пси 25%
верска настава

ДА

ДА
ДА
ДА

13

НЕ

14

100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
40%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
20%
неодређено
100%
неодређено
50%
неодређено
100%
неодређено
10%
неод.
биол.
45%
неод. гр. ва
100%
неодређено
100%
неодређено
100%
неодређено
25% одређено
50%
неодређено
45%
неодређено
55% одређено

60%
Медицинска
80%
Град
-

Стари

50% Економска
25%
Економ
20%
Уметничка

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

4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Године
стр. Послови на
радног
којима ради
стажа

Р.
б.

Име
и Врста
презиме
Спреме

1.

Станковић
Емилија

дипломирани
педагог

Школски
педагог

2.

Радовић
Драгана

Дипломирани
психолог

Школски
психолог

Лиценца

%
%
ангажовања у aнгажов.
школи
школи

20

ДА

100%

13

ДА

25%

13

-

другој

3.

Марковић
Славко

проф. одбране Библиотекар
и заштите

32

ДА

67%

-

4.

Смиљанић
Катарина

проф.
филозофије

7

НЕ

46%

-

Библиотекар

4.4. САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО УГОВОРУ О
ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ
4.5. ВАННАСТАВНИ КАДАР
4.5.1 Административно–финансијско и помоћно–техничко особље

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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%
Ковачевић С. Слободан
КВ машинске струке,
неодређено 50%
Миловановић М. Снежана
техничар услуживања
неодређено 100%
Савић В. Десанка
дактилограф, III класа
неодређено 100%
Алексић Ч. Милоратка
неквалификовани радник,
одређено 100%
Перић С. Драгана
Трговински техничар IV степен,
одређено 100%
Бошњаковић З. Мирјана
неквалификовани радник,
неодређено 100%
Ђурић М. Драгана
неквалификовани радник,
неодређено 100%

Стаж

Презиме, име, звање и радни
однос

Радно место

28

секретар школе

6

административно–
финансијски радник

22

шеф рачуноводства

42

домар школе

25

домар школе

6

хигијеничар

29

хигијеничар

2

хигијеничар

11

хигијеничар

23

хигијеничар

19

хигијеничар
14

Арсић Р. Миланка
неквалификовани радник,
неодређено 100%
Алексић Т. Александар
13. Електротехничар енергетике,
одређено 50%
12.

Стаж

Презиме, име, звање и радни
однос

Радно место

24

хигијеничар

4

Техничар
одржавања
информационих система и
технологија

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
Друштвенојезички смер

Гимназија
Природноматематички смер

Укупно

2 смера

Разред и одељење
I1
I2
I3
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
IIIs
IV1
IV2
IV3
IVs
I4
I5
I6
II5
II6
II7
III4
III5
III6
IV4
IV5
IV6
27 одељења

15

Број ученика
32
31
29
27
29
30
28
28
30
32
31
30
31
29
25
28
32
30
31
31
30
31
29
30
30
31
29
804 ученика

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка.

5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи
Образовни
профил:
Друштвено
језички смер

Разред
и одељ.

Енглески
језик
ПРВИ

I1

32

I2
I3

31
29

14

II 1

27

16

II 2
II 3
II4

29

III 1
III 2
III 3
IIIс
IV 1

Природно
математички
смер

Немачки
језик
ДРУГИ

Број ученика
ИталиФранц.
јански
језик
језик
ДРУГИ
ДРУГИ

8

8

19

10

30
28
28

15

11

4

13
16

11

4

30

8

32
31
30

9

12
22
8

26

6

6
30

4

4

4

11

6

2
6

16

30
31
31
30
31

14

16

12
13

14
11

29

9

III 6

30

17

IV 4
IV 5

30

23

IV 6

29

Укупно

804

6

II7
III 4
III 5

15

11

I

II5
II

8

15

31

6

Шпански
језик
ДРУГИ
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IV 2
IV 3
IVс
I4
I
5

Руски
језик
ДРУГИ

29
25
28

12
3

17
4

10
22

20

32

12

22
15

5
7
8
7

20
13
7
28

31
24
194

9

178

16

3
5

273

68

69

5.1.3. Ванредни ученици
Р.б.

1.
2.

Ванредни
ученици
Разред
први разред
други разред

Број ученика
друштвенојезички смер
5
3

3.
трећи разред
4.
четврти разред
Укупно

природноматем. смер
1
1

укупно

2
4

6
8
24

6
6
20

6
4

5.1.4. Путовање ученика до школе
РАЗРЕД
5.
6.
7.
8.
9.

Први
Други
Трећи
Четврти
УКУПНО

Број ученика који путују у једном правцу
3 – 5 км
6 - 10 км
Преко 10 км
17
10
14
15
15
19
2
29
20
5
20
27
39
74
80

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 2017. године.
5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Р.
бр.

Наставник

Одељ
ењски
старе Наставни
шина предмет
у
одеље
њу

Одељења у којима
реализују наставу
Друштвенојезички смер

наставници

Природноматемати. смер

1.

Милијана
Аћимовић

I1

Рачунарство и I 1,2,3
информатика ВIII1,2,3 ПIII1,2,3

I 4,5,6
ВIII4,5,6 ПIII4,5,6

2.

Свтлана
Кнежевић
Ружица
Марјановић
Слободан
Суботић
Цмиљка Васовић

I2

I2,3 II1,2

I 4,5,6

I3

Физичко
васпитање
Српски језик

I2,3

I4,5 III4

I4

Математика

I2 III2

I4,5 III2,4

I6

Физика

Гордана
Даниловић
Мирјана
Благојевић

I5

Српски језик

I 1,2,3
II1,2,3,4
IIIс

I 4,5,6
II7
I 6 III4,5,6

II 1

Српски језик

II1,3 IV2,C

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

Грујичић
Биљана

II 2

Српски језик

II2

9.

Папић Јадранка

II 3

Историја

II12,3,4 IV 1,2,3,C

10. Јелена Ћоровић

II4

11. Цвијетић Дејан

II

Енглески
језик
Математика

5

Рач.
информ.
Јевђовић
12. Снежана

II

Физика

13. Мирјана
Милошевић
Демировић
14. Невенка

II

Рач.
информ.
Енглески
језик

15. Биљана
Шоловић

III 2

16. Смиљанић
Љиљана
17. Вељовић
Славица
18. Станојевић
Саша
19. Станковић
Марија

III 3

Српски језик

III 4

Хемија

III 5

Биологија

III 6

Математика

20. Љубиша
Вранешевић

IIIс

6

7

III

1

II5,6 IV5,6

II1,2,3,4

II5,6

III1,3,C

II5,6

ВIVC

ВIV5 ПIV5

III2

II5,6,7

и

и ПIV1,2
вIV1,2
III 1,C

III4,5,6

II1,2,3,4 II5,6,7ПIV4,6
вIV4,6
III4,5,6

Географија
I1,2 III1,2,3,с

Физичко
васп.
Грађ.васп.

I6 III

4,5,6

I 1,3 III1,3
I1

II1,2,3

I5, II4

III1,2,3,с
II3,4

III4,5
II7

I3

I6 III5,6

III1,3,C

III5,6
I1

21. Соња Ковачевић

IV 1

Филозофија

III3,C I1
IV1,2,3,C
III1,2,3,C

22. Мирјана
Галечић
23. Биљана
Спаловић
24. Милица Зарић

IV 2

II1,2,3,4
I4,5 II5,6,7
IV2
I1-3 II1,2,3,4 III1,2,3,с
I4-6, II 5-7,
IV1,2,3,с

IV 4

Географија
Грађ.васп.
Ликовна
култура
Биологија

25. Милена
Јелисавчић

IV 5

Математика

IV 3

III4,5,6

I2,3 I1

I4,5,6 II5,6 IV4,5

IV2,3,с I1

II7 IV4,5

19

26. Душица
Ристовић
27. Живојин
Павловић
28. Јелена Ристовић
29. Ирина Гудурић

30. Милена Стричић
31. Скорковић
Бранкица
32. Гавриловић
Светлана
33. Ковачевић
Данка
34. Вукић
Бранка

IV 6

Биологија

IVc

Физика
Латински
језик
Српски језик
и књиж.
Грађ.васп.
Српски језик
и књиж.
Енглески
језик
Енглески
језик
Енглески
језик
Руски језик

39. Броћић Бојана

Грађ.васп.
Ликовна
култура
Француски
језик
Француски
језик
Немачки
језик
Италијан јез.

40. Биљана
Тодоровић
41. Илић Душица

Шпански
језик
Историја

42. Ђурић Драгана

Психологија

43. Радовић Драгана

Психологија

44. Катарина
Смиљанић
45. Зорица
Старчевић
46. Бранка Јевтић

35. Вићентић
Драган
36. Пејовић
Добрина
37. Дукић Јелена
38. Василић Ивана

47. Станић Љиљана

II1,2
IV2,3,4с

III6 IV6
IV5,6

I1-3 II1,2,3,4

I4-6, I6

IV1,3

IV5

I2,3 II4

I4,5

II4

II7

I1,2

I5,6 III2,3

IV 1,2,3

IV4,5,6
I4 IVC

гI2,4 гIII 3,4,c

гII3,4,7 гIV2,c,6

II3

III4

IVc
гII1,4, гIII3

гIII6,c

гI1, гI2,5 гII3,4,
гI6 гII5,6 гIII4 гIV5
гIV1, гIV3,C
I3,
II1, II3,4 III1 I5 II5,6 III6 III2,c,5
IV3,C
IV4
I3 II2 III2 IV2,C

I4 II2 III5,C IV6

I2 II2,5,6 III1,4,C

I6 IV2,C, 4

I1,2.3 III1,2,3,C

I4

II2,3

II4,5,6

II1

II6

Филозофија
Грађ. васпит.
Филозофија

III5
II1, IV1,3,C

IV5
II5,6 IV4,5,6

III4,6

IV4,5,6

Социологија

IV1,2,3,C

IV4,5,6

Устав и права

IV1,2

Устав и права
IV3,C
грађ.
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IV4,5,6

48. Живанић
Славка
49. Мисаиловић
Анка

Математика

50. Миловановић
Светлана

Историја
Грађ. васпит.

51. Ратковић
Кристина
52. Ристић Биљана
53. Александар
Алексић
54. Зоран Жупић
55. Куљанин
Оливера

Рачунарство и
IIIC ПIV3
информатика
ВIV1,2,3

Географија
Рачунарство и
информатика
Рачунарство и
информатика
Музичка
култура
Хемија

56. Драгица
Селаковић

Хемија

57. Данијела Савић

I1, III1,3,C

58. Ковачевић
Горан
59. Јокић Јована

Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Грађ.васп.

60. Божовић Јанко

II1,2,3,4 IV1

Верска
настава

IV6
ВII1,3

ВII5,6,7 ВIV4,5,6,7

I5,6 II5,6,7 III4,5,6
III5,6
I1
I 1,2,3
I 4,5,6
ВIII1,2,3 ПIII1,2,3
ВIII4,5,6 ПIII4,5,6
ПIIIc
ВIIIc
ПIVc
ВIV3,c II2,4
I1-3 II1,2,3,4 III1,2,3,с
I4-6, II 5-7,
IV1,2,3,с
I2,3
I4,6 , II5-7, IV4,5,6

II3 IV1,2,3

II4,5,6 IV4,5,6

I1, III2

II7 III4 IV5

II2, III1,2
гI1,C ГIII 1,с
ГIII 2,3,5 II2
гII1,3,4,5 гIV2,3,5

II7

21

гII6,с
гIV1,4 гIV6,с
ГIII 4,6

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

4.

Благојевић Мирјана

5.

Грујичић Биљана

II1
IV2,с
II2

6.

Гудурић Ирина

I4,5 III2
,3

II 5,6 IV5,6

Скорковић Бранкица

10. Демировић Невенка

I1,2
I5,6
III2,3
I3 III1,C III4,5,C

11. Ћорoвић Јелена

II1,2,3,4

II5,6

12. Данка Ковачевић

IVс

I4

13. Вукић Бранка

14. Дукић Јелена

рI2,4
рII3,4,7
рIII 3,4,c рIV2,c,6
II3
III4

1

1

2

2

18

2

1

1

19

2

1

недељна норма

2

остали послови

17

рад устручним
органима,
тимовима,
дежурства
ментор

1

матурски испит

1

рук.стручним
активом
поправни и
разредни испити

1

разр.старешинство,
одељ.зајед.
додатна допунска,
припремна настава

1

1

1

1

1

40

9

1

1

1

1

1

1

40

1

10

1

1

1

1

1

1

1

40

1

1

10

1

1

1

1

1

0.5

2

1

1

10

1

1

1

1

6

1

0,
5

0,5

18

2

1

1

18

2

1

1

18

2

1

18

2

1

6

1

1

руски језик

8

1

1

1

0,5

6

0,
5

0,5

грађ.васп.

2

2

1

1

2

10

1

1

I1 I2 II1
II 3,4
I4 гI6 гII5,6 француски
гIV1
гIV5
јез.
IV3,C

кабинети и
лабораторије

1

1

приправник

1

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

9.

2

10

II4,7
IV4,5,6

18

1

грађ.васп.

IV1,2,3

10

1

I4,5

Гавриловић Светлана

1

1

I2,3 II4

8.

1

1

IV3

Милена Стричић

1

1

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

IV1,3

7.

1

стручно и пед.
усавршавање

I3

2

припрема за
такмичење

Марјановић Ружица

18

вођ.педагош.
документације

3.

припремање за
наставу

I1,2 III1,3

припремни и друш.
корисни рад

Смиљанић Љиљана

секције

2.

писмени задаци

I 6 III4,5,6

Даниловић Гордана

редовна настава

IIIс

1.

предмет

природноматематички смер

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

друштвено-језички
смер

редни број

5.4.1 Структура 40-то часовне радне недељa

40

0.5

40

14
2

1

40

5

18

3

1

1

1

10

1

1

10

1

1

2

10

1

1

1

2

10

1

1

1

3

22

1

0.2

1

1

1

1

1

2

1
1

1
0,5

13,2
1

40

1

40

2

1

40

1

1

1

40

0,7

0,5

0,5

0,5

1

2

1

13,2
22

1

40

19. Старчевић Зорица

1

1

0,5

4

0.
6

1

4

2

2

11

1

5

I6 IV2,C, 4

шпански јез.

8

1

IV4,6

филозофија

8

I4,5 I6

латински јез.
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II4,5,6

психологија

10

предмет

1

21. Ђурић Драгана

I1-3
II1,2,3,4
II2,3

22. Радовић Драгана

II1

II6

Психологија

4

23. Ковачевић Соња

IV1,2,3,C
III1,2,3,C
III5
IV5,
II1,
II5,6 IV4,5,6
IV1,3,C

филозофија

20

филозофија

4

грађан. васп.

9

25. Јевтић В. Бранка

IV1,2,3,C IV4,5,6
IV1,2

социологија
устав

18
2

26. Станић Љиљана

IV3,C
I2 III2

устав

5

математика

19

2

IV6

математика

18

2

II7 IV4,5

математика

23

2

1

1

I6 III5,6

математика

18

2

1

рачунарство

7

1

20. Ристовић Јелена

24. Смиљанић Катарина

27. Суботић Слободан
28. Живанић Славка
29. Јелисавчић Милена
30. Станковић Марија

II1,2,3,4
IV1
IV2,3,с
I1
I3

IV4,5,6
I4,5 III2,4

2

1

1
0.5

1

1

1

10

1

1

7

1

2

10

1

1

2
1

1
2,
5

0,5
0,5

10

1

2

40

1

36
17,6

0,4

1

16

1

2

0,5

2

0,5

1,5

1

2

1

40

1

1

1

1

26

1

1

1

1

40

0,5

0,5

2

0,6
1
0,5

1

1

1

2
1

13

1

1
1

1

недељна норма

1

2

1

остали послови

9

16

1

0,5

кабинети и
лабораторије

1

I4 II2 III5,C
италијан. јез.
IV6

1

0,5

приправник

1

1

рад устручним
органима,
тимовима,
дежурства
ментор

1

2

стручно и пед.
усавршавање

1

18

припрема за
такмичење

10

I5 II5,6 III6
немачки јез.
III2,c,5 IV4

вођ.педагош.
документације

1

0,
5

матурски испит

1

1

француски
јез.

рук.стручним
активом
поправни и
разредни испити

0,
5

6

гIII4,c гIII6

секције

3

разр.старешинство,
одељ.зајед.
додатна допунска,
припремна настава

природноматематички смер

припремање за
наставу

18. Тодоровић Биљана

припремни и друш.
корисни рад

17. Броћић Бојана

I3, II1,
II3,4 III1
IV3,C
I3
II2
III2
IV2,C
I2 II2,5,6
III1,4,C
III4,6

1

писмени задаци

16. Василић М. Ивана

гIII3

редовна настава

15. Пејовић Добрина

друштвено-језички
смер

редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

1

1

1

1

44
20
8

10

1

1

1

0,5

1

40

1

40

10

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

2

1

10

1

1

1

1

1

0.
5

0.5

4

1

46
1

40

П,вIIIc

31.

Алексић Александар

ПIVс
ВIV3,с
ВII2,4

23

14

математика

16

ВIV3

ВIV5 ПIV5

рачунарство

3

ПIV1,2
II1,2,3,4
вIV1,2

II5,6,7ПIV4,6
вIV4,6
рачунарство

20

1

1

рачунарство

17

1

1

рачунарство

20

1

1

биологија

20

1

биологија

22

1

биологија

10

1

21

1

0,
5
1

20

1

1

34. Милошевић Мирјана

35. Мисаиловић Анка

36.

Биљана Ристић

37. Станојевић Саша
38. Зарић Милица

IIIC
ПIV3
ВII5,6,7
ВII1,3
ВIV4,5,6,7
ВIV1,2,3
I 1,2,3
I 4,5,6
ВIII1,2,3 ВIII4,5,6
ПIII1,2,3
III1,2,3,с III4,5
II3,4
II7
I4,5,6
II5,6
I2,3 I1
IV4,5

39. Ристовић Душица

II1,2

40. Павловић Живојин

IV2,3,4,с IV5,6
физика
I 2,3
I 4,5,6
II1,2,3,4
физика
IV1
I
1,
III1,3,C
III2
II5,6,7
физика
III4,5,6
I1
I5
II4
хемија
II1,2,3
III4,5,6
I4,6, II 5-7,
хемија
IV4,5,6
I2,3
хемија
II1,2,3,4 I4,5 II5,6,7
географија
IV2
грађан вас.
I1,2
I III 4,5,6
географија
III1,2,3,с 6

41. Васовић Цмиљка
42. Данијела Савић
43. Јевђовић Снежана
44. Вељовић Славица
45. Селаковић Драгица
46. Куљанин Оливера
47. Галечић Мирјана
48. Биљана Шоловић

III6 IV6

8

1

недељна норма

остали послови

1

1

40

1

1

1

1

0,5

1

40

1

1

1

1

1

1

40

1

2

1

33

1

2

1

40

1

1

1

1

40

кабинети и
лабораторије

1

10

1

9

1

2

10

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

11

1

1

1

1

1

1

44

0,5

0,5

0,5

0.5

0.5

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.4

0.6

16
40

5

1

1

1

10

1

10

2

4

1

1

1

1

10

20

1

1

1

1

10

20

2

1

10

4
18
2

1

0.5

2

1

10

1

10

1
1

1

1

20

20

1

приправник

0,
5

рад устручним
органима,
тимовима,
дежурства
ментор

10

стручно и пед.
усавршавање

2

II5,6

1

припрема за
такмичење

1

III1,3,C

10

вођ.педагош.
документације

2

33. Цвијетић Дејан

1

матурски испит

1

рук.стручним
активом
поправни и
разредни испити

1

рачунарство

припремање за
наставу

1

I 1,2,3
I 4,5,6
ВIII1,2,3 ВIII4,5,6
ПIII4,5,6

припремни и друш.
корисни рад

20

32. Аћимовић Милијана

секције

писмени задаци

разр.старешинство,
одељ.зајед.
додатна допунска,
припремна настава

редовна настава

предмет

природноматематички смер

друштвено-језички
смер

редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1
1

24

1
1

1

1

1

1

1

1

40

1

40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

0,2

0,3

8

1

1

1

40

1

2

1

40

1

1

1

1

1

1

40

49. Кристина Ратковић

I1

географија

I1,2.3
50. Илић Душица
I
III1,2,3,C 4
II12,3,4
52. Папић Јадранка
IV1,2,3,C
I5,6
II5,6,7
52.
III4,5,6
Светлана Миловановић
III5,6
53. Ковачевић Горан
54. Вранешевић Љубиша

20

историја

20

историја

16

грађан вас.

2

II4,5,6 IV4,5,6 физичко вас.

III1,3,C

III5,6

10
4

I1, III2 II7 III4 IV5
II2, III1,2 II7

физичко вас

55. Јокић Јована

грађ.вас

10
4

56. Кнежевић Светлана

I2,3 II1,2 I 4,5,6

физичко вас.

14

музичка кул.

20

ликовна кул.

20

ликовна кул.
верска
настава
шк.педагог

1

58. Спаловић Биљана
59. Вићентић Драган
60. Божовић Јанко
61. Станковић Емилија
62. Радовић Драгана

шк. психолог

63. Марковић Славко

библиотекар

64. Смиљанић Катарина

2
1

1

1

1

10

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1
2

10

1

недељна норма

остали послови

кабинети и
лабораторије

приправник

рад устручним
органима,
тимовима,
дежурства
ментор

стручно и пед.
усавршавање

припрема за
такмичење

вођ.педагош.
документације

матурски испит

рук.стручним
активом
поправни и
разредни испити

припремање за
наставу

припремни и друш.
корисни рад

секције

1

1

4
40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

3

1

1

2

28

1

1

1

28

1

1

1

28

1

1

1

40

1

1

1

40

1

40
36

1

40

физичко
грађ. вас.

57. Жупић Зоран

1
1

20

III3,C I1 I1

I1-3
II1,2,3,4
I II
III1,2,3,с 4-6, 5-7,
IV1,2,3,с
I1-3
II1,2,3,4
I II
III1,2,3,с 4-6, 5-7,
IV1,2,3
IVс

разр.старешинство,
одељ.зајед.
додатна допунска,
припремна настава

2

историја

II3
IV1,2,3

писмени задаци

редовна настава

предмет

природноматематички смер

друштвено-језички
смер

редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

1

7

1
1

1

2

1

1

7

1

7

1

1

1

4

1

10

1

1

10

0.3

0.6

1

0,1

2,5

6

0.5

2

22

1

1

1

40

1

0.5

0.5

10

11
301
7,5

1

1

1

1

7

2

2

0.5

1

2

послови билиотекара3 67,00% и послови помоћника директора4 33,00%
5

библиотекар

послови билиотекара 33%+12%

25

40
18

1

Послови педагога школе (100%):
Непосредни рад са ученицима и наставницима
и аналитичко-истраживачки рад.........................30
2

Послови психолога школе (25%):
Непосредни рад са ученицима и наставницима
и аналитичко-истраживачки рад.........................7.5
3

Послови библиотекара школе (67%): 26,8 сати
- планирање и програмирање рада са ученицима......3
- непосредан рад са ученицима.....................................11
- рад са наставницима и ученицима...............................2
- библиотечки информацијски рад.................................1
- културна и јавна делатност .........................................5,8
- вођење докиментације, учешће у раду стручних
органа, стручно усавршавање......................................5
4

-

Послови помоћика директора (33%): 13,2 сата
Организује, руководи и координира
педагошки рад.........................................................8
Координира рад стручних органа шк........................2
Вођење документације, учешће у раду
стручних органа, стручно усавршавање .................3.2
5

Послови библиотекара школе (45%): 18 сати
- планирање и програмирање рада са ученицима......3
- непосредан рад са ученицима....................................8
- рад са наставницима ..................................................4
- библиотечки информацијски рад..............................2
- вођење докиментације, учешће у раду стручних
органа, стручно усавршавање......................................1

26

5.4.2. Извештај о присуству наставника акредитованим програмима са бројем часова

Р.бр

Име и презиме

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.

Симовић Вукадин
Даниловић Гордана
Смиљанић Љиљана
Марјановић Ружица
Благојевић Мирјана
Ирина Милосављевић
Грујичић Биљана
Стричић Милена
Ковачевић Данка
Демировић Невенка
Гавриловић Светлана
Скорковић Бранкица
Ћоровић Јелена
Вукић Бранка
Дукић Јелена
Пејовић Добрина
Броћић Бојана
Ристовић Јелена
Тодоровић Биљана
Василић Ивана
Ковачевић Горан
Кнежевић Светлана
Вранешевић Љубиша
Жупић Зоран
Спаловић Биљана
Вићентић Драган
Марковић Славко

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Миловановић Светлана
Папић Јадранка
Илић Душица
Галечић Мирјана
Шоловић Биљана
Ратковић Кристина
Суботић Слободан
Живанић Славка
Јелисавчић Милена
Станковић Марија

Врста стр. спреме
директор школе
проф. српског јез. и књ.
проф. српског јез. и књ.
проф. српског јез. и књ.
проф. српског јез. и књ.
проф. српског јез. и књ.
проф. српског јез. и књ.
проф. српског јез. и књ.
проф. енглеског језика
проф. енглеског jезика
проф. енглеског језика
проф. енглеског језика
проф. енглеског језика
проф. руског језика
проф. францу. jезика
проф. францу. jезика
проф. италија. jезика
проф. латинског језик
проф. шпанског jезика
проф. немачког jезика
проф. физичког васп.
проф. физичког васп.
проф. физичког васп.
проф. музичке културе
проф. ликовне културе
проф. ликовне културе
проф. одбране и заштите
библиотекар
проф. историје
проф. историје
проф. историје
проф. географије
проф. географије
проф. географије
проф. математике
проф. математике
проф. матеметатике
проф. математ., рачунар.
27

Број сати за школску
2017/18.г.
К1
К2
К3
К4
24
16
16
о+24
24
16
24
24
24
24
24
24
24
24
16
о+24
2

24
24
24

24

8
8

24
24

8

8

18
24

16
16
16

24
8
8

16

24
24

24

24

8
8
17
16

8
24
24

16
16
16
16

8

24

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Аћимовић Милијана
Цвијетић Дејан
Милошевић Мирјана
Алексић Александар
Мисаиловић Анка
Ристић Биљана
Васовић Цмиљка
Јевђовић Снежана
Павловић Живојин
Савић Данијела
Селаковић Драгица
Вељовић Славица
Куљанин Оливера
Станојевић Саша
Ристовић Душица
Зарић Милица
Станић Љиљана
Ковачевић Соња
Старчевић Зорица
Јевтић Бранка
Ђурић Драгана
Радовић Драгана
Емилија Станковић
Божовић Јанко
Смиљанић Катарина
Јована Јокић

проф. рачунар. и информ.
проф. матема и рачуна.
проф. рачунарс. и инфор.
проф. рачунарс. и инфор.
проф. рачунарс. и инфор.
проф. рачунарс. и инфор.
проф. физике
проф. физике
проф. физике
проф. физике
проф. хемије
проф. хемије
проф. хемије
проф. биологије
проф. биологије
проф. биологије
проф. социологије
проф. филозофије
проф. филозофије
проф. социологије
проф. психологије
проф. психологије
школски педагог
вероучитељ
проф. филозофије

16

12

6
6

6

24
24
24
24
24
24
6
6
16
24
24
24
6
24
24

16
16
16

24

8
8
14
14
16
16
16
16
14
8

24
24
6
6

6+24

8

16

16

8

24

16
16

16

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

Први
Р.б.

Наставни предмет

Д-Ј

П-М

Д-Ј

Трећи

ПМ

Д-Ј

Четврти

ПМ

Д-Ј

ПМ

и 444
446
222
Енглески језик 1
219
148
Француски јез. 2
147
74
Руски језик 2
74
74
Немачки језик 2
74
148
Италија. језик 2
148
74
Шпански језик
74
222
Латински језик
221

444
445
222
222
148
147
74
72
74
74
74
74
74
74
222
221

560
560
420
420
210
210
140
140
210
210
70
69
280
280

315
315
210
210
140
140
70
70
140
140
70
70
140
140

720
720
720
714
144
144
144
144
216
214
144
144
144
144

324
324
216
214
144
144
72
72
144
144
72
72
72
72

640
638
512
511
128
128
64
64
128
128
64
64
64
64

384
384
192
191
64
64
64
64
64
64
64
64
128
128

-

-

-

-

-

9.

Устав и права гр

-

-

-

-

-

-

128
128

10.

Социологија

-

-

-

-

-

-

11.

Психологија

-

-

280
280

210
210

-

12.

Филозофија

-

-

-

-

13.

Историја

14.

Географија

15.

Биологија

16.

Математика

17.

Физика

18.

Хемија

222
222
222
218
222
217
444
444
222
218
222
218

222
222
222
222
222
219
444
444
222
217
222
218

280
280
280
280
280
280
420
417
280
280
280
280

210
210
210
214
210
215
525
524
315
312
315
312

288
284
432
426
288
285
288
288
288
288
288
288

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Српски језик
књижевност

Други

29

-

Укуп.
Д-Ј

П-М

2364
2364
1874
1864
630
629
422
422
628
626
356
356
352
352
444
442

1467
1468
840
837
496
495
280
278
422
422
280
280
414
413
280
280

96
96

128
128

96
96

384
384

192
192

-

-

-

216
216
216
215
216
216
324
325
540
540
324
325
324
320

384
384
384
384

192
192

-

-

384
384
280
280
672
672
1318
1312
790
783
790
785
1408
1407
1046
1040
502
498

192
192
210
210
408
408
648
647
648
652
1044
1046
1893
1892
1341
1334
1053
1042

256
258
256
254
-

-

288
287
384
384
480
480
192
192

19.

Рачун. и информ.

20.

Музичка култура

21.

Ликовна култура

22.

Физичко васп.

222
222
111
108
111
111
222
222

222
222
111
109
111
111
222
222

240
240
140
136
140
139
280
280

180
180
105
102
105
105
210
212

264
264
144
143
144
143
288
288

198
197

248
248
128
124
128
128
256
255

216
216

186
186
192
192

Укупно

Р.б.

Наставни предмет

974
974
523
511
523
521
1046
1045
17454

774
773
216
211
216
216
840
842
14058

17395

14034

Први

Други

Трећи

Четврти

Укуп.

%

1.

Верска настава

222
221

245
248

252
251

224
224

943
944

100.11

2.

Грађанско
васпитање

222
213

245
245

252
251

224
223

943
932

98.83

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
6
12
888
Други разред
7
14
840
Трећи разред
7
14
420
Четврти разред
7
14
420
Укупно
2568
Напомена: Вежбе у првом разреду реализују се у редовном распореду по 2 часа
недељно
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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 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

Први разред
Бр.
гр.
6

Други разред

I1
I2
I3

24
22

II 2
II 3

21
17

III 2
III 3

24
27

IV 2
IV 3

31
20

I4
I5

23

II 4
II 5

23

III 4
III 5

18

IV 4
IV 5

26

I6
-

19

II 6
II7

23

III 6
IIIс

22

IV 6
IV

19

24
-

II 1

Бр. Бр.
уч. гр.
15 7

Четврти разред

Бр.
уч.
21

Од.

Бр.
гр.
7

Трећи разред

Од.

24
18

31

III 1

Бр. Бр.
уч гр.
23 7

IV 1

Бр.
уч.
20

Од.

23
18

Од.

с

26
19

Верска
настава

2

I1

11

I2
I3

3

II 1

11

7
7

II 2
II 3

I4
I5

5

I6
-

11

8
-

3

III 1

5

8
13

III 2
III 3

II 4
II 5

6

II 6
II7

8

7
12

3

IV 1

10

6
3

IV 2
IV 3

9

III 4
III 5

13

IV 4
IV 5

4

III 6
IIIс

8

IV 6
IVc

10

6
13

5
5

5.6.2. Извештај о факултативним активностима
РАЗРЕД
Р.б.

Факултативне и
ваннаставне активности
Екскурзије
Излети
Стваралачке и слободне
активности
Хор
Културна
и
јавна
делатност школе

1.
2.
3.
4.
5.

I

II

III

IV

један дан
30-60
30-60

8 дана

-

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

Упућени на
поправни

Неоцењени

Упућени да
понављају
разред
Ук.
-

I

Друш.-јез.
Прир.-мат.

Одл.
24
50

Врд.
59
36

Доб.
9
3

До
в.
-

Ук.
92
89

Ук.
-

%
-

Ук.
-

%
-

II

Друш.-јез.
Прир.-мат.

45
74

52
18

14
-

-

111
92

3
-

2.63
-

1
-

0.88
-

-

-

Друш.-јез.

37

45

5

87

3

3.33

2

2.22

-

-

Прир.- мат.
Друш.-јез.
Прир.- мат.

65
49
78

26
38
26

28
3
10

1

121
90
115

-

-

-

-

-

-

422

300

72

1

795

6

0.75

3

0.37

-

-

III
IV

Укупно

32

%
-

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

1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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

Број
ученика

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти

3.52
4.13
4.02
4.71
5.00
4.14
4.40
4.54
4.31
4.64
4.79
3.13
3.67
3.83
4.43
4.98
4.94
4.55
4.97

3.01
3.93
4.16
4.92
4.68
4.10
4.91
3.41
4.76
4.14
4.95
4.48
3.48
3.50
3.86
4.38
4.95
4.86
4.74
4.89

3.53
2.99
3.33
3.88
4.63
3.58
4.06
4.69
3.92
4.39
4.23
3.26
3.96
3.95
3.95
4.69
4.79
4.92
4.91

4.03
4.27
4.02
5.00
4.84
4.07
4.92
4.43
4.67
4.72
3.15
4.96
3.39
3.99
4.77
4.28
4.90
4.86
4.97
4.88

803
803
251
66
89
166
154
295
205
205
206
416
713
598
688
803
803
567
803
623
623
803
803

разред

Средња оцена по разредима: 1. Први – 4,25; 2. Други – 4,35; 3. Трећи – 4,19; 4. Четврти –
4,41.Укупна средња оцена је 4,30.

5.6.5. Такмичења у школској 2017/18. 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
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заштите животне средине, и разна спортска и друга удружења. Најуспешније ученике
школа је наградила пригодном књигом.
Број ученика на такмичењу
Српске
Наставни
Општинско Окружно
Републичко
олимпијаде
предмет
У I II III У I II III У I II III У I II III
Српски језик 22 4 4 8 22 2 9 5 8 - - 3
и књ.
Енглески
- - - - 7 2 1 3 6 - - језик
4 - - - 3 - - - - - - Француски
језик
Италијански
језик

2

-

-

- 2 - - 1

1

-

-

-

Немачки језик -

-

-

- 4 - - -

-

-

-

-

Шпански
језик

-

-

-

- 1 -

1

-

-

-

Историја

17 1 3 1 4 - 1 1

2

-

-

2

Биологија

17 6 4 - 10

Математика

18 3 5 - 14 4 - 2

5

-

-

-

94 -

-

9

4

-

-

-

3

-

-

-

3

1

-

1

-

-

Математика
„Мислиша―
Математички
турнир
Рачунарство и
информат.
Физика
Хемија
Географија
Укупно

15 5 4 4 13 6 1 3
-

-

-

- 5 4 1 -

5

2

1

-

10 9

-

- 9 - 1 1

2

-

-

-

105 28 20 13 93 18 15 16 134 3

1

15

2

1

1

Светске
олимпијаде
У I II III

2

преглед учешћа (У) и резултата (I, II, III награда) ученика постигнутих на свим нивоима
такмичења у школској 2017/18. години
*Светска хемијска олимпијада одржава се у јулу у Чешкој и Прагу.
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Најуспешнији такмичари

Презиме и име ученика/
Екипа
Гавовић Ана

Раз.

Професор ментор

Пласман/учешће
Окружно
Републ.

Српски језик и књижевност
III4 Даниловић Гордана

III

Росић Ања

I6

Даниловић Гордана

II

Гавриловић Марта
Витеозовић Александра

I6
II1

Даниловић Гордана
Благојевић Мирјана

II
I

III

Томић Софија

II1

Благојевић Мирјана

II

III

Станић Тијана

II7

Стричић Милена

II

Зарић Бранка

II5

Стричић Милена

III

Кулић Милица

III1

Смиљанић Љиљана

III

Тодорић Сандра
Митрашиновић Катарина
Тановић Невена
Браловић Неда
Митровић Никола

III1
I5
I5
I3
I5

II
II
II
II
II

Божовић Кристина
Лацмановић Тамара
Николић Алекса
Мијатовић Владимир
Јеремић Ивана
Жунић Зорана
Обућина Анка

IV1
IV1
IV1
IV2
IV2
IV3
IV5

Васовић Тамара

IV5

Смиљанић Љиљана
Марјановић Ружица
Марјановић Ружица
Марјановић Ружица
Марјановић Ружица
Енглески језик
Гавриловић Светлана
Гавриловић Светлана
Гавриловић Светлана
Гавриловић Светлана
Гавриловић Светлана
Гавриловић Светлана
Гавриловић Светлана
Шпански језик
Тодоровић Биљана

учешће
учешће
учешће

III
III
III
I
I
учешће
II

учешће
учешће
учешће
6.
учешће

II

8. место

учешће

Италијански језик
Јовановић Милица

IV6

Броћић Бојана

учешће

Радојичић Тијана

IV6

Броћић Бојана

III

учешће

Руски језик –НИС олимпијада
Митровић Никола

I5

Бранка Вукић

учешће

Француски језик
Гордић Вук

IV5

Дукић Јелена
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учешће

Презиме и име ученика/
Екипа

Раз.

Професор ментор

Илић Анђела

IV1

Дукић Јелена

Митрић Дина

IV3

Дукић Јелена

Пласман/учешће
Окружно
Републ.
учешће
учешће

Биологија
Црнић Јелисавета
Николић Александра
Петровић Андријана
Мојсиловић Тамара
Васић Анђелина
Божић Душан
Вук Гордић
Бабић Јована
Јовановић Јелена
Томашевић Христина

I6
III6
III6
III6
III6
IV5
IV5
IV5
IV6
IV6

Зарић Милица
Ристовић Душица
Ристовић Душица
Ристовић Душица
Ристовић Душица
Зарић Милица
Зарић Милица
Зарић Милица
Ристовић Душица
Ристовић Душица

учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће

Физика
Дамјановић Петар
Смиљанић Павле
Николић Никола
Трипковић Лука
Куљанин Алекса
Бојовић Анастасија
Костадинов Максим
Тејић Лазар
Топаловић Игор
Јевтић Јелисавета

I5
I5
I6
I6
II7
II6
II6
III5
III4
IV5

Васовић Цмиљка
Васовић Цмиљка
Васовић Цмиљка
Васовић Цмиљка
Снежана Јевђовић
Снежана Јевђовић
Снежана Јевђовић
Снежана Јевђовић
Снежана Јевђовић
Павловић Живојин

1
2
3
3
1
1
3
1
1
1

I награда

III награда
учешће

Математика
Дамјановић Петар
Томић Вања
Радивојевић Јана
Ристовић Страхиња
Поповић Марија
Старчевић Лука
Топаловић Игор
Ђурић Павле
Шмакић Павле
Поповић Вера

I5
I4
II6
II6
II5
III5
III4
III4
III4
III6

Суботић Слободан
Суботић Слободан
Цвијетић Дејан
Цвијетић Дејан
Цвијетић Дејан
Станковић Марија
Суботић Слободан
Суботић Слободан
Суботић Слободан
Станковић Марија
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I
учешће
I
учешће
I
I
учешће
учешће
учешће
учешће

похвала
похвала
учешће
похвала

Презиме и име ученика/
Екипа
Тртовић Ивана
Максимовић Ана
Поповић Милош
Југовић Лазар

Раз.

Професор ментор

III6 Станковић Марија
III5 Станковић Марија
III6 Станковић Марија
IV5 Јелисавчић Милена
Математичко такмичење „Мислиша“

Васиљевић Борко

Пласман/учешће
Окружно
Републ.
учешће
III
учешће
III
учешће

Суботић Слободан

III

Томић Вања

I5

Суботић Слободан

III

Стефановић Марко

I4

Цвијетић Дејан

III

Ђурић Павле

II5

Суботић Слободан

III

Митрашиновић Драган
Топаловић Игор

III6
III4

Станковић Марија
Суботић Слободан

III
III

Бојовић Софија

IV4

Јелисавчић Милена

III

Димитријевић Марија

IV4

Јелисавчић Милена

III

Јевтић Јелисавета

IV5 Јелисавчић Милена
26 ученика су похваљена

III

Математички турнир
Томић Вања

I4

Суботић Слободан

учешће

Радивојевић Јана

II6

Цвијетић Дејан

похвала

Сатарчевић Лука
Југовић Лазар

III5
IV5

Станковић Марија
Јелисавчић Милена

учешће
учешће

Екипа Ужичке гимназије - похвала
Бугариновић Алекса
Трипковић Ђорђе
Филиповић Никола
Дамјановић Петар
Топаловић Игор
Ковачевић Андреј
Поповић Марија
Костадинов Максим
Ковачевић Андреј
Топаловић Игор

Рачунарство и информатика
II5 Милошевић Мирјана
IV4 Милошевић Мирјана
IV4 Милошевић Мирјана
Хемија
I5
Вељовић Славица
III4 Вељовић Славица
IV4 Селаковић Драгица
II5 Селаковић Драгица
II6 Селаковић Драгица
Српска хемијска олимпијада
IV5 Селаковић Драгица
III4 Вељовић Славица
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учешће
учешће
учешће
I награда
I награда
I награда
I награда
II награда

I награда
II награда
I награда
учешће
учешће

3.место
2. место

Пласман/учешће
Окружно
Републ.
Топаловић Игор и Ковачевић Андреј освојивши друго и треће место на Српској
хемијској олимпијади пласирали су се на Светску хемијску олимпијаду. Њих двојица су
у националном тиму који броји четири ученика који ће се такмичити на Светској
хемијској олимпијади у Чешкој и Словачкој.
Презиме и име ученика/
Екипа

Раз.

Професор ментор

Географија
Марић Милица
Рамић Петар

I2
III6

Шоловић Биљана
Шоловић Биљана
Историја

3
2

учешће

Васиљевић Борко

I5

Миловановић Светлана

III

III

Крсмановић Вукашин

II7

Миловановић Светлана

II

III

Конкурси

Назив конкурса

Презиме и име ученика

Раз.

Ментор

Нагр.

Литерарни конкурси
Пенезић Јована
IV
Ковачевић Андреј
IV
Лазаревић Огњен
IV

Ирина Гудурић III
Биљана Грујучић похвала
Биљана Грујучић похвала

Пенезић Јована

IV

Ирина Гудурић

I

„Русија и Србија― – српскоЛазић Бранка
руски клуб

III

Ружица
Марјановић

I

Човек само срцем добро види Миловановић Никола

III

Ружица
Марјановић

I

Фонд
„Зоран Теодосић―
Материце

Енглески језик
ELTA Eco Challenge

Мијатовић Владимир
Цвијовић Јована

IV2
IV2

Гавриловић
Светлана

I

ELTA Eco Challenge

Росић Ања

I6

Скорковић
Бранкица

I

Кривокапић Даница

I6

Биљана Спаловић учешће

Стевановић Милена

III2

Биљана Спаловић учешће

Ликовни конкурс
IE –NO - HIKARI
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MALI BITOLJSKI
MONMARTR
LIDICE - VODA

Кривокапић Даница

I6

Биљана Спаловић учешће

Стевановић Милена

III2

Биљана Спаловић учешће

Кривокапић Даница

I6

Биљана Спаловић учешће

Росић Ања

I6

Биљана Спаловић учешће

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, 2017/18. школске године наступала и остварила следеће резултате.
Спорт

Општинско

Окружно

мушка
женска
мушка

III
III
I

III

Гимнастика

мушка
мушка
женска
Андрић Андријана

II
I
III
II

Стрељаштво

Лукић Вељко

I

Јовановић Александра
Тодорић Анастасија
Јањић Василије
Панић Војкан
Парезанoвић Ђурђина
Гавовић Ангелина
Стјепановић
Владимир
Ђаповић Ана
Живковић Наталија
Стаматовић Ана

I
I

Одбојка
Мали
фудбал
Рукомет
Кошарка

Атлетика

Пливање

Екипа/

Републичко
такмичење

II

II
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће

Школа је по шеснaести пут узастопно проглашена за свеукупног победника
ОСИУРС–а за школску 2017/18. годину.
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Математичко такмичење „Мислиша 2017―
Ужичка гимназија је и ове године учествовала на математичком такмичењу
„Мислиша―. Ово такмичење је масовног карактера – учествовало је 47.890 ученика из
650 основних и средњих школа Србије. Такмичење је одржано 8. марта 2018. у школама
широм Србије. У нашој школи такмичила су се 93 ученика (први разред 26, други 19,
трећи 26 и четврти 22).
Награђено је девет ученика Ужичке гимназије и сви су добили трећу награду.
Награђени ученици су: Васиљевић Борко I5, Томић Вања I4, Стефановић Марко II5, Ђурић
Павле III4, Митрашиновић Драган III6, Топаловић Игор III4, Бојовић Софија IV4,
Димитријевић Марија IV4, Јевтић Јелисавета IV5.
Похваљено је 26 ученика. Похваљени ученици су: Андрић Андријана I4,
Дамјановић Петар I5, Митровић Никола I5, Новаковић Стефан I6, Бугариновић Алекса II5,
Марјановић Ангелина II7, Поповић Марија II5, Радивојевић Јана II6, Ристовић Страхиња
II6, Ђурић Бранислав III4, Јанковић Ана III6, Павловић Стефан III6, Поповић Вера III6,
Поповић Милош III6, Радовановић Игор III4, Ршумовић Богдан III6, Старчевић Лука III5,
Тејић Лазар III5, Тртовић Ивана III6, Филиповић Вељко III6, Шмакић Павле III4, Ђерић
Јелена IV4, Југовић Лазар IV5, Ковачевић Андреј IV4, Петровић Андрија IV4, Трипковић
Ђорђе IV4.
Дејан Цвијетић
Математички турнир 2017.
Математичко друштво „Архимедес― организовало је 40. математички турнир за
средње школе. На такмичењу су учетвовале 43 средње школе, већином гимназије, из целе
Србије. Свака школа која се такмичила имала је своју екипу од четири члана (из сваког
разреда по један). У нашем тиму били су Вања Томић I4, Јана Радивојевић II6, Лука
Старчевић III5 и Лазар Југовић IV5. Екипа је добила похвалу, а појединачно најбољи
резултат из наше екипе имала је Јана Радивојевић која је такође похваљена. Такмичење је
одржано у Београду 12. маја 2018. у XIII Београдској гимназији. Екипу је пратио професор
Дејан Цвијетић. Док су ученици решавали задатке, за наставнике-руководиоце екипа
одржан је пратећи стручни семинар на коме је др Зоран Лучић одржао интересантно
предавaње на тему „Треба ли учити геометрију?―.
Дејан Цвијетић

Taкмичења у организацији Друштва математичара Србије
Општинско такмичење из математике одржано је 13.01.2018. године Ужичкој
гимназији. На такмичењу је учествовало 24 ученика (19 ученика Ужичке гимназије). На
Oкружно такмичење се пласирало 14 ученика наше школе: 2 ученика првог разреда, 3
ученика другог разреда, 8 ученика трећег разреда и 1 ученик четвртог разреда.
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Окружно такмичење одржано у Ужичкој гимназији 24.02.2018. године. На државно
такмичење из наше школе су се пласирали следећи ученици: Дамјановић Петар I5 (1.
место), Поповић Марија II5 (1-2. место), Радивојевић Јана II6 (1-2. место), Старчевић Лука
III5 (1. место) и Југовић Лазар IV5 (3.место).
Државно такмичењу одржано 10.03.2018. године на Машинском факултету у
Београду. Ученике су на такмичење водили Марија Станковић и Дејан Цвијетић. Похвале
су добили:
Дамјановић Петар I5, Радивојевић Јана II6, и Старчевић Лука III5
Слободан Суботић

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

Почетак школске године

01.09.2017. год.

•

Обележавање Дана школе

16.10.2017. год.

•

Први класификациони период

16.11.2017. год.

•

Полугодиште-класификација

31.01.2017. год.

•

Завршетак наставе у првом полугодишту

31.01.2017. год.

•

Савиндан

27.01.2018. год.

•

Подела ђачких књижица

31.01.2018. год.

•

Зимски школски распуст

•

Почетак наставе у другом полугодишту

•

Други класификациони период

•

IV разред

12.04.2018. год.

•

I, II и III

19.04.2018. год.

•

Завршетак наставе у другом полугодишту

01.02.2017. - 09.02.2018. год.

IV разред

12.02.2018. год.

24.05.2018. год.

I, II и III

21.06.2018. год.
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Одељенска већа
IV разред

24.05.2018. год.

I, II и III разред

21.06.2018. год.

• Подела сведочанстава IV разред

01.06.2018. год.

I, II и III разред

28.06.2018. год.

• Подела диплома
IV разред

18.06.2018. год.

• Летњи распуст
•

20.06. - 31.08.2018. год.

Матурски испит
јунски рок: пријављивање

01.06.2018. год.

полагање
- српски језик

04.06.2017. год.

- страни језик, математика

06.06.2017. год.

- одбрана радова

08-09.06.2017. год.

•

августовски рок: пријављивање

17.08.2018. год.

•

Припремна настава

•

полагање

•

наставни дани по распореду од: - четвртка - 07.11. 2017. год.

од 25.6.-29.6.2018. год.
од 20-24.08.20178 год.

-петка - 08.11. 2017. год.
Време реализације екскурзија:
трећи разред..................................................................12-05. - 19.05. 2018. 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.
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5.9. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД
У току школске 2017/18. ванредни ученици су полагали испите у предвиђеним
роковима и утврђеном респореду. Закључно са августовским испитним роком следећи
ученици су завршили:
1. Чорбић М. Стефан, ученик III разреда друштвено-језичког смера са добрим (2,92)
успехом.
2. Којадиновић Б. Алекса, ученик IV разреда природно-математичког смера са
одличним(5,00) успехом. Ученик је у јунском испитном року положио матурски испит
са одличним (5,00) успехом.
3. Станић М. Бојана, ученица IV разреда друштвено-језичког смера са добрим (2,85)
успехом. Ученица је у јунском испитном року положила матурски испит са врло
добрим(4,00) успехом.
4.
Шевкушић В. Јана ученик II разреда друштвено-језичког смера са врло добрим
успехом( 3,87)
5.
Кузмановић Д Душанка ученик I разреда природно-математичког смера са

добрим (2,92) успехом.
6.
Перишић И. Ана ученица III разреда друштвено-језичког смера са добрим
(2,92) успехом.
7.
Андрић Б. Анђелка ученица II разреда друштвено-језичког смера са одличним
(4,60) успехом.
8.
Ракић Д Иван ученик I разреда друштвено-језичког смера са одличним
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 2017/18. 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.

Даниловић Гордана
Смиљанић Љиљана
Марјановић Ружица
Благојевић Мирјана
Гудурић Ирина
Грујичић Биљана
Милена Стричић
Скорковић Бранкица
Гавриловић Светлана
Дукић Јелена
Броћић Бојана
Василић Ивана
Вукић Бранка
Ковачевић Соња
Смиљанић Катарина
Јевтић Бранка
Спаловић Биљана
Жупић Зоран
Папић Јадранка
Илић Душица
Кнежевић Светлана
Љубиша Вранешевић
Ковачевић Горан
Јокић Јована
Галечић Мирјана
Васовић Цмиљка
Јевђовић Снежана
Вељовић Славица
Станојевић Саша
Зарић Милица
Живанић Славка
Биљана Ристић
Милошевић Мирјана

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
Енглески језик
Француски језик
Италијански језик
Немачки језик
Руски језик
Филозофија
Филозофија
Социологија
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Историја
Физичко васп.
Физичко васп.
Физичко васп.
Физичко васп.
Географија
Физика
Физика
Хемија
Биологија
Биологија
Математика
Рачун.и. информат.
Рачун.и. информат.
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Планирано
часова
секције
30
30
60
30
30
30
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
120 хор
60
30
30
30
60
30
30
30
30
30
30
30
15
30
30

Реализовано
часова
секције
93
93
93
30
30
30
93
30
30
30
30
30
30
35
30
35
30
120
60
30
30
30
60
30
30
30
30
30
30
30
28
30
30

Степен
реализације
310
310
310
100
100
100
310
100
100
100
100
100
100
116,67
100
116,67
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
186,67
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.

1.

Биљана Грујичић

Српски јез. и књ.

Планирано
часова
допунске и
додатне
30

2.

Ружица
Марјановић
Гордана
Даниловић
Љиљана
Смиљанић
Мирјана
Благојевић
Гудурић Ирина
Милена Стричић
Данка Ковачевић
Светлана
Гавриловић
Бранкица
Скорковић
Невенка
Демировић
Јелена Ћоровић
Јелена Ристовић

Српски јез. и књ.

30

Српски јез. и књ.

30

Српски јез. и књ.

30

30

6

Српски јез. и књ.

30

30

30

Српски јез. и књ.
Српски јез. и књ.
Енглески језик
Енглески језик

30
15
30
30

30
3
36
10

30
12
20

100
120
100

Енглески језик

30

13

17

100

Енглески језик

30

10

20

100

Енглески језик
Латински језик

30
60

22

24

153,33

Бранка Вукић
Јелена Дукић
Добрина Пејовић
Василић Ивана
Биљана
Тодоровић
Броћић Бојана
Зорица Старчевић
Соња Ковачевић

Руски језик
Француски језик
Француски језик
Немачки језик
Шпански језик

30
30
15
30
30

10
20
15
13
11

20
10
17
-

100
100
100
100
36,67

Италијански јез.
Филозофија
Филозофија

30
8
30

21
-

11
6

106,67
75

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Име и презиме
наставника

Наставни
предмет
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Реализова
но часова
допунска

Реализова
но часова
додатна

30

30

Степен
реализациј
е

120

22.

Јевтић Бранка

Социологија
Устав
Историја
Историја

30

9

-

30

23.
24.
25.
26.

Јадранка Папић
Светлана
Миловановић
Душица Илић
Биљана Шоловић

30
30

16

16

106,67

Историја
Географија

30
30

-

30

100

27.
28.
29.
30.
31.

Душица Ристовић
Милица Зарић
Саша Станојевић
Славица Вељовић
Оливера Куљанин

Биологија
Биологија
Биологија
Хемија
Хемија

15
30
30
30
30

31

206,67

15
15
15

15
15
-

100
100
50

32.

Драгица
Селаковић
Снежана Јевђовић

Хемија

30

30

30

Физика

30

30

-

100

Цмиљка Васовић
Живојин
Павловић
Данијела Савић

Физика
Физика

30
30

30
20

30
20

133,33

Физика

30

30

-

100

30
30

7
30

25
30

106,67
200

39.

Слободан Суботић Математика
Милена
Математика
Јелисавчић
Славка Живанић
Математика

30

30

15

150

40.
41.

Марија Станковић
Дејан Цвијетић

Математика
Математика

30
30

60
30

30

200
200

42.

Милијана
Аћимовић
Мирјана
Милошевић
Биљана Ристић

Рачунар.и инфор.

30

25

-

83,33

Рачунар.и инфор.

30

18

17

116,67

Рачунар.и инфор.

30

30

-

100

Анка Мисаиловић
Александар
Алексић
Драган Вићентић

Рачунар.и инфор.
Рачунар.и инфор.

30
11

Ликовна култура

11

11

-

100

33.
34.
35.
36.
37.
38.

43.
44.
45.
46.
47.
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5.10.4. Извештај о реализацији припремне наставе
Р.б Презиме и име

1.

Славка Живанић

2.
Марија Станковић
3.
Дејан Цвијетић
4.
Милица Зарић
5.
Душица Илић
6.
Драгица Селаковић
7.
Биљана Спаловић
8.
9.
Живојин Павловић
10. Светлана Гавриловић
11. Ивана Василић
12. Слободан Суботић
13. Саша Станојевић
14. Душица Ристовић
5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ

Наставни предмет
Математика
Математика
Математика
Биологија
Историја
Хемија
Ликовна култура
Српски језик и књ.
Физика
Енглески језик
Немачки језик
Математика
Биологија
Биологија

Планирано
часова
секције
16

Реализовано
часова
секције
16

Степен
реализације

16
4
30
30
30
30

16
4

100
100

30

100

20
13
9
4
20
30

22
13
9
4
20
30

110
100
100
100
100
100

100

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
-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.
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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 2017/18. 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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Новембар 23.11.

Октобар 26.10.

Септембар 13.9.

Време
реализације

Активности/теме

Начин
реализације

Утврђивање предлога Годишњег плана рада
школе и предлог одлуке Школском одбору
Разматрање Извештаја о раду за школску
2016/17. 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
Школски
развојни
план
(17.-21.г.)–
координатори (извештаји)
Самовредновање – координатори (извештаји
и планови)
Усвајање списка уџбеника који ће се
користити у школској 2017/18.години
Текућа питања
Именовање
Испитног
одбора
за
реализацију матурског испита школске
2017/18. године
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

Презентације,

разговор,
дискусије,
договор

комисија за
израду
програма ,
директор и
педагог

Анализа,
разговор,
договор

Директор, и
стручне вође
екскурзија

Анализа резултата васпитно-образовног Анализа,
рада на првом класификационом периоду
разговор,
Послови у вези матурског испита
договор
Предлог уписа за школску 2018/19. годину
Извештај
са
одржаних
семинара,
презентација, књижевних сусрета... и
обавештења о дешавањима у школи у
наредном периоду
Обрада теме: Пажња - Драгана Ђурић

51

Носиоци
реализације

Директор и
педагог,
психолог

Децембар 27.12.
Јануар 24.1.
Фебрар 20.2.

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
Оцена и анализа посећених часова у првом
полугодишту школске 2016/17. године
Извештај
са
одржаних
семинара,
презентација, књижевних сусрета... и
обавештења о
дешавањима у школи у наредном периоду
Текућа питања

Анализа,
разговор,
договор

Директор и

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог и
председници
стручних
већа

Анализа рада стручних већа у првом Анализа,
полугодишту
разговор,
Анализа резултата образовно-васпитног договор
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
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стручна
већа,
педагог

Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике

Март 29.3.
Април 26.4.
Мај 25.5.

Припрема и организација послова у вези
матурског испита
Успех ученика првог разреда уписаних из
ОШ у Ужицу, аналитичко-истраживачки
рад (извршилац: школски педагог)
Извештај
са
одржаних
семинара,
презентација, књижевних сусрета... и
обавештења о дешавањима у школи у
наредном периоду
Обрада теме: Новине приликом увођења
е-дневника - Драгана Ђурић
Текућа питања
Анализа резултата васпитно-образовног
рада на крају  квалификационог периода
школске 2017/18. године (извршилац:
директор и педагог)
Извештај о реализацију СУ наставника у
претходном периоду - директор
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
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Анализа,
разговор,
договор

Директор и
професор
психологије

Анализа,
разговор,
договор

Директор и
педагог

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике

Јун 11. и 25.5.
Август 20.08.

Анализа резултата васпитно-образовног
рада ученика на крају наставне године
(извршилац: директор и педагог).
Оцена и анализа посећених часова у 
полугодишту школске 2017/18. године
Доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика (извршилац: разредне
старешине и наставничко веће)
Утврђивање резултата матурских испита и
општег успеха на матурским испитима у
јунском испитном року (извршиоци:
комисије и одељенске старешине)
Проглашавање носилаца дипломе Вук
Караџић и посебних диплома
Формирање потребних комисија за упис
ученика у  разред (извршилац: директор)
Утврђивање резултата испита за ванредне
ученике (извршилац: председник комисије)
Извештај о реализацију СУ наставника у
претходном периоду - директор
Текућа питања
Анализа резултата васпитно-образовног
рада на крају школске 2017/18. године
(извршилац: директор)
Анализа стручног усавршавања у школској
2017/18.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

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог,
председници
стручних
већа,
одељенске
старешине

Анализа,
разговор,
договор

Директор,
педагог

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску
документацију а носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.
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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 васпитно-дисциплинских 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 - председник већа
одељенских старешина Гордана Даниловић
Председника већа у овој школској години је Гордана Даниловић.Веће првих
разреда је прихватило и усвојило програм и план рада за ову школску годину у току
септембра 2017.год. Веће је извршило анализу школског календара. 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 успеха
ученика на крају оба класификациона периода и на крају оба полугодишта. 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). Чланови већа су организовали
посете Сајму књига, 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
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6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа ДРУГОГ разреда - председник већа
одељенских старешина Јелена Ћоровић
За председника одељењског већа у школској 2017/18.години изабрана је Јелена
Ћоровић, одељењски старешина II4, на предлог директора школе.
Веће других разреда је током септембра месеца 2017. године усвојило програм и
план рада за ову школску годину.
Веће је извршило анализу школског календара, као и послове везане за реализацију
екскурзије у наредној школској години. Извршен је одабир земље коју ћемо посетити и
оквирне маршуте, прикупљање и објављивање конкурсне документације за извођење
екскурзије, што је објављено на сајту Ужичке гимназије и оглашено у Просветном
прегледу, у складу са правилима оглашавања.
Одељењске старешина, тј. чланови Већа, су континуирано пратиле успех ученика,
учешће у ваннаставним активностима, понашање и дисциплину на часовима.
Одељењске старешине су пратиле и редовност оцењивања ученика из свих
предмета и са предметним наставницима разговарале о мерама за побољшање успеха.
Извршена је анализа постигнутих успеха ученика на крају сваког класификационог
периода.
Веће је осим тога разматрало и предлоге који се односе на примену одговарајућих
васпитно-дисциплинских мера које је потребно спроводити приликом решавања
ученичких проблема, остварујући добру сарадњу са родитељима, ПП службом у школи и
директором.
У току школске године чланови већа су радили на педагошкој документацији као и
на решавању текућих проблема у одељењу.
Чланови Већа су присуствовали обуци за увођење електронског дневника.
Чланови Већа су се стручно усавршавали похађајући разне семинаре, електронским
путем или личним присуством. Професор историје Јадранка Папић је у септембру
2017.године са професорком Душицом Илић и директором школе организовала студијско
путовање на Крф – стазама српске војске, за ученике четвртог разреда. На седници
наставничког већа приказан је филм о путовању који су професорке урадиле у сарадњи са
ученицима.
Уредно смо посећивали седнице Одељењских 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.
Током школске године одржано је шест састанака Већа.
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6.1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа
одељенских старешина Љубиша Вранешевић

ТРЕЋЕГ разреда- председник већа

Ученици су на почетку школске године упознати са правима и обавезама, као и
васпитно-дисциплинским мерама и правилником о оцењивању.Формиране су одељенске
заједнице и одређено су представници одељенских заједница.Ученици су упознати са
радом ученичког парламента, као и са ваннаставним активностима у школи. Такође се
говорило и оптерећености ученика у школи, о потреби прављења доброг баланса између
редовне наставе и учешћа у слободним активностима.
Ученици су у октобру узели учешће у прослави Дана школе.Такође су у упознати и
са планом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и распоредом
дежурних професора из овог тима.Разматрали су се и неспоразуми са вршњацима и
говорило се о томе како их решити.
Затим се разговарало о начинима планирања радне недеље ( навике времена и
навике места ). Такође са ученицима се разговарало и о садржајима и уређењу школског
сајта.Ученици су присуствовали предавању о штетности опојних средстава.
Ученици су упућен на редован систематски зубарски преглед у оквиру редовне
здравствене заштите ученика.
Даље је са ученицима обављен разговор на нивоу одељенске заједнице у вези са
решавањем актуелних проблема везаних за учење (проблеми у савлађивању одређених
предмета, организацији међусобне помоћи, анализа функционисања допунске наставеи
сл.).
Одржан је родитељски састанак у вези са одласком на екскурзију. Представник
Полицијске управе Ужице упознао је ђаке и родитеље са правилима понашања у страним
земљама.
Ученици су у априлу учествовали у реализацији еколошке теме, тј у селектовању
отпада. Врло често се са ученицима расправљало о изостајању са наставе и евидентирани
су на крају они који су за разредни испит.
Од 13. до 19. мај је реализована ђачка екскурзија на релациј Будимпешта-ПрагДрезден, на коју је кренуло 174 уценика, 6 професора, директор, лекар и 4 водича из
МONTESOL travel агенције.
На самом крају школске године, евидентиран је успех ученика , похваљени су
ученици са одличним успехом, а појединима су изречене васпитно-дисциплинске мере.
Такође, ученици који су упућени на разредне и поправне испите су упознати са
процедурама полагања разредних и поправних испита.
Љубиша Вранешевић
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6.1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда - председник већа
одељенских старешина Галечић Мирјана
-На почетку ове школске године веће је прихватило и усвојило план и програм рада
одељенских старешина за 4.разред оба смера.
-За председника већа изабрана је Мирјана Галечић одељенски старешина 4/2
одељења.
-Веће је извршило анализу школског календара као и послове везане за организацију
и полагање наступајућих матурских испита.
-У току ове школске године одржано је 6 састанака на којима смо анализирали
успехе и понашање ученика у школи и ван ње, правилник о оцењивању,правилник о
изрицању васпитнио-дисциплинских мера .
-Одељенске старешине су остваривале добру сарадњу са родитељима, пп службом и
директором школе.
-Присуствовали смо на седницама свих Одељенских и Наставничких већа.
-На родитељским састанцима смо добијали повратне информације у вези одлука
донетих на састанцима Савета родитеља.
-У оквиру часова из грађанског васпитања смо остварили добру сарадњу са градским
установама као што су: Виши суд, Национална служба за запошљавање, Муп Ужице,
Народном банком, Градском галеријом,Историјским архивом,Ватограсним друштвом ,
Јазасом и Црвеним Крстом из Ужица у виду посета,предавања, трибина, хуманитарних
акција.
-Чланови већа су се стручно едуковали у школи и ван ње /у РЦ-Ужице, на
семинарима у Алексинцу,Београду, Врњачкој бањи/, посећивали
стручне
конгресе,трибине,подносили извештаје,анализирали и давали предлоге за наредна
усавршавања,остваривали сарадњу са колегама из других школа и размењивали искуства.
-Професорка Мирјана Галечић је узела учешће у истраживачком раду у сврху израде
докторске дисертације колеге са катедре за методику наставе географије Универзитета у
Новом Саду , департмана за географију, туризам и угоститељство.
- Професорка Душица Ристовић је присуствовала тродневној обуци у Београду
везаној за реформу гимназија у наступајућој школској години.
-Професорка Милица Зарић је у склопу биолошке секције учествовала у акцији
чишћења леве и десне обале реке Ђетиње од Бањице до Спортске хале у Великом парку, а
у сарадњи са локалном заједницом, при чему је пружена стручна помоћ од стране ЈКП
"Биоктош", Дирекције за изградњу и Општине града Ужица.
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- Професорка Мирјана Галечић је учествовала на Сајму образовања у Мачкату/са
члановима географске секције/ где је презентована наша школа заједно са осталим
представницима средњих школа из нашег града ученицима осмог разреда.
- Као чланови тима комисије прегледали смо тестове завршних испита ученика из
основне школе.
-Чланови већа су приступили и обуци из Противпожарне заштите у виду полагања
теста на нивоу школе.
-Присуствовали смо и обуци везаној за коришћење Е-дневника у школи.
-Обавештени смо о организацији матурантских догађаја - матурантског
плеса,мат.журке у ГКЦ-у,успостављајући сарадњу са представницима Ђачког парламената
Ужичке гимназије и локалне заједнице.
-Успешно смо прославили матурантско вече у Ресторану "Хедонија".
-Учествовали смо у организацији и реализацији спровођења матурских испита који
су протекли у најбољем реду.
-Поделили смо сведочанства, Вукове и специјалне дипломе на пригодној свечаности
организованој у Свечаној сали наше школе када је и званично за ђака генерације у
школској 2017/2018.год. проглашен Ковачевић Г. Андреј ученик 4/4 одељења природноматематичког смера ,који је поред одличног учења и примерног владања,великог броја
награда,похвала и диплома у току школовања остварио и 3. место на 49. Међународној
хемијској олимпијади на Тајланду, одржаној у јулу прошле године.
-Присуствовали смо на пријему са родитељима и ученицима носиоцима Вукове
дипломе и специјалних награда добијених за постигнућа из области природних и
друштвених наука на нивоу града код градоначелника Тихомира Петковића у
просторијама ГКЦ-а.
-Извршили смо преглед дневника и матичних књига.
-Присуствовали смо упису ученика у први разред за школску 2018/2019.год.
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
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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.
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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧННИХ ВЕЋА
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Руководилац стручног
већа

Стручно веће наставника српског језика и Милена Стричић
књижевности
Стручно веће наставника страних језика
Светлана Гавриловић
Стручно веће наставника друштвених наука
Бранка Јевтић
Стручно веће наставника историје
Душица Илић
Стручно веће наставника биологије
Душица Ристовић
Стручно веће наставника географије
Мирјана Галечић
Стручно веће наставника хемије
Драгица Селаковић
Стручно веће наставника физике
Снежана Јевђовић
Стручно веће наставника математике и
Слободан Суботић
информатике
Стручно веће наставника ликовне културе и
Биљана Спаловић
музичког васпитања
Стручно веће наставника физичког васпитања
Јована Јокић
Стручно веће наставника грађанског васпитања и Јанко Божовић
веронауке

Извештај о раду стручног већа за српски језик и књижевност - председник Стручног
већа Милена Стричић
Стручно веће за српски језик и књижевност до сада је одржало девет састанака,
састанцима су присуствовали сви чланови Стручног већа.
Одржано је пет угледних часова, у складу са планом рада Стручног већа:
-У септембру 2017, наставница Б. Грујичић, наставна јединица: Поезија Бранка
Миљковића
-У новембру 2017, наставница Љ. Смиљанић, наставна јединица: Лаза Лазаревић,
Први пут с оцем на јутрење.
-У децембру 2017, наставница Р. Марјановић, наставна јединица: Хомер, Илијада
-У фебруару 2018, наставница Г. Даниловић, наставна јединица: И. Цанкар, Краљ
Бетајнове
-У фебруару 2018, наставница
утврђивање

М. Стричић, наставна јединица:
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Романтизам,

Наставница М. Благојевић планирала је одржавање угледног часа у јануару у
одељењу у коме се догодио несрећан случај, па је одржавање угледног часа одложено.
Што се тиче стручног усавршавања ван установе сви чланови актива посетили су
девет акредитованих семинара, од тога су два семинара била онлајн.
Сви чланови стручног већа од 8. 02. 2018. до 13. 02. 2018. похађали су 59. Зимски
републички семинар, наставнице М. Благојевић и Б. Грујичић похађале су семинар ''Од
стереотипа и предрасуда до насиља и дискриминације'', наставница Б. Грујичић похађала
је семинар ''Школа отворена родитељима, наставнице И. Гудурић и Б. Грујичић похађале
су семинар ''Разумевање и примена индикатора остварености права детета у образовању.
Наставница М. Стричић похађала је семинар ''Каријерно вођење и саветовање у средњој
школи, наставнице Г. Даниловић и Р. Марјановић похађале су онлајн семинар ''Парадокси
интернета, а Љ. Смиљанић и Р. Марјановић онлајн семинар ''Безбедност на интернету.
Наставница М. Благојевић посетила је семинар ''Репродуктивно здравље''
Са ученицима су одржане следеће активности:
Септембар 2017.
Наставница Биљана Грујичић је са ученицима присуствовала завршном састанку у
оквиру пројекта ''Четири слободе европске уније'' у Новом Саду.
15. 09. 2018. Извршено је иницијално тестирање ученика трећег разреда, у
организацији и прегледању иницијалних тестова учествовале су Љ. Смиљанић, Г.
Даниловић, Р. Марјановић и М. Стричић
15. 09. до 23. 09. 2017. Наставница Р. Марјаноцић боравила је у Шпанији у оквиру
пројекта Memory Lab
Oктобар 2017.
26. 10. Наставнице М. Благојевић и Б. Грујичић су са ученицима члановима
рецитаторске и новинарске секције посетиле Сајам књига у Београду.
25. 10. Чланови Читалачког клуба и наставнице Љ. Смиљанић, Г. Даниловић, Р.
Марјановић и М. Стричић посетили су Сајам књига у Београду.
27/28. 10. Ученици су са наставницама Б. Грујичић и М. Благојевић посетили су
Јесењи позоришни фестивал на Мећавнику.
Новембар 2017.
Ученици су са наставницама Б. Грујичић, М. Благојевић, Р. Марјановић, Г.
Даниловић, М. Стричић и Љ. Смиљанић посећивали представе у оквиру Југословенског
позоришног фестивала у Ужицу.
21. 11. Чланови Читалачког клуба и наст. Р. Марјановић, Г. Даниловић, Љ.
Смиљанић и М. Стричић организовале су у Градској кући Трибину Д. Спасојевића и Ђ.
Павићевића
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Наставница Р. Марјановић одржала је у ОШ ''Карађорђе'' у Јакову семинар ''Како
учити о дневнику Ане Франк.
Децембар 2017.
Сви чланови Стручног већа са ученицима посетили су пројекције филмова у оквиру
филмског фестивала Стојан Стив Тешић у Ужицу.
Наставнице Љ. Смиљанић и Г. Даниловић су са члановима Читалачког клуба
припремиле Новогодишњу представу за децу запослених у школи.
Извршен је избор тема и предлог литературе за израду матурских радова. Матурски
испит из српског језика полажу три ученице.
Фебруар 2018.
23. 02. 2018. Ученици са наставницама Љ. Смиљанић, Г. Даниловић, Р. Марјановић
и М. Стричић погледали су представу У агонији Мирослава Крлеже у Народном
позоришту у Ужицу
24. 02. до 26. 02. Чланови Читалачког клуба заједно са ученицима из Француске иду
у обилазак места страдања у Нишу, Крагујевцу, Београду и Новом Саду. Том приликом
стручно предавање ће одржати Милован Писари.
Март 2018.
Поводом 8.марта, ученици чланови Читалачког клуба припремили су изложбу
Лутке, према истоименој збирци песама Аиде Шечић Незиревић.
Током овог месеца одржана су Општинска такмичења из српског језика и језичке
културе и ''Књижевна олимпијада''. На окружни ниво такмичења ''Књижевна олимпијада''
пласирало се 9 ученика наше школе, а на Окружно такмичење из језика и језичке културе
14 ученика.
Одржано је и школско такмичење рецитатора. На смотру Песниче народа мог
пласирало се 5 ученика.
Април 2018.
У школи је од 22. 4. до 26. 4. 2018. реализован 13. књижевни фестивал На пола
пута. У организацији фестивала учествовали су ученици чланови Читалачког клуба и
наставнице: Р. Марјановић, Г. Даниловић, Љ. Смиљанић и М. Стричић. У оквир фестивала
одржано је 11 предавања и вечерња читања. Овогодишњи гости фестивала били су: Мира
Оташевић, Синиша Лабровић, Дејан Атанацковић, Барбара Матејчић, Мустафа Звиздић,
Борис Дежуловић, Аида Шечић Незиревић, Владимир Пиштало, Бојан Кривокапић, Дејан
Илић и Ненад Величковић.
Обављен је и договор о избору дела и тема за матурски испит.
Наставница М. Благојевић и ученици II1 учествовали су у финалу Европске школе
дебате.
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Наставница Б. Грујичић учествовала је у пројекту Искуствено учење.
Мај 2018.
Током маја одржана су Републичка такмичења из језика и књижевности. На овим
такмичењима учествовало је 8 наших ученика. На републичком такмичењу ''Књижевна
олимпијада'' три ученице наше школе освојиле су треће место. Софија Томић и
Александра Витезовић , ученице другог разреда под менторским радом наставнице М.
Благојевић и ученица трећег Ана Гавовић, под менторским радом наставнице Г.
Даниловић. На Републичком такмичењу из језика и језичке културе учествовале су две
ученице првог разреда.
19. маја поводом Ноћи музеја, организована је изложба Књиге са по(т)писом, у
свечаној сали наше школе, поред изложбе приказана је и пројекција филма по делу Оскара
Давича.
Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика - председник Стручног
већа Светлана Гавриловић
Стручно усавршавање
Одржано је девет угледних часова: пет из енглеског језика (Бранкица Скорковић,
Невенка Демировић, Данка Ковачевић, Јелена Ћоровић и Светлана Гавриловић), један из
руског језика (Бранка Вукић), један из француског језика (Добрина Пејовић), један из
италијанског језика (Бојана Броћић) и један из немачког језика (Ивана Василић).
Добрина Пејовић је 27. августа 2017. прошла обуку за коришћење електронског
дневника у Медицинској школи, а Данка Ковачевић у Техничкој школи 2. септембра 2017.
Светлана Гавриловић је похађала акредитован online семинар под називом
'Парадокси интернета' од 14. октобра до 11. новембра 2017. године. Семинар покрива
компетенцију 4 приоритет 10, и носи 24 сата стручног усавршавања.
23. новембра 2017. у Музичкој школи 'Војислав Лале Стефановић' у Ужицу,
Светлана Гавриловић је присуствовала презентацији Фондације Темпус о могућностима
учешћа у Еразмус+ пројектима намењеним школама и установама за образовање
одраслих.
25. новембра 2017. у Ужичкој гимназији одржана је радионица за наставнике
енглеског језика са подручја Моравичког и Златиборског округа под називом Pilgrims
Course Tasters, а у сарадњи са ELTA-ом и Pilgrims–oм из Велике Британије. Семинару су
присуствовале Јелена Ћоровић, Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић и Невенка
Демировић. Активности је координирала Светлана Гавриловић.
2. децембра 2017. у Ужичкој гимназији одржан је општеобразовни акредитовани
семинар под називом 'Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља', који
покрива компетенцију 3 и носи осам сати стручног усавршавања. Семинару су
присуствовале Данка Ковачевић, Јелена Ћоровић и Бранка Вукић.
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5. децембра 2017. у Регионалном центру у Чачку одржан је семинар за наставнике
енглеског језика у организацији издавачке куће Pearson под називом Plan Less, Teach
More. Семинару су присуствовале Невенка Демировић, Бранкица Скорковић, Јелена
Ћоровић и Светлана Гавриловић.
12. децембра 2017. у РЦУ, Ивана Василић је присуствовала презентацији Еразмус+
пројеката и еТwinning платформе.
Од 11. до 15. децембра 2017., Ивана Василић и Светлана Гавриловић су похађале
online обуку под називом 'Основе eTwinning-a' у организацији eTwinning националног
тима за подршку Фондације Темпус.
23. децембра 2017., у Музичкој школи 'Војислав Лале Стефановић' у Ужицу, Бојана
Броћић је присуствовала акредитованом општеобразовном семинару под називом 'Стрес у
школи – превазилажење, промена', који покрива компетенцију 4 и носи осам сати
стручног усавршавања.
Од 17. јануара до 14. фебруара 2018. Светлана Гавриловић је похађала акредитован
online семинар под називом 'Начини и заштита младих од злостављања на интернету' (К3,
24 сата стручног усавршавања).
1. фебруара 2018. у Ужичкој гимназији je одржан акрeдитовани општеобразовни
семинар под називом 'Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права
детета у образовању' – област 'Пaртиципација грађана и политичка права'. Семинар
покрива компетенцију 3 и носи осам сати стручног усавршавања, а присуствовале су му
Данка Ковачевић, Бојана Броћић и Јелена Ристовић.
1-2. фебруара 2018., Бранка Вукић је присуствовала 'Зимској школи' за наставнике
руског језика у Руском дому у Београду.
24. фебруара 2018. у Краљеву, Ивана Василић је присуствовала акредитованом
семинару за наставнике немачког језика под називом 'Пилот испит у оквиру програма
DSD', који носи 10 сати стручног усавршавања.
8. марта 2018., Ивана Василић, Бојана Броћић, Јелена Дукић, Бранкица Скорковић,
Невенка Демировић, Јелена Ћоровић, Данка Ковачевић и Светлана Гавриловић
присуствовале су у школи једносатној обуци о коришћењу интерактивне табле.
Од 27–29. марта 2018., у школи је одржана обука о коришћењу електронских
дневника. Обуку су прошле Бранкица Скорковић, Невенка Демировић, Јелена Ћоровић,
Светлана Гавриловић, Бранка Вукић, Јелена Дукић, Ивана Василић, Бојана Броћић, Јелена
Ристовић и Биљана Тодоровић.
11-12. маја 2018. у Београду, Светлана Гавриловић је присуствовала XVI
међународној ELTA конференцији под називом The Teachers' Guide through ELT Galaxy,
која носи 2 бода стручног усавршавања.
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12. и 13. маја 2018. у Ужицу, Данка Ковачевић је прошла обуку под називом ―Обука
наставника за остваривање програма наставе и учења" + 8 сати онлајн - укупно 24 сата
стручног усавршавања.

Такмичења и конкурси
Ученици IV2, Јована Цвијовић, Александра Сокић и Владимир Мијатовић, као и
ученици IV3, Андрија Благојевић, Стефан Несторовић, Александар Дринић и Алекса
Обрадовић учествовали су на конкурсу који су организовали часопис English Teaching
Professional и познати ELT аутор и тренер Jamie Keddie под називом Videotelling и то са
кратким филмовима под називом Right on Time и Friend. Ученици нису остварили
значајнији пласман. Ментор ученицима је била Светлана Гавриловић.
На литерарном конкурсу издавачке куће Young Writers из Велике Британије под
називом Stranger Sagas учествовалo је пет ученица Гимназије. Прихваћена су четири рада
(Данице Кривокапић I6, Кристине Божовић IV1, Анке Обућине IV5 и Јоване Бабић IV6),
која ће бити објављена у антологији радова деце из читавог света Stranger Sagas – the UK
and Beyond крајем маја ове године. Ментори ученицама су биле Светлана Гавриловић и
Бранкица Скорковић.
На литерарном конкурсу издавачке куће Young Writers из Велике Британије под
називом Poetry Games учествовалo је четрнаест ученика Гимназије свих разреда са
песмама написаним на слободну тему. У избор за антологију радова деце из целог света
под истим називом, која ће из штампе изаћи крајем јуна 2018., одабрано је 13 радова и то
Ање Росић I6, Алексе Бугариновића II5, Милоша Поповића III6, Тамаре Сокић III4, Милице
Кулић III1, Тамаре Лацмановић IV1, Кристине Божовић IV1, Владимира Мијатовића IV2,
Небојше Пановића IV2, Павла Ђурђића IV2, Александре Киковић IV3, Андрије Благојевића
IV3 и Јоване Илић IV4. Ментори ученицима су биле Јелена Ћоровић, Бранкица Скорковић,
Невенка Демировић и Светлана Гавриловић.
На конкурсу ECO Challenge, који је организовала ELTA – Удружење наставника
енглеског језика, Гимназијa је учествовала са седам радова различитих форми (песма,
стрип и постери). Од 54 пристигла рада, за финални део је одабрано 18, а међу њима су се
нашли и стрип под називом Tick-Tock Ање Росић I6, постер Let‘s Save the World Together
ученика I5, Ђорђа Тешића, Наташе Спасић, Милоша Микуљана, Нене Милутиновић и
Невене Тановић, и песма When the Earth Speaks Јоване Цвијовић и Владимира Мијатовића
IV2. Након online гласања, које је трајало од 10. до 20. марта, Ужичка гимназија је
освојила две од укупно три награде колико их је додељено у категорији средњих школа.
Награде су освојили Јована Цвијовић и Владимир Мијатовић, ученици IV2, са песмом
When the Earth Speaks и Ања Росић I6 за стрип под називом Tick -Tock. Ментори
ученицима су биле Светлана Гавриловић и Бранкица Скорковић.
На конкурсу Европског Дневника 2018. под називом 'Где прошлост сусреће
будућност – 2018. година европског културног наслеђа' учествовали су ученици IV 2,
Владимир Мијатовић, Јована Цвијовић, Мирко Пантелић и Теодор Димитријевић, са
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радом у категорији видео форме под називом 'Где прошлост сусреће будућност'. На
конкурсу није освојена награда. Ментор ученицима је била Светлана Гавриловић.
18. марта 2018. у Ужичкој гимназији одржано је окружно такмичење из страних
језика на коме је учествовало 13 ученика наше Школе (7 из енглеског језика, три из
француског језика, два из италијанског језика и један из шпанског језика). На републичко
такмичење пласирали су се: Ивана Јеремић IV2 и Владимир Мијатовић IV2 – прво место из
енглеског језика, Анка Обућина IV5 – друго место из енглеског језика, Кристина Божовић
IV1, Алекса Николић IV1 и Тамара Лацмановић IV1 – треће место из енглеског језика,
Тамара Васовић IV5 – друго место из шпанског језика и Тијана Радојичић IV6 – треће
место из италијанског језика. Ови ученици су изборили пласман на републичко
такмичење. Ментори ученицима су биле Светлана Гавриловић, Јелена Дукић, Бојана
Броћић и Биљана Тодоровић. У реализацији активности у вези са организацијом
такмичења учествовале су Јелена Ћоровић, Бојана Броћић, Бранка Вукић, Биљана
Тодоровић, Јелена Дукић, Данка Ковачевић, Бранкица Скорковић и Светлана Гавриловић.
Републичко такмичење из страних језика одржано је 14. априла 2018. у Шестој
београдској гимназији (енглески језик) и Ваљевској гимназији (руски, француски,
италијански, немачки и шпански језик). На такмичењу је учествовало осам ученика наше
школе, шест из енглеског језика, један из италијанског и један из шпанског језика.
Владимир Мијатовић IV2 је освојио шесто место из енглеског језика, а Тамара Васовић
IV5 осмо место из шпанског језика. Ментори ученицима су биле Светлана Гавриловић,
Бојана Броћић и Биљана Тодоровић.
Први круг такмичења 6. НИС Олимпијаде из руског језика одржан је 23. априла
2018. На такмичењу је учествовао Никола Митровић I5 и он се пласирао на финални део
такмичења. Финални део 6. НИС олимпијаде одржан је 27. маја 2018. у Новом Саду, али
се ученик, и поред доброг резултата, није пласирао у суперфинале. Координатор
активности и ментор ученику је била Бранка Вукић.
Школа се по први пут пријавила за такмичење 'Знањем кроз Европу' у организацији
немачко-аустријског културно-едукативног центра Wilkommen са седиштем у Краљеву.
Tакмичењe je одржано 19. маја 2018. и на њему је учествовало 12 ученика свих разреда, 9
из енглеског, а 3 из немачког језика. Марица Кузељевић IV4 (немачки језик) и Кристина
Божовић IV1 (енглески језик) освојиле су друго место у категорији ученика четвртог
разреда. Координатори активности и ментори ученицима су биле Ивана Василић,
Светлана Гавриловић, Јелена Ћоровић и Бранкица Скорковић.
Пројекти
Настављен је DELF пројекат, чији је координатор Ђурђица Судзиловски. Није,
међутим, било довољно интересовања код ученика за излазак на испите.
Настављен је DSD пројекат, чији је координатор Ивана Василић. Писмени део
испита одржан је 13. марта 2018. у Гимназији и на њега је изашло 18 ученика четвртог
разреда. Усмени део испита одржан je 10-11. априла ове године, такође у Гимназији и на
њега је изашло 17 ученика. 16 ученика је стекло међународно признату језичку диплому о
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знању немачког језика и то њих осморо сертификат А2 нивоа, а осморо сертификат В1
нивоа.
Настављен је пројекат увођења кинеског језика као факултативног предмета.
Стручно веће је поднело конкурсну пријаву за учешће у Еразмус+ пројектима
мобилности за школе. Назив пројекта КА1 Мобилност за школе је Enhancing the 21st
Century Teaching. Чланови пројектног тима су: Невенка Демировић, Бранкица Скорковић,
Бојана Броћић, Јелена Ћоровић, Ивана Василић и Светлана Гавриловић. Пројекат није
прихваћен за финансирање.
Активности
Обележен је Европски дан језика – 26. септембар изложбом постера на седам језика
у холу Школе под називом 'Зашто је важно учити стране језике?'. Активности су
координирале Бојана Броћић, Нинослава Јовановић, Ђурђица Судзиловски, Бранка Вукић,
Јелена Ристовић, Ивана Василић, Бранкица Скорковић, Невенка Демировић, Јелена
Ћоровић, Данка Ковачевић и Светлана Гавриловић.
Током октобра и новембра 2017. оганизован је литерарни конкурс на енглеском
језику под називом I‘m Nobody. Who are you?. Активности су координирале Бранкица
Скорковић, Јелена Ћоровић, Данка Ковачевић, Невенка Демировић и Светлана
Гавриловић.
У октобру 2017. пригодним постером у холу Школе обележено је 110 година од
смрти Ернеста Че Геваре. Активности је координирала Јулија Јовановић.
У октобру 2017. пригодним постером у холу Школе обележено је 150 година од
рођења Фриде Кало. Активности је координирала Јулија Јовановић
26. октобра 2017. Школу је посетила госпођа Флоранс Коц, аташе за сарадњу при
Француском институту у Београду. Том приликом ученици Гимназије су извели краћи
програм и приредили изложбу о Француској, а госпођа Коц је одржала кратко предавање и
поразговарала са професорима француског језика о будућој сарадњи Француског
института и наше Школе. Активности је координирала Ђурђица Судзиловски.
У октобру 2017. пригодном изложбом у кабинету за енглески језик обележен је
празник Halloween. Активности је координирала Бранкица Скорковић.
Пад Берлинског зида и Уједињење Немачке обележени су квизовима на немачком
језику у одељењима III и IV разреда одржаним 13. и 14. новембра 2017. Активности је
координирала Ивана Василић.
У новембру 2017. изложбом у кабинету за енглески језик обележено је 350 година
од рођења ирског књижевника Џонатана Свифта. Активности је координирала Светлана
Гавриловић.
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14. децембра 2017. одржан је квиз на енглеском језику посвећен двадесетом
рођендану Харија Потера. Активности је координирала Јелена Ћоровић.
21. децембра 2017. одржано је немачко вече у свечаној сали Ужичке гимназије.
Активности је координирала Ивана Василић.
25. децембра 2017. одржан је јавни час на руском језику посвећен годишњици
рођења Марине Цветајеве. Јавном часу су присуствовали и гости из Руског дома -Олга
Гарифјановна, начелник за образовање и Јулија Алексејевна Зорић, координатор
образовних програма у Руском дому, које су Школи поклониле преко сто вредних наслова
и четири географске карте Русије. Часу је присуствовала Бојана Броћић. Активности је
координирала Бранка Вукић.
50 година од објављивања романа 'Сто година самоће' Габријела Гарсије Маркеса
обележено је израдом обележавача за књиге са цитатима из овог дела, који су подељени
ученицима и професорима 29. децембра 2018. Активности је координирала Јулија
Јовановић.
У јануару 2018. постављена је изложба у холу Школе и кабинету за енглески језик
посвећена 200-тој годишњици од објављивања романа 'Франкенштајн' Мери Шели.
Активности је координирала Светлана Гавриловић.
29. јануара 2018. у школском амфитеатру, у оквиру програма 'Филмске вечери у
Гимназији' – Le serate di cinema al liceo, одржана је прва филмска пројекција за ученике
Гимназије. Приказана је комедија из 2016. године Perfetti sconosciuti. Активности је
координирала Бојана Броћић.
14. фебруара 2018. године симболично је обележен Valentine‘s Day у кабинету за
енглески језик. Активности је координирала Светлана Гавриловић.
27. фебруара 2018. одржан је јавни час из италијанског језика посвећен 120-тој
годишњици рођења чувеног италијанског комичара Тотоа. Часу су присуствовале Ивана
Василић и Светлана Гавриловић. Активности је координирала Бојана Броћић.
28. фебруара 2018. одржан је квиз на енглеском језику под називом Happy Birthday,
Frankie! поводом 200 година од објављивања романа 'Франкенштајн' Мери Шели.
Активности су координирале Бранкица Скорковић, Невенка Демировић, Јелена Ћоровић,
Данка Ковачевић и Светлана Гавриловић.
У марту 2018. обележено је 100 година од рођења Александра Солжењицина
пригодном изложбом у холу Школе. Активности је координирала Бранка Вукић.
Енглеско вече под називом The Sound of Movies одржано је 30. марта 2018. у
свечаној сали Ужичке гимназије. Активности је координирала Невенка Демировић.
Током марта 2018., ученици другог разреда су презентацијама о славним
личностима француског порекла на редовним часовима француског језика обележили
Дане франкофоније. Активности је координирала Јелена Дукић.
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Интензивни курсеви енглеског језика English in Action су одржани од 7. до 11. маја
2018. Курсеве B2 и B2/C1 нивоа похађала су 22 ученика првог, другог и трећег разреда, са
којима су радила два предавача из Велике Британије Richard Doe и Max Gerrard.
Координатор активности је била Бранкица Скорковић.
9. маја 2018. у Београду, 13 ученика првог разреда и професорка руског језика
Бранка Вукић учествовали су у акцији 'Бесмртни пук', која се трећи пут заредом одржала у
нашој земљи, а у чијој организацији учествује више српских и руских фондација и
медијских кућа привржених очувању сећања на све жртве ратова против агресора.
13. јуна 2018. ученици II2 присуствовали су пројекцији још једног филма у оквиру
програма 'Филмске вечери у Гимназији' – Le serate di cinema al liceo. У питању је
награђивана италијанска комедија из 2009. године Dieci inverni.
Дан Републике Италије 2. јун обележен је квизом под називом Quanto conosci
l'Italia? који је одржан 14. јуна 2018. као такмичење два одељења I3 и I5. Активности је
координирала Бојана Броћић.
Дан руског језика 6. јун и Дан Русије 12. јун обележени су посетом ученика II7
Српско-руском клубу у Ужицу 14. јуна 2018. Активности је координирала Бранка Вукић.
У медијима
http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/15759/Default.aspx - на сајту Савета Европе је
објављени су кратак текст и неколико фотографија о обележавању Европског дана језика у
Ужичкој гимназији.
У
јануарско-фебруарском
броју
ELTA
електронског
часописа
http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2018/03/ELTA-Newsletter-Jan-Feb-18.pdf објављен
је текст Светлане Гавриловић под називом Harry Potter Quiz о квизу на енглеском језику
посвећеном двадесетом рођендану Харија Потера одржаном у Школи 25. децембра 2017.
У
јануарско-фебруарском
броју
ELTA
електронског
часописа
http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2018/03/ELTA-Newsletter-Jan-Feb-18.pdf објављена
је песма Александре Киковић IV3 под називом I‘ve Made up My Mind.
У
мартовско-априлском
броју
ELTA
електронског
часописа
http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2018/05/ELTA-Newsletter-March-April-2018.pdf
објављен је прилог Светлане Гавриловић под називом Happy Birthday, Frankie! о
обележавању 200 година од објављивања романа 'Франкенштајн' Мери Шели у Ужичкој
гимназији.
Остале активности
Презентацију FLEX програма, једногодишњег бесплатног програма размене
ученика који финансира америчка влада, за ученике првог и другог разреда Ужичке
гимназије одржале су ученице четвртог разреда Анђела Јовановић IV1, Тамара Видић IV6
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и Бојана Пауновић IV5, полазнице овог програма током школске 2016/2017. године.
Презентација је одржана 13. септембра 2017. у школском амфитеатру. Презентацији су
присуствовали професори енглеског језика, Јелена Ћоровић, Светлана Гавриловић и
Бранкица Скорковић.
21. децембра 2017. године у Школи је поновљен трећи круг тестирања за FLEX
програм за три ученика Гимназије. Активности су координирале Анђела Јовановић IV 1 и
Светлана Гавриловић.
Светлана Гавриловић је члан ELTA-e - Удружења наставника енглеског језикa и
ELTA координатор за Златиборски округ.
8. марта 2018., Школу су посетиле Миа Ракочевић и Драгана Поповић,
представнице издавачке куће Educational Centre, и члановима Већа приказале понуду
уџбеника и додатних наставних материјала овог издавача.
У марту 2018., кабинет за енглески језик је опремљен интерактивном таблом.
У марту 2018.г., Светлана Гавриловић је постала члан међународне асоцијације
наставника енглеског језика TESOL – Teaching English to speakers of other languages.
Марко Станојчић II1 и Сара Филиповић II4 су добили стипендије америчке владе у
оквиру FLEX програма за школску 2018/2019. годину.
30. априла 2018. у Ужичкој гимназији је одржано четврто по реду такмичење 'Песма
за хорове', на коме су се ученици основних школа такмичили у певању песама на руском
језику. Један од чланова жирија била је и Бранка Вукић.
14. маја 2018., Школу су посетили представници издавачке куће Oxford Centar који
су наставницима енглеског језика представили најновији уџбеник из своје понуде под
називом On Screen.

Од планираних активности нису одржана три угледна часа (по један из латинског,
шпанског и француског језика), изостала је посета оперској представи у Народном
позоришту у Београду, нису одржани DELF испити, није обележен Дан шпанског језика и
није одржано шпанско вече.

Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука
Стручног већа Бранка Јевтић
Август
23.08.2017.г. на састанку стручниг већа за руководиоца већа
Јевтић.

- председник

одређена Бранка

Предложена структура 40-часовне радне недеље и уџбеници који ће се користити
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Септембар
13.09.2017.г.На предлог стручног већа Наставничко веће усвојило предлог плана
рада секције, допунске и додатне наставе
Октобар
18.10.2017.г. На састанку стручног већа проф. Бранка Јевтић и Соња Ковачевић
најавиле
Одржавање угледног часа у оквиру рада секције за социолигију и филозофију. У
току месеца децембра. Угледном часу из историје на тему Берлински конгрес, источно
питање, 5. 10. Присуствовале С. Ковачевић, Б. Јевтић и К. Смиљанић, а угледном часу иѕ
Математике на тему Елементарне функције С. Ковачевић
Новембар
23.11.2017.г. На седници Наставничког већа Драгана Радовић излагала на тему
Пажња
24.11.2017.г.Стручно веће разматрало нови правилник за стручно усавршавање.
Децембар
14.12.2017.г. Стручно веће , после састанка Педагошког колегијума, је упознато са
активностима у циљу промоције школе пре уписа у шк.2018-19.г., планом Стручног
усавршавања и изборним пакетима које предвиђа нови наставни планза реформу
гимназија.
Проф.С.Ковачевић, К. Смиљанић и Д.Ђурић присуствовале семинару Од
предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља. К3, 8 сати
Усвојене теме за матурски рад
Секција за социологију и филозофију реализовала је13.12. угледни час на тему
ХОЛОКАУСТ-сећање на жртве.Час је реализиван у сарадњи са Музичком и Уметничком
школом из Ужица.
Час је био врло посећен.Између осталих, часу је присуствовао и професор и
публициста Вељић Александар из Друштва за очување сећања на жртве холокауста, и сам
потомак жртве. Похвалио је креативност и оригиналност у реализацији часа.
Јануар
17.01.2018.г. Стручно веће разматрало садржаје са којима се школа кроз промоцију
по основним школама може представити што атрактивније, пожељније и привлачније.
Закључено је и да се оцењивање одвија уредније и за све облике рада.
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23.01.2018.г. У свечаној сали градске куће, на иницијативу Парламентарне уније,уз
подршку председника Скупштине града, секција за социологију и филозофију одржала
јавни час на тему Холокауст, сећање на жртве. Час је био посећен, похваљен од стране
присутних. Амбасадорка Израела, гостујући на РТС-у, похвалила је то што се школа
укључила у обележавање Дана сећања на жрве холокауста.
Катарина Смиљанић са групом уценика радила промоцију школе по основним
школама у граду Ужицу. Активност ће се наставити и у наредном месецу.
Фебруар
01.02.2018.г. у школи организован семинар на тему Индикатори остваривања права
детета у образовању. На семинару учествовале Драгана Ђурић, Драгана Радовић,
Катарина Смиљанић.
24.01.2018.г. Стручно веће анализирало успех ученика на крају првог
полугодишта.Чланови већа су закључили да је критеријум за оцењивање уједначен , да су
просечне оцене из свих предмета високе, као и да ученици показују велико интересовање
за садржаје друштвених наука.
26.02.2018.г. Драгана Радовић у Чачку у организацији Друштва психолога Србије
присуствовала семинару Јачање професионалне улоге психолога у школи.
Март
21.03.2018.г. на састанку стручног већа чланови упознати са закључцима које је
донео Педагошки колегијум на седници од 21.03.2018.г. Закључци обавезују да чланови
већа среде педагошку документацију , да се припреме за обуку за вођење електронског
дневника од наредног месеца, да се чланови већа укључе у промоцију Информатичког
одељења за упис у први разред, као и да припреме предлоге школских садржаја за
обележавање 180 година Ужичке гимназије 2019.г.
Обука за вођење електронског дневника је обавезна за све наставнике.
Април
15.04.2018.г. Драгана Ђурић похађала семинар Од самовредновања до екстерног
вредновања у трајању од 8 сати.
18.04.2018.г. чланови секције за социологију и филозофију, заједно са секцијом за
историју, посетили су САНУ и Музеј савремене уметности у Београду.Ученици су
обишли зграду САНУ, легат вајарке Олге Јеврић, упознали се са радовима које су
академици даровали овој установи. На ученике је највећи утисак оставио разговор са
академицима Василијем Крестићем , из одељења историјских наука, и Предрагом
Пипером , из одељења језика и књижевности. Њихов говор и поруке остаће упамћени и
поучни за све.
Ученици су били у пратњи професорки Јадранке Папић , Соње Ковачевић и Бранке
Јевтић.
24.04.2018.г. чланови Секције за сициологију и филозофију присуствовали су
отварању изложбе Јевреји Србије у првом светском рату. Изложбу је организовао
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Јеврејски историјски музеј из Београда и Народни музеј из Ужица у Јокановића кући у
Ужицу.
27.04.2018.г., Стручно веће је анализирало успех ученика на класификационом
периоду и закључило да је неопходно интензивирати оцењивање ученика ,посебно
матураната , као и ажурирање е-дневника и друге евиденције и документације.
30.04.2018.г.извршена кадровска промена у настави филозофије – уместо Катарине
Смиљанић, овај предмет у одељењима IV/4, IV/6, III/4 и III/6 , предаваће Зорица
Старчевић.
Мај
25.05.2018.г. чланови стручног већа су анализирали успех ученика четвртог
разреда на крају школске године. Констатовано је да је успех ученика добар, да су
просечне оцене у свим одељењима високе. Веће је одредило термине за одбрану радова на
матурском испиту, 08-09.06.2018.г. Чланови већа ће дежурати на писменом испиту из
српског и страних језика , као и на испиту из математике. У вези са израдом матурских
радова, констатовано је да ученици нису били урадни са доласцима на кинсултације и да
су , често, радове доносили на прегледање тек при крају наставне године, због чега и нема
пуно квалитетно обрађених тема.Анализиран је рад додатне и допунске наставе, као и
секција. Констатовано је да је секција за социологију и филозофију ове школске године
била нарочито активна и продуктивна.
Јун
08.06.2018.г. Анализиран је рад стручног већа друштвених наука.Сви чланови већа
су се сложили у оцени да није било проблема и несагласности у раду, да је сарадња врло
коректна. Што се тиче матурских радова, није било предлога за награду из фонда проф.
Милана Поповића. Чланови већа су изнели предлоге за поделу предмета за наставнике за
наредну школску годину.
Извештај о раду Стручног већа наставника историја - председник Стручног већа
Душица Илић
Стручно веће историчара је у школској 2017/18.години одржало 10 састанака.
Теме састанака биле су следеће: подела часова, договор око уџбеника, усклађивање
критеријума оцењивања,
Договори око ваннаставних активности, излета, екскурзија, рада секције,
обележавања значајних јубилеја,учешће на такмичењима, теме матурских радова и избора
најбољих радова који традиционално добијају награде из фонда професора Милана
Поповића, и фонда градског Архива Мила Чарапића.
У току школске 2017/18.године одржани су следећи угледни часови: проф.Јадранка
Папић у 4 разреду два угледна часа, Берлински конгрес и меународни односи, и
Либерална демократија у Европи. Професорка Душица Илић угледни час у првом разреду,
Античка хеленска књижевност. Проф. Светлана Миловановић у првом разреду угледни
час Организација римске војске.
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У школској 2017/18.години на општинском такмичењу из историје учешће је узело
17 ученика, од тога један ученик је на првом месту, троје на другом и један на трећем
месту. На окржном такмичењу од четири ученика један је заузео друго, и један треће
место. На републичком такмичењу
Двојица ученика су се пласирали на треће место, професор ментор је била Светлана
Миловановић.
Посебну пажњу је стручно веће историчара посветило тематској екскурзији
ученика четвртог разреда, коју су испланирале и реализовале професори Јадранка Папић и
Душица Илић. Екскурзија је названа Стазама српске војске, изведена је у термину од 8.до
14. Октора 2017. У трајању од 6 дана на местима ратовања и страдања српске војске у
Првом светском рату у Македонији и Грчкој. Изузетно успешна екскурзија је овековечена
и у филму који су направили учесници путовања, и приказали ужичкој јавности .
Екскурзија и филм су пример амбијенталне и теренске наставе.
Професорка Јадранка Папић је организовала и посету ученика Српској академији
наука и уметности и разговор са академиком проф. Василијем Крестићем.
У току школске године реализоване су и посете Музеју и обележавање годишњице
страдања Ужичана у Трезорима у новембру 1941.године.
Обележена је годишњица НАТО агресије на српски народ и Србију и Црну Гору
1999.године полагањем цвећа на споменик жртвама из нашег краја.
Професор ментор за матурске радове је Јадранка Папић. Од 22 рада изабрана су три
најбоља: рад Андрије Кљајића за награду фонда Миле Чарапић коју додељује градски
Архив, и два рада, Владимира Стјеповића и Огњена Лазаревића, који су поделили награду
фонда професор Милан Поповић коју додељује породица професора Поповића.
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.географије Мирјана Галечић.
-Усвојени су предлози око 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 Мира Галечић присуствовала на огледном часу из
историје у одељењу 4/2 где је обрађена тема "Берлински конгрес источно питање и
политичке прилике крајем 19.в.и почетком 20.в."; на часу социологије и филозофије под
називом "Холокауст- сећање на жртве", као и на пројекцији филма везаног за студијско
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путовање "Путевима Српских војника "са посетама Кајмакчалану и Крфу у Грчкој /у
школи/.
-Чланови Стручног већа за географију присуствовали су на састанку Удружења
"Опстанак" у просторијама Школске управе у Ужицу као и састанку актива професора
географије са просветним саветником Олгом Јованчићевић у оквиру кога смо попунили
упитник везан за унапређивање и сарадњу стручно-педагошког надзора.
-Присуствовали смо и акредитованим стручним семинарима у школи под називом "
Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља" и" Партиципација -грађанска и
политичка права", и у просторијама РЦ Ужице" Школа отворена родитељима".
-Професорка географије Шоловић Биљана посетила Основну школу" Миодраг В.
Матић" намењу деци са проблемима у развоју.
-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 часовим географије присуствовали су директор и педагог школе код професора
М.Галечић и Б.Шоловић.
-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 БГД2 и Институт за надарену и талентовану децу.Улогу
проф.ментора прихватила је проф.географије Шоловић Биљана уз стручну помоћ и
подршку Мире Галечић.Поводом тога одржана су два нивоа такмичења:школски и
општински, где је пролазност стекло 6 ученика у оба круга. и то је уједно и пласман за
трећи ниво такмичења који ће се одржати крајем марта у пет градова Србије: Београд,
Ниш, Нови Сад, Крагујевац и Ужице.
-Професорка географије је узела учешће у истраживачком раду на тему:
"Могућност примене
проширене и виртуалне реалности у настави и учењу
географије"везаног за израду Докторске дисертације Ивана Стојшића студента
постдипломца са Универзитета из Новог Сада, ПМФ -Департман за географију,туризам и
хотелијерство.
-Дат је предлог тема за израду матурских радова који је усвојен на седници
Наставничког већа, као и избор професора ментора- Галечић Мирјане за шклске
2017/2018.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 48 ченика
који ће писати матурске радове из географије
-Присуствовали смо свим седницама Наставничких и Одељенских већа који су
планирани за ову школску годину.
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-Извршене су анализе успеха ученика на основу постигнутих резултата из
географије и усаглашени су критеријуми оцењивања где није било већих одступања.
-У току другог полугодишта наставили смо са усавршавањем на стручним
семинарима у оквиру школе али и ван ње, међусобно размењујући искуства.
-Похађали смо обуке везане за противпожарну заштиту и коришћење Едневника
коме смо приступили у четвртом кварталу овогодишњег наставног циклуса.
-Присуствовали смо састанку Педагошког колегијума на коме смо упознати са
планом и програмом уписа одељења првог разреда и одељења информатичког смера ,као
и увођењем Едневника у наставни процес току наредне школске 2018/2019.год.
-Професорка Галечић Мирјана је са члановима гео-секције учествовала на
презентацији наше школе у Мачкату а у оквуру манифестације Сајма образовања
намењеног свршеним основцима са представницима осталих средњих школа на нивоу
Златиборског округа.
-Професорка Шоловић Биљана је са ученицима Марић Милицом/1.разред/ и Рамић
Петром/3.разред/ учествовала на Републичком такмичењу из географије, у оквиру
Националне географске олимпијаде која је одржана у периоду од 27-29.04.2018.године у
Београду на којој су наши ученици заузели 4.место у веома оштрој и јакој конкуренцији.
-Професорка Шоловић Биљана је боравили на матурантској екскурзији од 13.05.21.05.2018.год.посетивши државе Централне Европе /Ужице-Будимпешта-Праг-ДрезденБратислава -Ужице/.
-Уредно смо одржавали консултације са матурантима који су приступили полагању
и одбрани матурског рада из географије 9.05.2018.год., а који је протекао у најбољем реду.
-Чланови већа су дежурали на пријемном испиту за новоотворени информатички
смер у наступајућој 2018/2019.год.
-Присуствовали смо на завршном испиту у оквиру комисије за прегледање тестова
у Основним школама "Душан Јерковић" / Шоловић Биљана/ и "Стари град "/ Галечић
Мирјана/.
-Разматрали смо предлоге везане за организацију и реализацију два студијска
путовања у сл.школској години на дестинацијама : Берлин, Словенија /
Љубљана,Постојинска јама/ -Трст.
-Разматрали смо предлоге поделе часова из географије као и уџбенике које ћемо
користити у наредној школској години.
- Укупно одржаних састанака 10.
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Извештај о раду Стручног већа за биологију - председник Стручног већа Душица Ристовић

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)
- 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.

* у новембру 2018., чланови еколошке секције и професор Милица Зарић укључили
су се у активности у оквиру пројекта "Ја селектујем! А ти?" који је подржан од стране
Министарства заштите животне средине РС и Града Ужица. Ученици су поставили
едукативне плакате на видна места у нашем граду и учествовали у анкетирању суграђана о
нивоу љихове укључености у примарну селекцију отпада. Такође, у оквиру истог пројекта
имали су прилику да посете Регионалну депонију "Дубоко".
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* У првој недељи децембра, Душица Ристовић је организовала и извела неколико
радионица у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у просвети, у
оквиру Научног клуба, а под покровитељством Центра за промоцију науке РС.
Радионицама из молекуларне биологије, под називом "Направимо бланце" присуствовали
су и заинтересовани ученици наше школе, а у термину планираном за наставнике, из
наше школе радионицама су присуствовали Милица Зарић, Соња Ковачевић, Катарина
Смиљанић, Цмиљка Васовић. Чланак о овом пројкету изашао је у јануарском броју
"Просветног прегледа".

* Предлог за израду матурских радова усвојен је на седници Наставничког већа у
децембру 2017. год. Ментори овој генерацији матураната су Милица Зарић, Душица
Ристовић и Саша Станојевић.
* У децембру, Милица Зарић је у оквиру еколошке секције одржала огледни час Дан кућних љубимаца. Такође, у оквиру еколошке секције, Милица Зарић је организовала
осликавање старих мајица - Еко мајице.

* Школско/општинско такмичење је организовано 28. фебруара 2018. год у
амфитеатру. Тестове за све разреде припремило је стручно веће. На такмичењу је
учествовало 17 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 у марту 2018. у Гимназији у
Пријепољу. Пласман на Републичко такмичење није изборио ниједан ученик наше школе.
У раду Окружне комисије (прегледање тестова) учествовали су Милица Зарић и Душица
Ристовић.

* Већ пету грејну сезону, 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.
* У периоду од 23. и 24. маја 2018. Душица Ристовић је учествовала у Обуци
наставника за реформу гимназија која ће почети наредне школске године. На обуци је, од
стране запослених у Заводу за унапређење наставе, речено да је биологија један од
предмета где су измене у организацији наставе и садржајима изузетно велике. Планирана
је обука свих запослених у гимназијама за крај школске године како би се на време
припремили за рад у одељењима првог разреда од септембра.
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* У оквиру акције које су покренули директори средњих школа и Локална
самоуправа, у суботу 26.маја 2018. чланови еколошке секције и професор Милица Зарић
учествовали су у уређењу и чишћењу Великог парка и Градске плаже.
*Хоризонтална евалуација: Милица Зарић и Душица Ристовић су неколико часова
посећивале међусобно.
* Угледни часови одржани су према плану, и то:
- 15.12.2017. - Милица Зарић - Дан кућних љубимаца - еколошка секција
- 15.5. 2018. - Душица Ристовић - Упоредни преглед грађе кичмењака - одељења
2/1 и 2/2
- 25.5.2018. - Саша Станојевић - Механизми еволуција - одељење 3/2
*9.јуна ученици четврте године одбранили матурске радове из биологије.Комисија
за одбрану: Милица Зарић,Душица Ристовић и 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 " Стари град", у оквиру полагања
мале матуре.
* На седницама Наставничких већа, колеге из актива биолога су увек присутни, па
све теме које су у записнику заведене могу се навести и у овом извештају.
* У првом полугодишту ове школске године, чланови овог актива учествовали су у
стручним усавршавањима која су се изводила у нашој школи. На семинару о стереотипима
и предрасудама, 3.12. 2017. присуствовали су Милица Зарић и Саша Станојевић, а на
семинару о партиципацији ученика, 1.2.2018. присуствовала је Душица Ристовић. Оба
семинара су К3 и носе по 8 бодова, а реализовао их је Ужички центар за права детета.
*Одржано је укупно 8 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.
* Часови додатне , допунске и припремне наставе, као и часови секције одржани у
складу са структуром 40-то часовне радне недеље

Подносилац извештаја Душица Ристовић
председник стручног већа
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Извештај о раду Стручног већа наставника хемије - председник Стручног већа
Драгица Селаковић
Одржано је 10 састанака
Славица Вељовић и Драгица Селаковић су присуствовале семинарима који су
организовани у школи: ,,Од предрасуде до стереотипа до дискриминације и насиља``
2.12.2017.год и ,,Индикатори остваривости права детета у образовању`` 2.2.2018.год.
Дате су теме за матурске радове(17 тема на 12 кандидата за матурски рад из хемије)
Крајем октобра су директор и педагог посетили редовне часове у оделјењима прве
године код професорки: Оливере Куљанин,Славице Вењовић и Драгице Селаковић.
Одржана су 3 огледна часа , по један све 3 професорке.
30.10.2017.год. огледни час ,,Хемијске везе``-понављање у одељењу I3-Оливера
Куљанин.
8.11.2017.год огледни час ,,Алкалоиди``-обрада у одељењу IV4-Драгица Селаковић.
24.11.2017.год огледни час ,,Раствори елекролита``-обрада у одељењу I1-Славица
Вељовић.
У јануару је проф. Драгица Селаковић почела да држи припремну наставу из хемије
за заинтересоване ученике IV разреда.Одржано је 30 часова закључно са средином јуна.
У марту је извршена набавка хемикалија. 7.3.2018. године Оливера Куљанин
одржала огледни час у одељењу I2 ,,оксидација и редукција``-утврђивање . 27.3.2018.
године Драгица Селаковић огледни час у одељењу I4 ,,електролитичка дисоцијација`` обрада
Април. Одржано окружно такмичење из хемије у Медицинској школи. Учествовало
5 ученика, и свих 5 се пласирало на републичко такмичење : I година – Петар
Дамљановић- прво место. II година- Марија Поповић и Максим Костадинов- прво и друго
место. III и IV година-Игор Топаловић и Андреј Ковачевић- друго и прво место.
Мај. Републичко такмичење из хемије одржано у Београду – Петар Дамљановић
Освојио прво место, Андреј Ковачевић друго место а Игор Топаловић треће место .
На српској хемијској олимпијади Игор Топаловић-друго место , Андреј Ковачевићтреће место. Пласирали су се на светску олимпијаду која ће бити одржана у јулу у Ческој
и Словачкој.
Извештај о раду Стручног већа наставника физике - председник Стручног већа
Снежана Јевђовић
У току школске 2017/18. године, чланови стручног већа физике су на својим
редовним састанцима разматрали стручна питања везана за: планирање и организацију
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наставе, оцењивање и усклађивање критеријума, стручно усавршавање, организацију
слободних и ваннаставних активности. На крају сваког класификационог периода вршена
је анализа рада стручног већа уз предлог мера за унапређење наставе.
Стручно усавршавање
1. Цмиљка Васовић током октобра прошла онлајн обуку ,,Парадокси интернета―
2. Живојин Павловић присуствовао семинару,,Од предрасуда и стереотипа до
дискриминације и насиља―
3. Снежана Јевђовић и Цмиљка Васовић присуствовале семинару,, Разумевање и примена
индекса-индикатора остварености права детета у образовању―
4. Чланови Стручног већа усавршавали су се и на седницама Наставничког већа на којима
су обрђиване разне теме и презентована студијска путовања
5. Снежана Јевђовић и Живојин Павловић присуствовали су Међународној конференцији
о настави физике у средњим школама. Конференција одржана у Алексинцу од 9.03.11.03.2018.године
Огледни/угледни часови
1. 4.10. Ж. Павловић-тема ,,Фотоелектрични ефекат―
2. 11.10. Ц. Васовић- тема ,, Кос хитац―
3.12.10. С. Јевђовић-тема ,,Рад при ширењу гаса. Примена првог принципа термодинамике
на изопроцесе―
Стручне посете, састанци
6.октобра организована стручна посета хидроцентрали ,,Перућац― у Бајиној башти.
Реализатори и организатори путовања професори С. Јевђовић и Живојин Павловић
(путовало 49 ученика). Ово је највећи хидроенергетски објекат на реци Дрини и спада у
категорију реверзибилних постројења. Посета је обухватила и посету акомулационом
језеру у селу Заовине и посету манастиру Рача уз пратећа предавања и приказивање филма
о националном парку Тара.
10.01. Цмиљка Васовић присуствовала састанку у Школској управи организованог
на позив Јелене Радовановић. На састанку дате опште информације о актуелним питањима
у вези реформисања гимназија.
Почетком месеца маја, професор Живојин Павловић је са матурантима посетио
хидроцентралу на Ђетињи. Хидроцентрала је подигнута 1900. године и представља један
од најзначајнијих симбола града Ужица. То је прва електрична централа подигнута по
Теслиним принципима полифазних струја у Европи и друга у свету, свега пет година
после подизања исте такве на реци Нијагари у Америци.
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Извештај о раду Стручног већа наставника математике и рачунарства и
информатике -председник Стручног већа Слободан Суботић
На почетку школске године је усвојен годишњи план рада Стручног већа за
математику и рачунарство и информатику
Одржано је иницијално тестирање за ученике трећег разреда (22.9.2017.)
Посећен је Сајам књига у Београду (3 професора)
Одржано је школско такмичење из рачунарске и информатичке писмености
„Дабар― (од 20.11.2017. до 24.11.2017.)
Припремљене су теме за матурске радове из математик (19 тема) и рачунарства
информатике (35 тема)
Организована је припремна настава за ученике IV рaзреда за полагање пријемног
испита из математике на факултетима.
Пријављени су ученици који ће учествовати на такмичењу МИСЛИША 2018 ( 97
ученика)
Организовано је Општинско такмичење из математике (13 01.2018)
Разматран је предлог уписа за следећу школску годину одељења за ученике са
посебним способностима за рачунарство и информатику. Анализиран је наставни план и
програм за ово одељење.
Угледне часове су одржали: Слободан Суботић, Славка Живанић, Дејан Цвијетић,
Биљана Ристић, Мирјана Милошевић, Марија Станковић, Милијана Аћимовић Анка
Мисаиловић и Милена Јелисавчић.
Посећени су семинари: Парадокси интернета (онлајн семинар), Од предрасуда и
стереотипа до дискриминације инасиља, Разумевање и примена индекса-индикатори
отворености права детета у образовању, Државни семинар Друштва математичара Србије,
Мотивисање и развијање интересовања ученика за математику
Организовано је Окружно такмићење из математике (24.02.2018.)
Одржано је математичко такмичење МИСЛИША 2018 (8.03.2018.)
5 ученика је учествовало на Државном такмичењу из математике у Београду
(10.03.2018.)
3 ученика је учествовало на Државном такмичењу „Дабар―
(17.03.2018.)

у Крушевцу

Организована припремна настава из математике за пријемни испит за ученике са
посебним интересовањем за рачунарство и информатику.
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Биљана Ристић била на обуци за школског координатора за електронски дневник у
Крагујевцу.
Биљана Ристић, Дејан Цвијетић и Марија Станковић обучавали наставнике за рад у
електронском дневнику.
Наставници информатике и рачунарства: Милијана Аћимовић, Анка Мисаиловић и
Александар Алексић учествовали у организацији ПИСА тестирања.
Екипа Ужичке гимназије учествовала на Математичком турниру у Београду
(12.05.2018.)
Наставници математике су учествовали у прегледању тестова на пријемним
испитима за упис у средње школе.
Извештај о раду Стручног већа наставника музичке културе и ликовног васпитања
- председник Стручног већа Биљана Спаловић
На првом састанку је анализиран успех на крају школске 2016/17. године, урађена
подела часова, изабран председник већа професор ликовне културе Биљана Спаловић.
Биљана Спаловић - I1,2,3,4,5,6; II1,2,3,4,5,6,7; III1,2,3; IV1,2,3,С. професор музичког је
Зоран Жупић-I1,2,3,4,5,6. II.1,2,3,4,5,6,7 III1,2,3,с, IV1,2,3,с. Вићентић Драган је професор
ликовне културе у одељењу III с.
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.
Посете часовима:
Децембар-Б.Спаловић присуствовала огледним часу из социологије Холокауст у
свечаној сали Гимназије као и Часу руског језика посвећеног Марини Цветајевој.
Реализовани часови ликовне секције и пробе хора.
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. Ученици су
као и сваке године учествовали у реализацији школских приредби у изради сцене и
костима.
Ликовни конкурси/ IE-NO-HIKARI Association ―The World Children‘s Picture
Contest‖-Јапан, Мали битољски Монмартр( Даница Кривокапић I6, Милена Стевановић
III2...), Лидице-тема: Вода (Даница Кривокапић I6, Ања Росић I6).
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Школски хор се припремао и учествовао у приредби приређеној поводом прославе
Дана светог Саве, као и у реализацији приредби у школи.
Пројекат у сарадњи са Градском галеријом Ужице- Омладински ликовни клуб,
2017.
У новије време, радећи као и увек на препознавању онога што је иновативно и
квалитетно, програмска стратегија Градске галерије у Ужицу је употпуњена и пројектом
Дохвати уметност који се реализује од 2009.године, а односи се на сарадњу ове установе
културе са децом и наставницима ужичких основних школа и предшколских установа са
циљем да деци приближе уметност кроз различите радионице и друге дидактичке методе.
Један од програма Галерије однедавно је и остварење сарадње са ученицима и
наставницима средњих школа па је тако настао и пројекат Омладински клуб који има за
циљ да афирмише различите гране ликовне и примењене уметности код деце старијег
узраста и академске сликаре млађе генерације и њихово дело.
Ове године, у циљу додатног едуковања ђака старијег узраста и жеље да их укључи
у свој рад, директор Галерије Зоран Цветић и Биљана Спаловић наставник ликовне
културе у Ужичкој гимназији, дошли су на идеју о реализовању графичке радионице за
ученике ове школе. Ученици су. најпре разгледали поставку традиционалне изложбе
Бијенале графике - Сува игла где су слушали исцрпно предавање о тој графичкој техници
и упознали се са радом савремених аутора посвећених тој врсти уметничког изражавања, а
затим су у приземљу Галерије имали прилику да виде изложбу графика Звонка Шостара
која је постављена као део програма Они које не заборављамо. Након тога демонстриран
им је рад у техници сува игла, начин штампања тј. отискивања графике, а затим су добили
прилику да и сами раде на гравирању и отискивању свог графичког листа.
Као део овог пројекта реализоване су у и изложбе слика млађих аутора: Марије
Ђокић, Сање Цветић и Маријане Ћурчић. Каталог за Омладински клуб I ове изложбе
писала је Биљана Спаловић.
Посећене изложбе: Милена Павловић Барили
октобар, изложбе радова Сање
Цветић Марије Ђокић и Маријане Ћурчић, новембар слике и објекти Маријане Ћурчић,
Салон ужичких уметника-децембар-јануар
у Градској галерији, акварели Душана
Старчевића- октобар у Народном музеју. Друго полугође-слике Жељка Ђуровића"Светло медитерана" у Народном музеју, Графике Ане Садовске- Градска галерија,
графике Николе Радосављевића- Градска галерија. Изложба слика М.Туцовића у галерији
Учитељског факултета.
Семинар:
Биљана Спаловић похађала семинар у школи -К3, П4, кат.бр.59, Од стереотипа и
предрасуда до дискриминације и насиља 02.12.2018 Општи циљеви семинара реализовани
су кроз: освешћивање функционисања модела од стереотипа и предрасуда до
дискриминације и насиља и оснаживање школе да реагује и предузима мере превенције и
интервенцијеузучешћеученика. Кроз специфичне циљеве семинара реализовано је и:
1.Упознавање са појмом предрасуда и стереотипа, освешћивање механизама настајања и
последице (идентификовање механизама настанка; 2. Разликовање описа од тумачења; 3.
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Упознавање са опасностима; 4. Упознавање са начинима њихових превазилажења; 5.
Продубљивање знања о дискриминацији (искуство суочавања са тежином социјалне
изолације, стављање у туђу позицију, упознавање са појмом, опасностима, примерима
дискриминације у у ОВ систему; 6. Препознавање примера; 7. Упознавање са
механизмима реаговања и нивои одговорности). 8. Упознавање са појмом и врстама
насиља (разликовање облика насилног понашања према врсти и интензитету;
препознавање актера који се укључују у решавање случајева насиља, зависно од
интензитета. Сви наставници добили су по 8 сати стручног усавршавања.
Угледни час:
Биљана Спаловић одржала угледни час у одељењу II5. Тема - Неокласицизам,
датум
10.01.2018.г. Присуствовао професор Саша Станојевић. Примењен је групни
облик рада. Свакој групи је подељен наставни материјал –на коме ученици анализирајући
дела одговарају на понуђена питања, а потом свака група презентује свој рад, о тим
радовима се дискутује, заједнички се врши синтеза и сумирање.Оцењене групе са
најбољим и најоригиналнијим одговорима.
Подељене теме за Матурске радове из ликовне културе и почеле консултације са
матурантима за израду матурских радова.
Предавање
На седници наставничког већа 24.01. 2018 Биљана Спаловић одржала предавањепрезентацију књиге Заинтересујте ђаке за учење, 50 примера добре наставне
праксе,ауторке Кетрин Гаулд Ленди у издању Креативног центра.
Реализовани часови ликовне секције и пробе хора.
Сарадње:
Биљана Спаловић:
1. Асистент–сарадник у реализацији Изложбе слика у Градској галерији –члан
селекционе комисије-жирија за изложбу Салон ужичких сликара децембар 2017.
2. Асистент–сарадник у реализацији Изложбе слика у Градској галерији -писање
предговора, текста за каталог и отварање изложбе
3. Aсистент сарадник у реализацији приредби у школи „Руско вече―, „Холокауст― сцена и костим (ликовна секција)
4. Зоран Жупић са хором учествовао на школским приредбама немачко, енглеско,
француско вече
5. Зоран Жупић са хором учествовао на Свечаној академији поводом Дана
државности 14.02. у свечаној сали Градске куће Ужице
Изложбе:
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Изложба радова Лутке гињол које праве матуранти постављена је деветог 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 09.05.2018. На
поставци изложбе радили су ученици , Чланови ликовне секције помогли су и у
реализацији приредби Француско вече, немачко вече, Холокауст,одржаних у свечаној
сали Гимназије, израдом сценографије и костима. Реализована је и изложба паноа, које су
ученици правили као приказ различитих уметничких епоха и стилова.
Одржано 20 часова припремне наставе за факултет из ликовне културе - Б.
Спаловић.
Завршене консултације и рад са ученицима четвртог разреда на изради матурских
радова. Написано је и предато 12 матурских радова из ликовне и 3 рада из музичке
културе. Одбрана матурских радова реализована је 08. и 09. 06.2018.г.
Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања председник
Стручног већа Јована Јокић
Сви часови и наставни садржаји су реализовани, како у школским салама тако и на
градском стадиону.
Школски крос је одржан 13.10.2017. године, где су ученици наше школе масовно
учествовали и такмичили се у шест дисциплина.
Затим је уследило такмичење у стоном тенису 26.10.2017. које је водио професор
Љубиша Вранешевић, где су дечаци заузели друго место у екипном пласману, а ученик
Деспотовић Богдан заузео је четврто место у појединачном пласману.
6.11.2017. у ―Хали спортова‖ одржано је општинско такмичење у рукомету где је
екипа наше школе заузела друго место у мушкој конкуренцији. Екипу je водила
професорка Јована Јокић.
У мушкој кошарци, одржано је општинско такмичење у Медицинској школи
7.11.2017. где је наша школа заузела прво место и 8.12.2017. је отпутовала у Пријепоље на
окружно такмичење где је заузела друго место. Екипу водила професорка Јована Јокић.
3.11.2017. на Градксом базену одржано је такмичење у пливању на општинском
нивоу. Девет наших ученика се квалификовало на републичко такмичење, које се одржало
15.11.2017. у Крагујевцу, где је најбољи резултат наших ученика 6. место. Екипу водила
професорка Светлана Кнежевић.
4.11.2017. године одржано је општинско такмичење у женској кошарци где су наше
ученице заузеле треће место, а ову екипу је водила професорка Јована Јокић. Затим је
уследило пријављивање на скијашки семинар који ће се реализовати 23.-25.2.2018. у Ски
центру на Торнику, где су сви чланови актива пријавњени.
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1.12.2017. професорка Светлана Кнежевић је одржала огледни час, у одељењу II4.
28.11.2017. године одржано је општинско такмичење у мушкој одбојци где је наша
школа заузела треће место, а екипу је водила професорка Светлана Кнежевић.
5.12.2017. одржано је такмичење у одбојци за ученице где су и оне заузеле треће
место, а екипу је водила професорка Јована Јокић.
25.12.2017. године у Народном позоришту наша колегиница, професорка Светлана
Кнежевић је добила награду и признање најбољег педагога из области физичког
васпитања.
23.-25.2.2018. у Ски центру на Торнику, сви чланови актива и директор школе
учествовали су на скијашком семинару „Усавршавање наставника за реализацију
програма обуке скијања―.
22.2.2018.године одржано је општинско такмичење из гимнастике у Медицинској
школи у Ужицу, где је једна ученица, Андрић Андријана, заузела друго место и
пласирала се на републичко такмичење. Екипу је водио професор Љубиша Вранешевић.
8.3.2018.године одржано је општинско такмичење у стрељаштву у Ужицу у Првој
основној школи ―Краљ Петар II‖. Ученике је повео професор Љубиша Вранешевић.
Најбољи резултат је прво место појединачно за ученика Лукић Вељка III2.
19.3.2018.године у Чајетини одржано је општинско такмичење из малог фудбала,
где је екипа школе заузела прво место и пласирала се на окружно такмичење. Екипу је
водио професор Горан Ковачевић.
29.3.2018.године одржано је општинско такмичење у Ужицу из мушке и женске
атлетике, које је водила професорка Светлана Кнежевић. Екипа која је представљала
школу заузела је прво место и у мушкој и у женској конкуренцији.
29.3.2018.године са челницима општине одржан је састанак где су присуствовали
сви професори физичког васпитања, који предају матурантима у средњим школама.
Састанак је одржан ради договора и организације Матуранског кадрила, који је заказан за
18.5.2018.године на Градском тргу. Састанак је одржан у канцеларији директора
Економске школе.
28.3.2018.године одржано је републичко такмичење из гимнастике у Пироту.
Ученица Андрић Андријана заузела је 28.место у појединачној конкуренцији. Ученицу је
водио професор Љубиша Вранешевић.
13.4.2018.године у Чајетини одржано је окружно такмичење из малог фудбала где је
екипа школе заузела 3.место. Екипу је водио професор Љубиша Вранешевић.
19.4.2018. године у Бајиној Башти на окружном такмичењу из атлетике, ученице су
заузеле 1.место у екипној конкуренцији, а три ученика су заузели, у појединачној
конкуренцији на трци на 100м, 1000м и скоку у вис треће место и пласирали се на
међуокружно такмичење у Крагујевцу. На међуокружном такмичењу ученице школе
заузеле су 3.место у екипном пласману, а у појединачној конкуренцији ученице Јовановић
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Александра и Тодорић Анастасија освојиле су прво место. Водила их је професорка
Светлана Кнежевић.
17.5.2018.године одржано је републичко такмичење у атлетици у Новом Пазару.
Ученица Јовановић Александра заузела је 2.место у трци на 800м, док је 6.место на трци
на 400м заузела ученица Тодорић Анастасија. Екипу је водила професорка Светлана
Кнежевић.
18.5.2018. на тргу одржан је Матурантски кадрил, где су сви матуранти плесали.
Ђаке су обучавали њихови предметни професори Горан Ковачевић и Јована Јокић.
25.5.2018.године на Градском базену одржане су ―Игре без граница‖. Ужичка
гимназија је имала три екипе, од којих је једна екипа заузела 1.место, а једна 2.место.
Екипе је водила професорка Светлана Кнежевић.
30.5.2018.године у школском дворишту одршано је предавање и вежбе под акцијом
МУП-а, АМСС и Удружења родитеља Ужице. Сви ученици трећих разреда школе су са
својих часова физичког васпитања и осталих часова од 17 часова до 19 часова, опробали у
вежбама симулација чеоног удара, ―пијаних‖ наочара... Координисали су професори
Љубиша Вранешевић и Јована Јокић.
2.6.2018.године професорка Светлана Кнежевић повела је у шетњу ученике школе.
Траса је била од школе до Татинца и назад до школе у дужини од 12км.
Извештај о раду Стручног већа наставника грађанског васпитања и веронауке
председник Стручног већа - Јанко Божовић
У овој школској години изведен је низ активности у циљу приближавања
различитих животних ситуација, едукације и сарадње са заједницом.
10.10.2017. Ученици су посетили изложбу слика Милене Павловић Барили у
Градској галерији.
1.12.2017. Посета ГКЦ-у и поставци изложбе фотографија ―Врата и капије старог
Ужица‖.
13.12.2017. Присуство на Јавном часу философије и социологије у Свечаној сали
школе под називом ―Холокауст-сећање на жртве‖.
15.12.2017. Ученици су присуствовали пројекцији филма са студијског путовања
ученика и професора историје у Грчку ―Путевима српских ратника‖.
25.12.2017. Посета пореској управи Ужица и разгледање отографија Мише
Познановића ―Знамените ужичке занатлије‖.
26.12.2017. Ученици су присуствовали трибини на Учитељском факултету под
називом ―Последице бомбардовања‖ са проф. М.Галечић. Предавач проф.др. Даница
Грујичић с Медицинског факултета.
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27-31.12.2017. Учествовање у хуманитарној акцији прикупљања новчаних
средстава и слаткиша за Дечије одељење у Ужичкој болници под називом ―Један пакетићпуно љубави‖.
27.01.2017. Ученици секције за верску наставу са хорском секцијом извели
предтаву ―Свети Сава и голубица‖ у Свечаној сали школе у оквиру прославе школске
славе.
28.02.2018. Ученици присуствовали едукативном предавању ―Трговина људима‖ у
организацији МУП Ужице. Предавач виши полицијски инспектор Бранка Мисаиловић.
6. и 13.03.2018. У амфитеатру школе спроведено тестирање за ученике матуранте
везано за професионалну оријентацију а у организацији НЗС из Ужица.
20.03.2018. Ученици матуранти попуњавали упитнике направљене за потребе
истраживања о ставовима према насиљу у породици у организацији Центра за социјални
рад у Ужицу.
22.03.2018. Ученици матуранти попунили анкету коју спроводи Економски
факултет у Београду, везану за ставове средњошколске популације и унапређења
студирања на том факултету.
23.03.2018. Ученици су посетили изложбу фотографија посвећену Ани Франк коју
је организовала историјска секција Економске школе у Градској галерији Ужице.
23.03.2018. Ученици су са својим професорима узели учешће у акцији ―Ужице за
Космет‖ у виду прикупљања новчаних средстава намењеним социјално угроженим
породицама на Косову.
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. Роса Ђерић, представник родитеља
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11. Слободан Павловић, 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.
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. Милена Стричић, професор српског језика и књижњвности
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5. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика
6. Слободан Суботић, професор математике
7. Бранка Јевтић, професор филозофије
8. Душица Ристовић, професор биологије
9. Снежана Јевђовић, професор физике
10. Драгица Селаковић, професор хемије
11. Мирјана Галечић, професор географије
12. Душица Илић, професор историје
13. Јована Јокић, професор физичког васпитања
14. Биљана Спаловић, професор ликовне културе
15. Јанко Божовић, 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 2017/18. 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, аналитичко-истраживачки 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 педагошкоинструктивног рада.
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
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индивидуалних разговора. Због промоције новог одељења за учнике са посебним
способностима за рачунарство и информатику урадила је сав промотивни материјал и
потребна обавештења за сајт школе. Учествовала је у организацији пријемног испита за
учнике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
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 у оквиру
редовних састанака Савета родитеља. На једном од састанака представила је реформу
гимназија и Правилник о програму опште матуре.
Као координатор Актива за школско развојно планирање подстицала је, пратила и
учествовала у реализацији планираних активности. На крају школске године,
координисала је и давала смернице за израду извештаја. Давала је смернице и сугестије
при изради реализацији планова у оквиру самовредновања рада Школе.
Сарађивала је са просветним саветником и Активом стручних сарадника на изради
новог бодовника обавезног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. За
потребе информисања о насталим изменама у стручном усавршавању припремила је и
реализација тему на Наставничком већу.
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 семинара: 1. Семинар ''Каријерно вођење и саветовање у
средњој школи'' и 2. ''Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља''.
Присутвовала на већини предавањим, ђачким представама, промоцијама документарних
филмова, музичким вечерима, изложбама и сл.
Емилија Станковић, педагог
6.1.6.2.

Извештај о раду психолога школе Драгана Радовић, психолог

План и програм рада школског психолога заснован је на Основама закона о
средњем образовању, као и на основама Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.
годину.
У току школске 2017/18. 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.
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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, као и мере и активности у вези са
конкретним случајевима насиља, ако се догоде. Централна активност се односила на
реализацију истраживања о безбедносном стању у школи, као и присутности дигиталног
насиља. Иако је током прошле школске године реализовано слично истраживање, ово
истраживање је било наложено за све установе на нивоу државе, са циљем да се утврди
безбедносно стање у школама.
Резултати истраживања указују да је безбедностно стање у школи на добром нивоу
(ученици процењују да су безбедни у школи), док су поједини облици вербалног и
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 .
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 и
родитељима. Поред тога за потребе ученика, обављена су психолошка тестирања
интелигенције и тестирања личности. Добрим психодијагностичким инструментима
урађена је примарна дијагностика за поједине ученике школе, а они су упућени на даљи
третман. Са тим ученицима је настављен рад и подршка у савладању школских обавеза и
активности,као и јачању механизама за превладавање стресних ситуација.
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 2017/18. године школски библиотекари обављали су послове
предвиђене
Годишњим планом рада библиотекара: планирање и програмирање
образовно-васпитног рада, праћење и вредновање образовно-васпитног рада, рад са
наставницима, рад са ученицима, рад са родитељима, рад са директором и стручним
сарадницима, рад у стручним органима и тимовима, сарадња са надлежним установама,
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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. Фонд библиотеке допуњен је књигама из школске лектире,
али и насловима савремених писаца.
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 догађајима у
Народној библиотеци у Ужицу:
Обележавању Дана Града је у Нарадној библиотеци у Ужицу промоцијом романа „Кару―,
Стива Тешића и отварањем изложбе „Чудесни Андрић―. Представљању књиге „Плес међу
свицима― Леле Милосављевић, и „Независна држава Хрватска у Србији 1941― Милутина
Живковића.
Славко Марковић, школски библиотекар
Катарина Смиљанић, школски библиотекар

6.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
6.2.1. Извештај о реализацији плана рада директора школе
И току школске 2017/18. 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).
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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.
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 16 часова редовне наставе и 8 часова додатне
наставе , допунске наставе, секција и одељенске заједнице. 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 Будимпешту и Праг. На овом састанку, по традицији су
учествовали и представници МУПа
Од 10.4.2018.г. у Ужичкој гимназији поред класичне књиге евиденције почео је са
радом и електронски дневник.
И ове године матурантима су организоване презентације факултета. Представили
смо школу промоцијом у основним школама општине Ужице . 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 Савиндана, јавни час историје „ Историска хроника― јавни час
руског језика ,посета САНУ секције историја и филозофија, вече енглеског језика,
књижевни сусрети „На пола пута―, јавни час из филозофије „Холокауст―, филм о стручној
екскурзији „Путевима Српске војске―На такмичењима у континуитету постижемо
завидне резултате.
Андреј Ковачевић је освојио треће место на Српској хемиској олимпијади и
пласман на светско првенство из хемије у Чешкој и Словачкој а Топаловић Игор је
освојио друго место на републичком такмичењу из хемије , друго место на Српској
хемиској олимпијади и пласман на светско првенство из хемије у Чешкој и Словачкој.
Дамјановић Петар је на светској јуниорској олимпијади из хемије, физике и биологије
освојио треће место, на републичком такмичењу из физике прво место као и на
републичком такмичењу из хемије такође прво место.
. Деветнаест ученика освојило је на републичким, државним и међународним
такмичењима двадесет првих, других или трећих места односно награда. На спортским
такмичењима је учествовало преко 150 ученика. По постигнутим резултатима смо
шеснаести пут проглашени за најбољи спортски колектив .
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Ове школске године Ужичка гимназија је верификована за увођење новог програма
за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
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.
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 2016/17. години и Годишњи
план рада за школску 2017/18. годину. Школски одбор је анализирао успех ученика,
реализацију наставе, план извођења и реализације екскурзије, финансијска питања, 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
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–

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 технича
Вукадин Симовић, директор

7. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
НАСТАВНИКА
Индивидуални планови обавеза су сваког наставника и налазе се као анекс
Годишњег плана рада школе. Програми су разражени по нивоима и дати у Школском
програму. Сви наставници у обавези су да е-путем доставе месечне планове педагогу и то
до петог за текући месец.
8. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
8.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА
Слободне стваралачке активности ученика реализовале су се кроз форму
организованих. Професори задужени за рад са секцијама израдили су оперативне планове
рада након утврђивања интереса за рад у секцијама и заједничког предлога садржаја рада.
Оперативни планови рада секција постоје као анекс Годишњег плана рада. У школској
2017/2018. години у школи су радиле следеће секције:
Р.б.

Назив секције

Име наставника

1.
2.
3.

Лингвистичка
Рецитаторска
Читалачко-дебатни клуб

Ирина Миловановић
Мирјана Благојевић
%
Гордана Даниловић, Ружица Марјановић,
Милена Стричић, Љиљана Смиљанић

4.
5.
6.
7.
8.

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

Стручно веће за српски језик
Биљана Грујичић
Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић
Ђурђица Судзиловски
Бојана Броћић

9.

Ивана Василић
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10.
11.
12.
13.

Секција за руски језик
Социолошко-филозофска
радионица
Филозофска секција
Географска

Бранка Вукић
Бранка Јевтић, Соња Ковачевић
Катарина Смиљанић
Мирјана Галечић

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Историјска
Ликовна секција
Хор
Математичка
Програмерска
Секција за физику

Јадранка Папић, Душица Илић
Биљана Спаловић
Зоран Жупић
Славка Живанић, Катарина Секулић
Биљана Ристић, Мирјана Милошевић
Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић

20.
21.
22.
23.

Хемијска
Биолошко
Еколошка
Спортске секције

Славица Вељовић
Саша Станојевић
Милица Зарић
Љубиша Вранешевић (гимнастика, с.тенис,
стрељаштво), Горан Ковачевић (кошарка,
рукомет, фудбал), Светлана Кнежевић
(пливање, одбојка, атлетика), Јована Јокић
(одбојка, атлетика)

24.

Секција
за
васпитање

грађанско Катарина Смиљанић, Јована Јокић

1. Извештај о раду драмско-рецитаторске секције - Мирјана Благојевић
Ученици Ужичке гимназије,чланови
секције, су
као сваке године
учествовали на Градској смотри рецитатора „Песниче народа мог ‘‘, одржаној 27. марта
2018. год.
Прелиминарно такмичење је одржано у ГКЦ, традиционало, пре подне. У
старијем узрасту, у којем учествује наша школа, за финале, у вечерњем програму ,
пласирали су се следећи ученици :
Јована Цвијовић, Вања Мандић , Јасмина Брајковић и Павле Ђурђић. Сви ученици
су из одељења IV/2. Највише успеха имала је Вања Мандић која је град Ужице
представљала на Окружној смотри рецитатора, одржаној 19.априла у Косјерићу. Чланови
стручног жирија на оба нивоа овог такмичења посебно суе похвалили и истакли рад наше
секције,честитали нам на успеху и позвали су нас на сарадњу у реализацији пројеката
везаних за културу говора.
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
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гимназија има много изузетних ученика који воле и умеју добро да казују стихове. Овом
приликом посетили смо и новоотворени Музеј савремене уметности.
Чланови секције организовано су посетили сајам књига у Београду. Овом приликом
посетили смо и новоотворени Музеј савремене уметности.
Пратили смо XXII Југословенски позоришни фестивал у Ужицу у периду 1320.новембра 2017. 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 другом Јесењем позоришном фестивала
на Мећавнику. Фестивал је одржан 19. и 20.новембра .Фесстивал је отворен представом
Зведара театра, Хипноза једне љубави, а други дан је обележила Академија уметности из
Београда и представа Галеб.
Чланови секције активно су учествовали у обележавању значајних датума из
културе,књижевности,уметности и научног живота.
2. Извештај о раду литерално - читалачког клуба
Рад читалачког клуба осмишљен је тако да током целе школске године група
ученика заинтересована за читање изван школског програма организује активности које
воде ка квалтитетном и добро организованом фестивалу На пола пута. Пошто је ово
година када се клубу придружио велики број ученика првог разреда, одлучено је да се
током првих неколико месеци читају књиге аутора који су снажно утицали на старије
чланове. Разговарало се о књизи ''Боа у кокошињцу'' Алмира Алића, ''Како војник
поправља грамофон'' Саше Станишића, ''Живот и смрт Милана Јунака'' Војислава
Пејовића, ''Сахиб'' Ненада Величковића.
Група ученика је са професоркама посетила Сајам књига у Београду, а имали су
прилику да у књижари Беополис у београдском Дому омладине погледају и књиге
издавача који су направили алтернативни сајам књига и одлучили да не учествују у
манифестацији која је последњих година доминантно комерцијални догађај у коме се
квалитетне књиге све теже виде. На сајму су чланови клуба посетили штанд дневинх
новина Данас и разговарали са карикатуристом Кораксом, Зораном Кесићем и ауторима
Њузнета.
Настављена је сарадња са организацијом Memory Lab, па је професорка Ружица
Марјановић почетком октобра 2017. учествовала на студијском путовању по Шпанији и
југу Француске, а циљ је био да се обиђу места сећања на Шпански грађански рат и упозна
начин на који се савремена Шпанија званично, али и неформално сећа драматичног
историјског догађаја. Разговори са историчарима, антрополозима, социолозима, музејским
кустосима и локалним политичарима организовани су у Мадриду, Барселони, Парпињону
(Француска), Јонкери, Белчиту, Долини палих...
У београдском позоришту Дадов професорка Ружица Марјановић говорила је о
књизи ''Све је у реду'' Јасминке Петровић и тада је београдској публици представљен
фестивал На пола пута и рад читалачког клуба у нашој школи. У публици је било пуно
накадашњих чланова читалачког клуба, који сада студирају на Београдском универзитету.
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Као и претходних година, чланови читалачког клуба су пратили Југословенски
позоришни фестивал, а у школи се разговарало о представама.
У сарадњи са Удружењем за политичке науке из Београда, 22. новембра је у сали
Градске куће организована трибина на којој су говорили професор др Ђорђе Павићевић са
факултета политичких наука и доцент др Душан Спасојевић, наш некадашњи ученик.
Припремљена је новогодишња представа изведена приликом поделе
пакетића.Текст, костими, као и комплетна реализација резултат је рада наших ученика.
Крајем фебрура 2018. садашњи и бивши чланови читалачког клуба дочекали су
ученике и професоре гимназије из Кутанса (Нормандија) и провели неколико дана заједно
током њиховог путавања кроз Источну Европу. Обишли су Шумарице у Крагујевцу,
Топовске шупе, Старо сајмиште и Јеврејско гробље у Београду, меморијал у селу Јабука,
стару свилару у Панчеву, у којој се налазио сабирни центар за Јевреје. Слушали су
предавање Николе Радића Луцатија у јеврејској општини у Београду, а затим су у Новом
Саду посетили споменик страдалима у Рацији, на Дунавском кеју, као и старо јеврејско
гробље у Новом Саду.
Када се у оквиру клуба разговарало о збирци ''Лутке'' Аиде Шечић смишљан је
начин како да за ову поезију сазна што већи број ђака. Одлучено је да се направи избор
песама које ће бити штампане на добро дизајнираним паноима и опремљене
информацијама неопходним за разумевање. Идеја је била да што више ученика наше
школе сазна ко су Роза Паркс, Хелен Келер, Вилма Рудолф, Амелија Архарт, Марија
Бурсаћ, Клара Цеткин, Медеја, Безрука Сава и др. Изложба паноа отворена је 8. марта у
ходнику на првом спрату школе. Чинило се да је важно да се на ваљан начин промишља
позиција жена, биле оне историјске личности или уметнички обликовани ликови.
Светски дан поезије, 21. март, обележили смо тако што смо одштампали неколико
стотина примерака песама које су изабрали чланови читалачког клуба. Сваки ученик и
професор у нашој школи тога дана добио је, и надамо се прочитао, бар једну песму.
Од 22. до 26. априла чланови читалачког клуба и професорке Даниловић,
Марјановић, Смиљанић и Стричић организовале су фестивал На пола пута, у оквиру кога
су одржане три књижевне вечери, једанаест предавања и представљено је ново коло Мале
кутије у којој је пет књига Предрага Луцића. У оквиру припреме фестивала ученици су
читали књиге Владимира Пиштала, Барбаре Матејчић, Мире Оташевић, Ненада
Величковића, Дејана Атанацковића (овогодишњег добитника Нинове награде), Мустафе
Звиздића, Бојана Кривокапића, Дејана Илића и Аиде Шечић, гледали перформансе и
читали интервјуе Синише Лабровића.
Наша школа је први пут ове године учествовала у Ноћи музеја (19. маја). У периоду
од 17 часова, до један иза поноћи посетиоци су могли да виде књиге са посветама Оскара
Давича, Марка Ристића, Радомира Константиновића, које су део библиотеке Радета
Кузмановића, пре неколико година поклоњене фестивалу На пола пута. Чланови
читалачког клуба припремили су информативне паное о Оскару Давичу, Радомиру
Константиновићу и Радету Кузмановићу. Посетиоци су могли да виде и паное са песмама
Аиде Шечић.
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У читалачком клубу било је ангажовано 56 ученика, а рад су помагале професорке
Даниловић, Марјановић, Смиљанић и Стричић.
Ружица Марјановић
4. Извештај о раду новинарске секције
Редакција „Гимназијалца―
Новинарска секција „Гимназијалац― била је вредно ангажована на свим културним,
спортским и другим дешавањима у школском животу и локалној заједници. Новинари
„Гимназијалца― били су присутни на изложбама, такмичењима, као извештачи.
Настављена је сарадња са културним установама из града, затим са Центром за социјални
рад Ужице, Здравственим центром Ужице, Колом српских сестара и другим градским
организацијама. Прошле године изашло је штампано издање „Гимназијалца―, а планирано
је да се то понови и ове школске године. Редакција „Гимназијалца― учествовала је и на
конкурсу ―Европска баштина― 2018. године. Рад новинарске секције координира
професорка Биљана Грујичић

5.

Извештај о раду секције за енглески језик

У школској 2017/2018. години, секцију за енглески језик чинило је тридесетак
ученика свих разреда који су осмислили, припремили и реализовали низ успешних
ваннаставних активности. Најпре је обележен 26. септембар – Европски дан језика
изложбом на тему „Зашто је важно учити стране језике?― Затим је, такође изложбом,
обележено 350 година од рођења Џонатана Свифта, славног ирског књижевника, уз
великодушну помоћ Тринити колеџа из Даблина. Најзад, 200 година од објављивања
култног романа Мери Шели „Франкенштајн― обележено је изложбом и квизом
посвећеним овом славном делу и његовој ауторки, а у сарадњи са Универзитетом
Вашингтон из Сент Луиса, САД. Тако је у потпуности реализован годишњи план рада ове
секције, којом су руководиле Бранкица Скорковић и Светлана Гавриловић, потпомогнуте
свим осталим професорима страних језика.
Eвропски дан језика
26. септембар – Европски дан језика, ученици Ужичке гимназије обележили су
изложбом постера на тему 'Зашто је важно учити стране језике?'. На основу занимљивих и
духовитих идеја самих гимназијалаца о томе зашто је важно учити енглески, француски,
немачки, италијански, руски, шпански и латински језик, ученице III2, Бранка Лазић, Нада
Љубојевић и Александра Анђелић, урадиле су сјајне постере, који сада красе зидове наше
Школе. Ако су вам потребни разлози да бисте учили стране језике, можда неки од ових
могу да помогну.
Why is it important to learn English?

101

In order not to embarrass ourselves with ridiculous prints on T-shirts.

Pourquoi est-il important d‘apprendre la langue française?
C‘est la langue de l‘amour, de l-esprit et de la science.

¿ Por qué es importante estudiar español?
Porque las mujeres españolas son muy guapas.

Perché è importante studiare l‘italiano?
Perche l‘inglese è troppo tipico.

Warum ist es wichtig, Deutsch zu lernen?
Um Rammstein zu hören.

Почему важно изучать русский язык?
У нас отличная учительница русского языка.
Cur linguam latinam disco?
Да не бих био tabula rasa.

Harry Potter Quiz
14. децембра 2017. године у Ужичкој гимназији је одржан квиз посвећен
двадесетом рођендану Харија Потера. Квиз су у потпуности осмислиле и водиле ученице
II7 одељења, Марија Цвијовић, Невена Баковић и Александра Вирић, и саме велики
заљубљеници у ову књижевну и филмску бајку. Двадесет ученика свих разреда Гимназије
подељених у четири екипе – куће Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw и Gryffindor, кроз осам
такмичарских игара показало је колико знају о свом омиљеном јунаку и дешавањима у
школи Hogwarts. Победник овог занимљивог такмичења била је екипа Hufflepuff у саставу
Ана Ђурић I2, Вељко Лукић III2, Милена Стевановић III2, Игор Топаловић III4 и Ива
Димитријевић III5. Награде најбољима, као и свим учесницима квиза обезбедили су
издавачка кућа Pearson и наставници енглеског језика Ужичке гимназије.
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ELTA ECO Challenge
На конкурсу под називом ELTA ECO Challenge, који је у марту и априлу 2018.
године организовала ELTA – Удружење наставника енглеског језика Србије са циљем да
се подигне свест људи о важности очувања животне средине, Ужичка гимназија је
учествовала са седам радова различитих форми ученика првог и четвртог разреда. У
финални део такмичења, међу осамнаест најбољих, пласирала су се три рада наших
ученика, а након online гласања, за победнике у категорији средњих школа проглашени су
пеcма When the Earth Speaks Јоване Цвијовић IV2 и Владимира Мијатовића IV2 и стрип
Tick-Tock Ање Росић I6.

When the Earth Speaks
Carried away in the dancing tides near the shore
Glimmering gold from deserts vast
In green adorn, a silhouette blue and bright
Walks through the fading twilight

At times she glimpses stars flickering in her lakes
Some hummingbirds flying to a gentle tree‘s embrace
With tenderness her clouds caress the heavens
Releasing from above turquoise springs
To whom even the mute rock sings

Yet she wishes more than matter itself
This child courted even by the Sun‘s grace
She longs to hear the pounding of a crimson heart
From a love so strong that no one can tear apart

She gathers her crystals hidden through time
And all her colors, her tones and wisdom divine
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Soon all become words that rhyme
From mouths of her children
With their minds sublime

In her arms she holds the children
Nourishing them with every embrace
To their hunger she brings food
To their thirst she brings water
And to their souls brings a love only mothers could give

Yet ignorant is she to the ways of men
And the wickedness sown with the seeds of creation
That now grow with roots deep and strong
And in their laughter a cruelty resides
Their eyes glow like those of martyrs
But glow they do with a towering rage
Announcing the coming of a new age

We condemn her for our sins to burn at the stake
To anguish and break with man‘s every mistake
Through the flames her screams are like a child‘s cry
Yet we steal from her the blue, high in the sky and
With machine oil and fuel the heavens we dye

From forests to furniture
On a casket we sit;
From mountains to statues with curvature
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To admire our wit;
Animals that now only live in a textbook picture It only seems fit;
Plants that grow from a poisonous mixture
As we enjoy our banana split;
In the name of progress we march

Still when the heartache and agony begin to fade
She removes from her back the thrusted blade
And in her mind that is the price to be paid
For her children‘s sins for they have strayed.

And on the horizons of the morning spray
Again we witness her rebirth and we pray
To colors, the sights and sounds of the glorious day
All is forgiven as our regrets and fears scatter away.

And so she dawns again with brave and weary eyes
Hoping that this time her children will be wise
To change their ways and heed her cries
And turn away from great demise.

Happy Birthday, Frankie!
Победници - екипа IV4 Čumić & Co.
Поводом 200 година од објављивања романа Франкенштајн Мери Шели, 28.
фебруара 2018. године у Гимназији је одржан квиз на енглеском језику посвећен овом
култном делу. У квизу је учествовало тридесет ученика свих разреда подељених у десет
екипа. Након девет такмичарских игара, кроз које су ученици показали своје разумевање
романа, али и знање енглеског језика, за победнике су проглашени: прво место - екипа IV4
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Čumić & Co. у саставу Даница Чумић, Андреј Ковачевић и Никола Филиповић, друго
место – Frankie у саставу Љубица Јоковић, Зорана Жунић и Татјана Вирић, ученице IV3,
треће место – Kristians, Кристина Божовић. Тамара Лацмановић и Алекса Николић,
ученици IV1, четврто место – још једна екипа IV4, Nameless, у саставу Лука Јаковљевић,
Огњен Лазаревић и Ђорђе Трипковић и пето место – екипа Tropical Bleyage, Тамара
Ђуричић, Неда Здравковић и Душан Дрндаревић, ученици II5.
Квиз су успешно водиле Анђела Јовановић IV1, Бојана Пауновић IV5 и Тамара
Видић IV6, уз техничку подршку Јована Милошевића IV5 и Мирка Пантелића IV2.
Спонзори такмичења су били The English Book из Београда, представништво издавачке
куће Pearson, Универзитет из Сент Луиса, САД и АРТ бисокоп, Ужице.
English in Action 2018
Два професора из Велике Британије, Ричард Доу и Макс Џерард су 5 дана, 25 сати,
30 часова, у периоду од 07. до 11.маја ове године, реализовали овогодишњи, сад већ врло
популарни, интензивни курс енглеског језика, познатији као English in Action. Чак 22
ученика из прва три разреда наше гимназије се потрудило да унапреди своје говорне
способности и обогати свог вокабулар уз помоћ ових изворних говорника и то према два
програма високог нивоа: Б2 Vantage и Ц1 Effectiveness. Као и сваке године, курс се
завршио приредбом на којој су учесници курса приказали своје групне презентације као и
две представе које су биле посве другачије од свих које смо до сада видели.

Учесници програма са професорима
Ученици су показали све своје таленте: сценаријске, глумачке, музичке и
редитељске и то све наравно користећи енглески језик. Гостујући професори су изразили
велико задовољсто на крају рада са нашом децом, те боравком у нашој школи. С друге
стране, ђаци су били не само задовољни курсом, већ и дирнути одласком страних
професора уз жеље да ово искуство понове и следеће године, само на још вишем нивоу!
Све ово али и чињеница да се овај курс одржава у нашој школи већ 6.пут, говори о
успешности овакве врсте организоване додатне едукације које ученици наше школе имају
прилику да искусе.
C1 група
1. Станојчић Марко

6. Кнежевић Анђела

2. Ђокић Лазар

7. Борисављевић Дана

3. Јандрић Алекса

8. Вагурић Јана

4. Ђенадић Нина

9. Радибратовић Урош

5. Милутиновић Катарина

10. Јокић Кристина
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B2 група
1.Петровић Анђела

7.Филиповић Сара

2.Ђокић Тамара

8.Јовановић Нина

3.Демировић Никола

9.Гавриловић Марта

4.Читаковић Софи

10.Младеновић Милица

5.Јоковић Анђела

11.Видић Катарина

6.Рајевац Ана

12.Јовановић Марија

Бранкица Скорковић, проф.енглеског језика
Литерарни конкурс: “I’m Nobody, who are you?”
Traditional literary contest in English was this year inspired by Emily Dickinson‘s poem:
I‘m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there‘s a pair of us!
Don‘t tell! they‘d advertise – you know!

How dreary – to be – Somebody!
How public – like a Frog –
To tell one‘s name – the livelong June –
To an admiring Bog!
I‘m Insane
The poem is composed of two quatrains and suggests anonymity is preferable to fame.
Ironically, one of the most famous details of Dickinson lore today is that she was utterly unfamous during her lifetime—she lived a relatively reclusive life, and though she wrote nearly
1,800 poems, she published fewer than ten of them. This poem is her most famous poem that
vividly illustrates her surprising way with language.
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Students from all four years were quite stimulated to create most wonderful poems based on
contrast subjects!

I‘m Insane! Who are you?
I‘m Insane! Who are you?
Are you Insane too?
Then there‘s a pair of us – how queer!
Before they find us – we must disappear.

How dull it is to be Sane
It‘s tragic how they can be so ignorant and vain
They think they‘re special with their cars and rings
Too bad they don‘t know who‘s pulling the strings!

I‘m a Queen
I‘m a Queen! Who are you?
Are you a Queen too?
Then there‘s a pair of us. I wonder how so
We must run away or they‘ll behead us you know.

How devastating to be a Slave
A person that no one can save
A wandering soul that‘s been left astray
Their only solution is to run away.

I PRIZE: Kristina Božović IV1
I‘m Uniqueness
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I‘m Uniqueness! Who are you?
Are you Uniqueness too?
If answer is ―Yes‖, you‘re lying for sure
You can‘t be the second one
There‘s no room for two.

How tedious – mediocrity or averageness
Easy accessible place if you‘re not a freak
Come on, new members, help building a wall
Where your singularity
Becomes just another brick.

II PRIZE: Milica Kulić III1

I‘m a Destroyer
I‘m Destroyer! Who are you?
Do you ruin everything too?
Like a storm, I leave nothing behind.
I don‘t know how to be kind.

And you, my darling, are a creator,
Everybody is pretty rough
But you find your inner beauty enough
To make this world greater.

III PRIZE: Tamara Sokić III4
I‘m a Rebel
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I‘m a Rebel, who are you?
I didn‘t choose to be this way
But because by ideals aren‘t yours too
An outcast for life I will stay

Being normal, such a bore
Obeying rules you don‘t decide
Never reaching any shore
Just Keep going with the tide

IV PRIZE: Aleksa Bugarinović II5
I‘m a Lover

I‘m a Lover! Who are you?
Are you a Lover too?
I don‘t feel a connection with you,
But anyway I‘m so into you!

How boring to be a Loner!
Waiting for you to make a move.
I can‘t wait any longer.
I must go out with you.

V PRIZE: Popović Miloš III6

I‘m a Dummy
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I‘m a dummy, who are you?
I can see you‘re feeling blue…
Your audience isn‘t quite impressed,
But you shall no longer feel stressed!
Shape me the way they want ‗you‘ to be,
And you‘ll be a star, I guarantee!
So, what do you say?
Will you be my master as of today?
I‘ll face them all on the stage,
You‘ll be safe, far from their rage.
But think twice before our vow –
Who really pulls the strings in our show?
VI PRIZE: Anja Rosić I6
Stranger Sagas
На литерарном конкурсу на енглеском језику под називом Stranger Sagas издавачке
куће Young Writers из Велике Британије, приче четири ученице Ужичке гимназије
објављене су у истоименој антологији радова деце из читавог света - Кине, Саудијске
Арабије, Русије, Холандије, Велике Британије, Холандије и других. Задатак Данице
Кривокапић I6, Кристине Божовић IV1, Анке Обућине IV5 и Јоване Бабић IV6 био је да
напишу мини сагу – кратку причу од сто речи на једну од осам задатих тема научнофантастичног и хорор жанра, па тако од 31. маја ове године и оне могу да се похвале да су
објављивани писци.
Даница Кривокапић I6: Yesterday
But, I‘m not dead. I‘m here to tell you my story.
My father wasn‘t great, my mother was…different. Was I unhappy and bullied? Was I, well, no
one and nothing. I was.
―The end justify the meanings‖ ,She would always say. Who knows how many times have I
begged her to stop. She didn‘t.
I didn‘t die yesterday, but my heart and soul did. I did them what they did to me.
When growing up, I always wanted to become someone famous, to be in some textbook. Now I
know where I‘m going to be. In the serial killers textbook.
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Кристина Божовић IV1: The Original

I couldn‘t sleep so I decided to go down and investigate a little. I went there without making a
sound. Upon reaching my destination I made a gruesome discovery. It was a lab. Sharp objects
glistened on the walls and there was a rusty old operating table in the middle. But what shocked
me was the giant tube which glowed a sickening green light. The label on it read ‗The
Original‘. I looked inside hesitantly and what I saw sent shivers down my spine. It was me! My
world fell apart. If that was the real me, who was I?
Анка Обућина IV5: A shocking discovery

I stand there, shocked and speechless. My whole life has been a lie. As I hold my birth
certificate I realize that. I've lived an ordinary life, with people I have considered my parents
and never even thought that it could all be a lie. But my hidden birth certificate says that I am
the daughter of the Queen and King of this country. The daughter that everyone thinks is dead.
It was described as a terrible tragedy that made the Queen a monster who made everyone's lives
miserable. Why am I here and not with my real parents then?
Јована Бабић IV6: Revenge
It is all starting to come back now…
My beloved mother and father, I can‘t believe you would do such a thing to me. You wiped my
memories clean and you left your precious child with these strangers. Such a shame… Oh my
ignorant parents, you should have killed me when you had the chance. You honestly thought
this would be enough to get rid of me? Oh, no. You will pay for your crimes. This time, I will
have my revenge. I won‘t fail twice. Mother, you can start screaming now because I am back.
Did you miss me?
6. Извештај о раду секције за француски језик
У оквиру секције француског језика, у септембру ове школске године обележен је
Европски дан језика. Ученици су том приликом писали на цедуљице зашто је важно учити
француски језик а потом су и направили постер са најзанимљивијим порукама. У октобру
је школу посетила госпођа Флоранс Коц, француски аташе за сарадњу при Француском
институту у Србији. Ученици су, у знак добродошлице, организовали малу приредбу и
приказали филм: ―Зашто је важно учити француски језик ―. Током остатка школске године
на часовима секције су се писали састави, вежбала конверзација и гледали филмови. Три
ученице прве године су полагале Делф испит који је одржан у основној школи ‖Душан
Јерковић‖ јер су ученице пропустиле полагање прошле школске године,из оправданих
разлога. Све три ученице су савладале ниво А2.
7. Извештај о раду секције за немачки језик
У оквиру секције из немачког језика одржан је низ активности током ове школске
године. У септембру 2017. године обележен је Европски дан језика у сарадњи свих
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професора страних језика. Ученици су направили постере где су на разним језицима
представили разлоге за учење страних језика.
У новембру 2017. године обележен је дан пада Берлинског зида (9.новембар).
Ученици су били аутори и такмичари разних квизова о овом делу немачке историје. У
децембру 2017. године одржано је немачко вече где су ученици кроз разноврстан програм
представили различите аспекте немачке културе.
И ове године настављен је DSD пројекат, тако да су у марту и априлу 2018. године
учници имали прилику да полажу испит из немачког језика за стицање међународно
признате језичке дипломе. Испит је полагало укупно 17 ученика четвртог разреда, од
којих је 8 ученика стекло диплому на Б1 нивоу, а 8 ученика на нивоу А2.
Знањем кроз Европу
19. маја 2018. године одржано је такмичење под називом „Знањем кроз Европу― из
немачког и енглеског језика у организацији Немачко-аустријског културно едукативног
центра Willkommen из Краљева, на коме је учествовало 12 ученика Ужичке гимназије.
Такмичење је државног карактера и право учешћа имају све школе партнери. Две ученице
из наше школе су освојиле друго место у категорији ученика четвртог разреда: Кристина
Божовић из енглеског језика и Марица Кузељевић из немачког језика.

Ивана Василић
8. Извештај о раду секције за руски језик
У оквиру секције за руски језик учествовали су ученици свих разреда. Годишњим
планом рада предвиђене су активности у вези са упознавањем ученика са делом
песникиње Марине Цветајеве и писца Александра Солжењицина. Ученици су се углавном
бавили истраживачким радом, сређивањем обимне грађе и организовањем и
презентовањем пронађених информација. Ученици су радили јавни час посвећен Марини
Цветајевој, као и изложбу посвећену животу и делу нобеловца Александра Солжењицина.
Поводом великог хришћанског празника, Васкрса, ученици 4. разреда направили су веома
леп пано. Као сваке године, добар део времена посветили смо и употреби интернета у
настави руског језика, као савременог и неизоставног облика комуникације. На једном
часу гошћа нам је била Галина Љубојевић, професор руског језика и књижевности, која је
водила са ученицима разговор о књижевности на руском језику. Ученици су одгледали и
неколико савремених руских филмова.

Нис олимпијада из руског језика
Олимпијада из руског језика је такмичење у познавању и владању руским језиком,
организовано за ученике свих основних (завршни разреди) и средњих школа у Републици
Србији, Црној Гори и Републици Српској. Циљ овог такмичења је популаризација руског
језика и поправљање његовог статуса у школама у Србији и региону. Руски центар Фонда
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"Руски мир" при Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду заједно са
Славистичким друштвом Србије, уз подршку Компаније НИС а.д., у партнерству са
Нижгородским државним универзитетом "Н. И. Лобачевски", под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије , организовали су
и ове године, 6. НИС олимпијаду из руског језика. НИС олимпијада из године у годину
има све више учесника.
Први (квалификациони) круг одржан је 23.04.2018. г.
Финале је одржано у Пословном центру Нис Нови Сад 27.05.2018. г.
Ове године Ужичку гимназију на такмичењу је представљао Никола
Митровић,ученик 1. разреда и остварио је солидан резултат, с обзиром на број учесника из
више земаља из региона.
Фестивал „Руска песма―
Фестивал „Руска песма― одржан је 30. априла у сали Ужичке гимназије у
организацији Координационог савета руских сународника у Србији уз подршку Руског
дома и Россотрудничества у Београду. Ово је била прва фаза која се спроводи по
градовима Србије. Циљ манифестације је подршка и развој интересовања за руски језик,
историју и културу Русије, пружање могућности учесницима да представе своју извођачку
уметност, знање руског језика и културних традиција Русије, као и промоција дечјег и
омладинског стваралаштва. Ове године такмичиле су се основне школе из Карана и Равни.
Такмичење је имало регионални карактер.
Дан Русије
Поводом прославе Дана руског језика, 6. јуна, као и обележавања Дана Русије,12.
јуна, ученици II7 разреда Ужичке гимназије са професорком руског језика, Бранком
Вукић, присуствовали су додели награда за литерарни конкурс Српско-руског клуба на
тему "Србија и Русија", за ђаке основних и средњих школа и студенте, са територије
Златиборског округа. Програм доделе награда је водила председник Савета за културу
Српско-руског клуба Милена Чантрак, а у програму су учествовали Елена Туцовић и
Аљона Соколова, ђаци ОШ "Миодраг Миловановић-Луне" ИО Луново Село.
У току програма додељене су награде и поклони у виду књига и дискова. Ученици
Ужичке гимназије су имали прилику да чују руски од изворних говорника овог језика.
Бесмртни пук
Акција „Бесмртни пук― организована је трећи пут заредом 9. маја у Београду уз
подршку Амбасаде Русије, Руског дома у Београду и Града Београда. У организацији је
учествовало више српских и руских фондација и медијских кућа привржених очувању
сећања на све жртве ратова против агресора. Покрет је настао у Русији 2011. године, али
се за само неколико година проширио на 1200 градова широм света.
Ове године, тринаест ученика првог разреда Ужичке гимназије који уче руски
језик, заједно са професорком Бранком Вукић и члановима Удружења сународника у
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Србији, „Јединство‖, придружили су се акцији. Након свечаног полагања венаца на платоу
код Споменика Ослободиоцима Београда, више хиљада људи прикључило се поворци.
Колона се кретала до Скупштине Србије,где је уприличен концерт у част Дана победе над
фашизмом. После концерта, у Дому синдиката за све заинтересоване је приказан филм
„Собибор―.

9. Секција за италијански језик
У раду секције ове школске године учествовали су ученици свих разреда. Европски
дан језика обележили смо израдом паноа на тему Зашто учити италијански језик (Perché è
importante studiare l'italiano). Ученици III2,III5 и IIIс посебно су били ангажовани у
припреми јавног часа , Omaggio a Totò – i 120 anni dalla nascita, одржаног у Свечаној сали
Ужичке гимназије посвећеног
животу и раду славног комичара и свестраног
италијанског уметника, Тотоа поводом 120 година од његовог рођења.
У оквиру филмских вечери, Le serate di cinema al Liceo приказана су два филма
Perfetti sconosciuti и Dieci inverni. Квиз Quanto conosci l'Italia? организован је у оквиру
обележавања Дана републике Италије, 2. јуна. У квизу су учествовали ученици прве
године а питања су била везана за италијанску кухињу, филм, медије, моду као и главне
симболе земље...
Професорк Бојана Броћић
10. Извештај о раду секције за социологију и филозофију - Бранка Јевтић, Соња
Ковачевић
Четврту годину , поред осталих активности, значајно су нам обележили часови
секције коју су водиле професорке социологије и филозофије, Бранка Јевтић и Соња
Ковачевић.
Једном недељно смо се састајали, разговарали на одређену тему и предлагали другу
за идући час. Теме су увек биле нове, занимљиве, односиле су се на појаве у друштву и
свету, или су биле повезане са актуелним догађајима. Посветили смо се, између осталих
тема, и сурогат-материнству, верској толеранцији, смртној казни, глобализацији,
тероризму, ријалити програмима.
Заједно смо дискутовали о свему, имали слободу да изразимо своје мишљење и
могућност да чујемо ставове осталих. Тако смо усвајали нова знања, допуњавали познато,
креирали своја мишљења и аргументе са којима смо их правдали. Секција нам је све време
пружала могућност да се изразимо, упознамо са другачијим ставовима, да проширимо
видике и отворимо очи за нове погледе. Присуство часовима је било значајно и корисно.
Као продукт нашег заједничког рада и залагања, организован је јавни час, први пут
у Свечаној сали школе, 13.12.2017. г., други пут у Свечаној сали Градске куће, 23.01.2018.
г., на тему Холокауст, жртве и страдања током Другог светског рата. Циљ нам је био да,
указивањем на страхоте које су преживеле жртве, пошаљемо поруку да злочине не треба
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понављати, настављати, а ни заборавити. Наша креативност и оригиналност била је
награђена великом посетом овим часовима и позитивним коментарима.
Имали смо прилику да заједно са историјском секцијом, посетимо САНУ,
18.04.2018.г., где смо разговарали са академицима Василијем Крестићем и Предрагом
Пипером. За нас је била велика част да чујемо њихова мишљења о питањима која смо им
постављали.
На крају ове школске године, као матуранти, одлазимо богатији за још једно
искуство, зрелији, толерантнији, племенитији.
Извештај урадила Александра Киковић, IV3
11. Извештај о раду историјске секције
Руководиоци секције: за први и трећи разред професорка Душица Илић, број
ученика 22, а за други и четврти разред, профeсорка Јадранка Папић, број ученика 36.
Ученици су били распоређени по мањим групама, зависно од врсте активности које су
рађене.
Активности у раду секције биле су веома разноврсне: организовање огледних
часова, израда и поставка изложби, посете изложбама у граду, организовање и реализација
студијских излета и путовања, сарадња са, Друштвом историчара Ужице, са Друштвом
српских домаћина, са СО и Парламентарном унијом, установама културе у граду.
Ученици су учествовали на такмичењима знања из предмета историје.
Посете
Током септембра 2017.год. ученици секције првог разреда у више наврата посетили
су Народни музеј и упознали се са историјском грађом. Ученици секције свих разреда
посетили су све тематске изложбе током године у граду .
22.11.2017. чланови секције присуствовали су комеморацији у трезорима Народног
музеја, којом је одата пошта погинулим суграђанима у Другом светском рату.
Ученици и предметни професори узели су
обележавања Дана града , 9. октобра.

учешће у активностима поводом

У септембру узели су учешће у организовању излета за други разред (посета
манастиру Милешева) .
Истакли су се у организовању и учествовали у студијском путовању Путевима
српских ратника, али и у изради филма са истом темом.
Организовали су и били учесници студијског путовања у Београд - посета
САНУ. Имали су част да обиђу зграду САНУ, али и још већу, да их посебно уваже
пријемом и срдачним разговором, академици Предраг Пипер и Василије Крестић.

116

О свом раду у секцији и својим активностима из предмета историја, били су
неколико пута у прилици да говоре и да учествују у јавним наступима на локалним ТВ и
радио станицама.
Током целе школске године обележавани су значајни датуми и догађаји из Великог
рата. Писани су реферати, прављени изложбени панои и презентације.
У пратњи професорке Светлане Миловановић и директора школе присуствовали су
у одавању поште изгинулим борцима на Кадињачи 29. 11. 2017.
09.05.2018. Присуствовали су комеморацији на Партизанском гробљу поводом
Дана победе .
24. 0 3. 2018. обележили су датум НАТО агресије . Својим активностима
обележили су све важне датуме и догађаје из националне и опште историје.
И ове године успешно су учествовали на такмичењу из знања из предмета историја.
Најуспешнији су били ученици Крсмановић Вукашин II7 и Васиљевић Борко I5. Освојили
су треће место на републичком такмичењу у Зрењанину. Њихов ментор била је
професорка Светлана Миловановић.
Руководиоци стручног већа Душица Илић и Јадранка Папић
12. Извештај о раду географске секције - Мирјана Галечић
Интересовање за гео-секцију је и ове школске године привукао велики број
ученика другог разреда. На посећеним часовима ученици су обрађивали теме помоћу
којих су се стицала знања везана за могућност коришћења интерактивних мапа.
На часовима географске секције
Шта значе имена појединих градова света? Како изгледа дан у једном од
најчистијих градова Европе - Минску? Како је некадашње море, а данас Аралско језеро
полако прерасло у пустињу? Који то италијански град чува највећу тајну - Болоња? Зашто
су венецијанске гондоле офарбане у црно? Које је културе и производе са Далеког истока
Марко Поло донео у земље Старог света? Како изгледају националне кухиње појединих
држава широм планете? На ком језеру постоје плутајућа стална насеља /Тангањика/.....

Секцијом руководила проф. географије Мирјана Галечић
Такмичење из географије
За такмичење из географије ове школске године су се пријавили следећи ученици:
Ђурић Ана, Марић Милица, Јеремић Марта (I2), Јанковић Анастасија (I3), Гордић Стефан,
Кнежевић Ива (I6), Добрисављевић Никола (II4), Богдановић Петар (II5), Живковић Крста,
Дукић Снежана (III1), Тошић Милица (III5), Поповић Милош, Зарић Драган, Рамић Петар
и Поповић Вера (III6). Након школског, општинског и окружног нивоа такмичења, на
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Националну географску олимпијаду су се пласирала два ученика, Марић Милица и Рамић
Петар.
Национална географска олимпијада је ове године одржана 27, 28. и 29. априла у
Београду ( Дом ученика средње железничке школе „Здравко Челар― ). Такмичење се
састојало из четири сегмента – писани тест, теренски рад, писани тест за теренски рад и
мултимедијални тест. Наши ученици су у оштрој конкуренцији освојили четврта места.
Биљана Шоловић

13. Извештај о раду еколошке секције - Милица Зарић
Ове године су чланови еколошке секције имали разнолике активности. Бавили смо
се посетом депонији у Дубоком током новембра, у јануару смо одржали врло успешан Дан
кућних љубимаца, који је одржан као угледни час. У априлу је поводом Дана планете
Земље припремљен квиз знања из биологије и екологије. Крајем маја смо у сарадњи са
локалном заједницом имали акцију чишћења обала наше реке од чесме у Великом Парку,
до Бањица на градској плажи. Прикупљено је 24 врећа разноликог смећа. Очишћене су обе
обале реке и паркинг у Међају. Током целе школске године смо пратили стање квалитета
ваздуха и пијаће воде са релевантних сајтова одговарајућих установа задужених за
мониторинг.
Најзаинтересованији за еколошку секцију су били ученици из II7, а затим из I2, I5 и
II6. Похваљујем екологе ентузијасте и надам се и убудуће успешниј сарадњи.
14. Извештај о раду биолошке секције – Саша Станојевић
На часовима секције проширили смо знање из физиологије нарочито из области
неурофизиологија и физиологија мишићних ефктора. Секцији је у априлу месецу
присуствовао и директор гимназије Вукадин Симовић. Биолошку секцију су похађали
ученици који имају различите оцене из биологије (тројке, четворке и петице) али су
присуствовали редовно и показали заинтересованост нарочито у вези са темама из
неурофизиологије и биљне физиологије. Због екскурзије ученика у време републичког
такмичења из биологије ученици нису били заинтересовани за регионално такмичење у
Пријепољу. Секцију су похађали ученици природно марематичког смера (њих петоро) и
одржано је 20 часова.
Саша Станојевић
16. Извештај о раду секције за математику – Славка Живанић
Главни циљ математичке секције јесте популаризација математике међу ученицима.
Математичку секцију похађали су ученици од првог до четвртог разреда Гимназије, како
са природно-математичког тако и са друштвеног смера. Надарени ученици решавали су
разне занимљиве задатке који се појављују на математичким такмичењима као што су
Мислиша и такмичења која организује Друштво математичара Србије. Ученици који нису
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имали такмичарске амбиције одазивали су се у различитим математичким активностима
као што су:
-Израда паноа са различитим математичким темама;
-Учетвовање у изради занимљивог математичког материјала;
-Посета сајму књига.
Посебно бисмо истакли ангажовање ученика II1 и II7 који су учествовали у изради
радова за изложбу поводом обележавања Маја-месеца математике. Теме изложбене
поставке, која се налази испред математичког кабинета, су алгоритми и логаритми.
Конрдинатори ове излобе су Милена Јелисавчић и Славка Живанић.
Руководиоци секције су Славка Живанић и Катарина Секулић Илић.

17. Извештај о раду програмерске секције – Мирјана Милошевић
Такмичење из рачунарства и информатике „Дабар―
Као и претходних година 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 такмичење реализује.
Такмичење за нашу школу је одржано у Крушевцу 17. марта 2018.год. у Основној
школи „Драгомир Марковић― и било је добро организовано, а организује се истовремено у
Београду, Новом Саду и Нишу.
Ово такмичење подстиче развој логике у начину размишљањa која је неопходна за
озбиљно бављење програмирањем, али и развијање информатичких компетенција код
ученика као и наставника. Број ученика на школском нивоу такмичења је сваке године све
већи и већи и ове године премашио је 43 000, а обухваћени су ученици од првог разреда
основне до четвртог разреда средње школе.
Тим наше школе су чинила три ученика: 1 из другог и 2 из четвртог разреда. То су
Бугариновић Алекса II5, Трипковић Ђорђе IV4 и Филиповић Никола IV4. По први пут ове
године нико од наш ученик није заузео неко од прва три места. Надамо се да ћемо следеће
године имати више успеха на овом такмичењу.Са ученицима наше школе на ово
такмичење су ишле и њихове професорке рачунарства и информатике Мирјана
Милошевић и Анка Мисаиловић.
18. Извештај о раду секције за физику – Цмиљка Васовић
Чланови секције су у току ове школске године учествовали на свим нивоима
такмичења у организацији Друштва физичара Србије. 6.10. 2018. чланови секције су
посетили хидроелектрану у Бајиној Башти. У току посете добили су све релевантне
информације о историјском развоју и техничким карактеристикама овог импозантног
реверзибилног постројења .
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Општинско такмичење је одржано 25.02.2018. у Ужичкој гимназији. Учествовало је
15 ученика од којих је 13 остварило пласман на Окружно такмичење, које је одржано
3.03.2018. у гимназији ,,Јосиф Панчић― у Бајиној Башти. Наши ученици су постигли
следеће резултате:
Први разред: Петар Дамјановић – прво место, Павле Смиљанић – друго место,
Никола Николић и Лука Трипковић - треће место. Ментор: Цмиљка Васовић
Други разред: Алекса Куљанин и Анастасија Бојовић
Костадинов - треће место. Ментор: Снежана Јевђовић

– прво место, Максим

Трећи разред: Лазар Тејић и Игор Топаловић - прво место. Ментор: Снежана
Јевђовић
Четврти разред: Јелисавета Јевтић - прво место. Ментор: Живојин Павловић
Државно такмичење из физике
Од 21.- 23.3.2018. у Нишу је одржано Државно такмичење из физике на коме су
учествовали ученици Ужичке гимназије: Петар Дамјановић (I5) , Лазар Тејић (III5) и Игор
Топаловић (III4) који су остварили одличне резултате.
Петар Дамјановић –прва награда у категорији фермиона за ученике првог разреда
(ментор проф. Цмилјка Васовић).
Лазар Тејић – трећа награда у категорији фермиона за ученике трећег разреда
(ментор проф. Снежана Јевђовић). Лазар је освајањем ове награде ослобођен полагања
пријемног испита на ЕТФ-у и Физичком факултету.
Игор Топаловић – признање.
Ово такмичење је једно од престижних и врло захтевних такмичења која се
одржавају на државном нивоу пошто ученици решавају изузетно комплексне задатке који
захтевају одлично познавање физике и математике. Знања која ученици морају поседовати
за овај ниво такмичења знатно превазилазе оквире школског градива и због тога ученици
морају да уложе пуно додатног рада и напора да уз редовне школске обавезе остваре
добар резултат. Због тога су и остварени резултати наших ученика за сваку похвалу и
поштовање.
19. Извештај о раду хемијске секције – Драгица Селаковић
На секцију су долазили заинтересовани ученици који су се припремали за
такмичење. Реализоване су практичне вежбе из квалитативне и квантитативне хемијске
анализе.
Окружно такмичење одржано је 16. априла. Учествовали су следећи ученици:
Дамјановић Петар I5 – 1. место, прва награда
Поповић Марија II5 – 1. место, прва награда
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Костадинов Максим II6 – 2. место, друга награда
Топаловић Игор III4 – 2. место, прва награда
Ковачевић Андреј IV4 – 1. место, прва награда
Награде и пласмани на републичком такмичењу које је одржано у Београду од 11.
до 13. маја су освојили:
Дамјановић Петар I5 – 1. место, прва награда
Топаловић Игор III4 – 3. место, друга награда
Ковачевић Андреј IV4 – 2. место, друга награда
На Српску хемијску олимпијаду пласирала су се два ученика:
Топаловић Игор III4 – 2. место, друга награда
Ковачевић Андреј IV4 – 3. место, друга награда
Ова два ученика остварили су пласман на Међународну хемијску олимпијаду која
ће бити одржана у периоду од 19. до 29. јула у Чешкој и Словачкој.
Хемијском секцијом руководиле су професорке Селаковић Драгица и Вељовић
Славица.
20. Извештај о раду ликовне секција – Биљана Спаловић
Омладински ликовни клуб
У новије време, радећи као и увек на препознавању онога што је иновативно и
квалитетно, програмска стратегија Градске галерије у Ужицу је употпуњена и пројектом
Дохвати уметност који се реализује од 2009. године, а односи се на сарадњу ове установе
културе са децом и наставницима ужичких основних школа и предшколских установа са
циљем да деци приближе уметност кроз различите радионице и друге дидактичке методе.
Један од програма Галерије однедавно је и остварење сарадње са ученицима и
наставницима средњих школа па је тако настао и пројекат Омладински клуб који има за
циљ да афирмише различите гране ликовне и примењене уметности код деце старијег
узраста и академске сликаре млађе генерације и њихово дело.
Ове године, у циљу додатног едуковања ђака старијег узраста и жеље да их укључи
у свој рад, директор Галерије Зоран Цветић и Биљана Спаловић наставник ликовне
културе у Ужичкој гимназији, дошли су на идеју о реализовању графичке радионице за
ученике ове школе. Ученици су. најпре разгледали поставку традиционалне изложбе
Бијенале графике - Сува игла где су слушали исцрпно предавање о тој графичкој техници
и упознали се са радом савремених аутора посвећених тој врсти уметничког изражавања, а
затим су у приземљу Галерије имали прилику да виде изложбу графика Звонка Шостара
која је постављена као део програма Они које не заборављамо. Након тога демонстриран
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им је рад у техници сува игла, начин штампања тј. отискивања графике, а затим су добили
прилику да и сами раде на гравирању и отискивању свог графичког листа.

Графичка радионица у Градској галерији –Омладински ликовни клуб
Као део овог пројекта реализоване су у и изложбе слика млађих аутора: Марије
Ђокић, Сање Цветић и Маријане Ћурчић.
На часовима секције највише је био заступљен практичан рад-цртање, сликање,
вајање, колаж, фотографија. 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: IE-NO-HIKARI Association ―The World Children‘s Picture
Contest‖- Јапан,
Мали битољски Монмартр (Даница Кривокапић I6, Милена Стевановић III2),
Лидице-тема: Вода (Даница Кривокапић I6, Ања Росић I6).
Изложба радова Лутке гињол које праве матуранти постављена је деветог маја у
холу школе.
Као и сваке године, организовали смо и изложбу најбољих ликовних радова
ученика Ужичке гимназије–цртежа, слика, стрипова, колажа итд. насталих на часовима и
секцији. Изложба је отворена седмог маја у холу школе. На поставци изложбе радили су
ученици II1- Филиповић Петар, Марковић Бранко и Митар Јоковић..
Чланови ликовне секције помогли су и у реализацији приредби Француско вече,
Руско вече, Немачко вече, Холокауст... одржаних у свечаној сали Гимназије, израдом
сценографије и костима.
Посећене изложбе: Милена Павловић Барили,
изложбе радова Сање Цветић,
Марије Ђокић, Маријане Ћурчић, слике и објекти Маријане Ћурчић, Салон ужичких
уметника у Градској галерији, слике Милана Туцовића у галерији Учитељског факултета,
акварели Душана Старчевића и слике Жељка Ђуровића у Народном музеју.
21. Извештај о раду мешовитог хора Ужичке гимназије – Зоран Жупић
У протеклој школској години Гимназијски хор је деловао као мешовити
четворогласни камерни ансамбл који броји двадесетак чланова. Пробе хора су одржаване
два пута седмично. Прилично шаролик репертоар хора омогућио је нашој певачкој
дружини да буде атрактивна за љубитеље хорског звука.
Сезону јавних наступа отворио је женски састав хора у свечаној сали Ужичке
гимназије 25. децембра на јавном часу посвећеном руској песникињи Марини Цветајевој,
изведбом популарног хора А. Бородина „Улетай на крыльях ветра― уз клавирску пратњу
чланице хора Анастасије Бојовић. Након трогодишње паузе, свечана сала Ужичке
гимназије је поново била место окупљања хорова из Ужица и околине. На Светосавском
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концерту одржаном 25. јануара наступило је 6 хорова међу којима је по први пут гост
наше школе био Црквено-варошки хор свети Сава из Лучана. 27. јанура, Гимназијки хор је
учествовао у представи „Свети Сава и голубица― коју су у режији професора веронауке
Јанка Божовића извели наши ученици. Након овог наступа на коме је хор извео
Светосавску химну, народну песму „Расти, расти...―, стихове из Акатиста Богородици и
„Ово је Србија―, хор Ужичке гимназије је добио позив од организатора Свечане академије
посвећене дану државности Србије. На Сретење, 14. фебруара, на поменутој академији
одржаној у свечаној сали Ужичке градске куће, наш хор је извео песме: „Француска лађа―,
„Расти, расти...― и „Ово је Србија―. Сезону јавних наступа у школској години коју
приводимо крају, хор Ужичке гимназије је заокружио 30. марта на вечери филмске музике
„The sound of movies― одржаној у свечаној сали наше школе изведбом нумере „Rain Drops
Keep Falling on My Head― из филма „Butch Cassidy and the Sundance Kid―.
Време након јавних наступа, хор је провео у „тихом раду― на богаћењу репертоара,
спремајући се за нову сезону.

22. Секције за физичко васпитање – Јована Јокић, Љубиша Вранешевић, Горан
Ковачевић, Светлана Кнежевић
Сви часови и наставни садржаји су реализовани, како у школским салама тако и на
градском стадиону.
Школски крос је одржан 13.10.2017. године, где су ученици наше школе масовно
учествовали и такмичили се у шест дисциплина.
Затим је уследило такмичење у стоном тенису 26.10.2017. г. које је водио професор
Љубиша Вранешевић, где су дечаци заузели друго место у екипном пласману, а ученик
Деспотовић Богдан заузео је четврто место у појединачном пласману.
6.11.2017. у ―Хали спортова‖ одржано је општинско такмичење у рукомету где је
екипа наше школе заузела друго место у мушкој конкуренцији. Екипу je водила
професорка Јована Јокић.
У мушкој кошарци, одржано је општинско такмичење у Медицинској школи
7.11.2017. где је наша школа заузела прво место и 8.12.2017. је отпутовала у Пријепоље на
окружно такмичење где је заузела друго место. Екипу водила професорка Јована Јокић.
3.11.2017. на Градксом базену одржано је такмичење у пливању на општинском
нивоу. Девет наших ученика се квалификовало на републичко такмичење, које се одржало
15.11.2017. у Крагујевцу, где је најбољи резултат наших ученика 6. место. Екипу водила
професорка Светлана Кнежевић.
4.11.2017. године одржано је општинско такмичење у женској кошарци где су наше
ученице заузеле треће место, а ову екипу је водила професорка Јована Јокић. Затим је
уследило пријављивање на скијашки семинар који ће се реализовати 23.
25.2.2018. у Ски центру на Торнику, где су сви чланови актива пријавњени.
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1.12.2017. професорка Светлана Кнежевић је одржала огледни час, у одељењу II4.
28.11.2017. године одржано је општинско такмичење у мушкој одбојци где је наша
школа заузела треће место, а екипу је водила професорка Светлана Кнежевић.
5.12.2017. одржано је такмичење у одбојци за ученице где су и оне заузеле треће
место, а екипу је водила професорка Јована Јокић.
25.12.2017. године у Народном позоришту наша колегиница, професорка Светлана
Кнежевић је добила награду и признање најбољег педагога из области физичког
васпитања.
23.-25.2.2018. у Ски центру на Торнику, сви чланови актива и директор школе
учествовали су на скијашком семинару „Усавршавање наставника за реализацију
програма обуке скијања―.
22.2.2018.године одржано је општинско такмичење из гимнастике у Медицинској
школи у Ужицу, где је једна ученица, Андрић Андријана, заузела друго место и
пласирала се на републичко такмичење. Екипу је водио професор Љубиша Вранешевић.
8.3.2018.године одржано је општинско такмичење у стрељаштву у Ужицу у Првој
основној школи ―Краљ Петар II‖. Ученике је повео професор Љубиша Вранешевић.
Најбољи резултат је прво место појединачно за ученика Лукић Вељка III2.
19.3.2018.године у Чајетини одржано је општинско такмичење из малог фудбала,
где је екипа школе заузела прво место и пласирала се на окружно такмичење. Екипу је
водио професор Горан Ковачевић.
29.3.2018.године одржано је општинско такмичење у Ужицу из мушке и женске
атлетике, које је водила професорка Светлана Кнежевић. Екипа која је представљала
школу заузела је прво место и у мушкој и у женској конкуренцији.
29.3.2018.године са челницима општине одржан је састанак где су присуствовали
сви професори физичког васпитања, који предају матурантима у средњим школама.
Састанак је одржан ради договора и организације Матуранског кадрила, који је заказан за
18.5.2018.године на Градском тргу. Састанак је одржан у канцеларији директора
Економске школе.
28.3.2018.године одржано је републичко такмичење из гимнастике у Пироту.
Ученица Андрић Андријана заузела је 28.место у појединачној конкуренцији. Ученицу је
водио професор Љубиша Вранешевић.
13.4.2018.године у Чајетини одржано је окружно такмичење из малог фудбала где је
екипа школе заузела 3.место. Екипу је водио професор Љубиша Вранешевић.
19.4.2018. године у Бајиној Башти на окружном такмичењу из атлетике, ученице су
заузеле 1.место у екипној конкуренцији, а три ученика су заузели, у појединачној
конкуренцији на трци на 100м, 1000м и скоку у вис треће место и пласирали се на
међуокружно такмичење у Крагујевцу. На међуокружном такмичењу ученице школе
заузеле су 3.место у екипном пласману, а у појединачној конкуренцији ученице Јовановић
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Александра и Тодорић Анастасија освојиле су прво место. Водила их је професорка
Светлана Кнежевић.
17.5.2018.године одржано је републичко такмичење у атлетици у Новом Пазару.
Ученица Јовановић Александра заузела је 2.место у трци на 800м, док је 6.место на трци
на 400м заузела ученица Тодорић Анастасија. Екипу је водила професорка Светлана
Кнежевић.
18.5.2018. на тргу одржан је Матурантски кадрил, где су сви матуранти плесали.
Ђаке су обучавали њихови предметни професори Горан Ковачевић и Јована Јокић.
25.5.2018.године на Градском базену одржане су ―Игре без граница‖. Ужичка
гимназија је имала три екипе, од којих је једна екипа заузела 1.место, а једна 2.место.
Екипе је водила професорка Светлана Кнежевић.
30.5.2018.године у школском дворишту одршано је предавање и вежбе под акцијом
МУП-а, АМСС и Удружења родитеља Ужице. Сви ученици трећих разреда школе су са
својих часова физичког васпитања и осталих часова од 17 часова до 19 часова, опробали у
вежбама симулација чеоног удара, ―пијаних‖ наочара... Координисали су професори
Љубиша Вранешевић и Јована Јокић.
2.6.2018.године професорка Светлана Кнежевић повела је у шетњу ученике школе.
Траса је била од школе до Татинца и назад до школе у дужини од 12км.
Извештај припремила Јована Јокић
23. Извештај о раду секције за филозофију – Катарина Смиљанић

Ученици четвртог разреда, природно математичког смера, били су врло
заинтересовани и ангажовани у раду ове секције. Посвећеност актуелним друштвеним
темама и збивањима била је врло промишљена, критична и узбудљива. Таква је била и
анализа садржаја из друштвених наука. Ученици су испољили не само велико
интересовање за наведене теме већ и висок степен разумевања, критичан став, озбиљност
и зрелост у извођењу закључака, као и спремност за друштвени ангажман.
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 2017/18. години распоређени у седам одељења. Одељењске старешине су радиле
на изради делова Годишњег програма рада школе. Одржани су први родитељски
састаници.
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Настављено је евидентирање података о ученицима у школску документацију и
формирање група за изборну наставу. Дали су подршку при формирању одељењске
заједнице ученика, избор председника и секретара и по два представника одељењске
заједнице за ђачки парламент. Ученици су упознати са Програмом заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање
позитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу.
Ученици су се определили за ваннаставне активности. Матуранти су упознати са
пропозицијам полагања матурског испита. 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.
У фебруару је реализована изборна тема о систему вредности младих и моралним
нормама. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика.
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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

Стручно веће за
српски језик и
књижевност

Сви разреди

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

Хуманитарне активности

Сви разреди

Спортски турнири

Сви разреди

Активности у области
екологије

Сви разреди

Стручно веће
наставика
грађанског
васпитања
Стручно веће
наставика физичког
васпитања и физике
Стручно веће
биологије

Реализовано је
током школске
године
Реализовано је
током школске
године
Реализовано је
током школске год

Вечери на страним језицима
У делу рада секција и рада стручних већа.
Позоришне представе
У делу рада секција и рада стручних већа.
У делу о секцији за енглески језик.
Књижевне вечери
У делу о пројекту На пола пута.
Хуманитарно-спортске активности
Меморијални турнир у малом фудбалу ,, Љубомир Љубо Обреновић“
23. маја одиграна је финална утакмица традиционалног меморијалног турнира у
малом фудбалу ,,Љубомир Љубо Обреновић―. Ове године титула најбољих припала је
екипи одељења IIIs2 (Балша Бакић, Раденко Мунитлак, Богдан Марјановић, Александар
Димитријевић).Друго место освојила је екипа IV2 (Стефан Јараковић, Теодор
Димитријевић, Матеја Миливојевић, Мирко Пантелић). Треће место припало је екипи III2
(Немања Љубинац, Филип Милетић, Никола Никитовић, Душан Алексић). За најбољег
стрелца проглашен је Теодор Димитријевић. Награде за ученике обезбедила је породица
Обреновић. Велику захвалност заслужују Немања Алексић и Немања Љубинац као
организатори турнира и ученици Ужичке гимназије који већ годинама подржавају овај
турнир и учествују у великом броју у његовом такмичарском делу.
Ове школске године основан је и фонд ,,Љубомир Обреновић― из кога ће се
награђивати ђак генерације и најбољи спортиста школе. Фонд је основао Милош
Обреновић у знак захвалности Ужичким гимназијалцима и у знак сећања на свог брата
Љубомира.

Снежана Јевђовић
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Активности у области екологије, грађанског васпитања и физичког васпитања
Преглед активности у области екологије дат је у извештају о раду еколошке секције.
8.3.3. Извештај о раду ученичког парламента
Ужичку гимназију одликују разни креативни ученици, који поред школе уживају и
у разним ваннаставним активностима, секцијама и хуманитарним радовима. Имају разне
идеје, које се труде да остваре.
Рад Ученичког парламента за 2017/18. годину:
1. седница за договор о будућем раду парламента одржана је 25. 09. 2017. године
2. Заједно са Унијом студената и Унијом средњошколаца организоване су следеће
активности:
Прва дебата 30. 11. 2017. у Ужичкој гимназији на тему Да ли је знање
интелигенција?
Друга дебата 12. 12. 2017. у Техничкој школи на тему Абортус, да или не?
Трећа дебата у Медицинској школи на тему Да ли физички изглед утиче на положај
у друштву?
Сакупљање слаткиша за прављење новогодишњих пакетића за децу из Ужичке
болнице
Хуманитарна журка 21. 12. 2017, за друштво за помоћ МНРО Анђели
Остале хуманитарне журке и хуманитарни турнири, под називом Ужице за Космет,
где су се прикупљала средства за социјално угрожене породице на Косову и Метохији
3. У сарадњи са члановима Ужичког центра за права детета, гимназијалци су
одржали вршњачке едукативне програме на тему дигиталног и вршњачког насиља, као и
Форум театар представу.
4. Најактивнији чланови Ученичког парламента су 13. 12. 2017. године, у склопу
Парламентарне уније Ужица, посетили Српску академију наука и уметности у Београду.
Имали су прилику да се лепо упознају са чарима академика и да разговарају са
Љубомиром Симовићем.
5. Уз подршку фондације Ана и Владе Дивац пројекат три ученика из Ужичке
гимназије је одобрен, па је 2018. године обновљено школско двориште.
6.Организоване су групе које су учествовале на меморијалном турниру 16. 02. 2018.
године, као подршка Нурдору.
7. Заједно са Парламентарном унијом, Музичком школом и Уметничком школом из
Ужица у Градској кући приказано је Сећање на жртве Холокауста.
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8. Три најактивнија члана парламента Мирко Пантелић, Анита Богојевић и
Магдалена Вулевић имали су прилику да пристуствују Данима демократске културе у
Земуну од 13. до 15. априла 2018. године.
9. Одржана је седница Ученичког парламента 03. 05. 2018. године на којој су
ученици причали о побољшању рада парламента и поделили се у тимове који ће званично
почети са радом следеће школске године.
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 трећег разреда организаована је од 13. 05. до 19. 05. 2018. на релацији
Ужице - Будимпешта - Праг- Дрезден - Ужице. Током екскурзије посећени су Терезин и
Сент Андреја. На путовање су пошла 174 ученика, шест професора, директор, четири
водича и лекар.
Први дан - Кренули смо у недељу, 13.05. у 4:30 испред Градског стадиона. У
Мађарску смо ушли преко граничног прелаза Хоргош. На граници смо се задржали око
седам сати, због велике гужве и штрајка мађарских цариника. Имали смо проблем са
пасошем једног ученика, па су директор и он морали да се врате у Србију. У Будимпешту
смо стигли око 21 час и сместили се у хотел. Директор нам се исте вечери прикључио.
Због вишечасовног задржавања на граници, није било могуће извести планирано
разгледање Будимпеште тог дана.
Други дан – После доручка,кренули смо у планирани одилазак Будимпеште.
Посетили смо Тропикаријум. Затим пут настављамо према Прагу, вожњом преко
Словачке. После панорамског разгледања Прага, смештамо се у хотел. Ученик који је
враћен у Србију због неисправног пасоша, прикључио нам се у касним вечерњим сатима.
Трећи дан - Обилазак Прага текао је по плану.Посетили смо Храдчане, Катедралу
Светог Вита,
Златну улицу, Кафкин музеј,прошетали Карловим мостом, видели
астрономски сат на Малим намјестима.После разгледања ученици су имали слободно
време за шетњу.
Четврти дан - Једнодневни излет укључивао је одлазак у Терезин и Дрезден. У
Терезину смо посетили Музеј посвећен страдању у гету и Малу тврђаву. Дан је био
тмуран и кишан, што је допринело општем утиску који смо понели после посете
казаматима Мале тврђаве. У Дрездену смо обишли Цвингер палату и посетили
математичко-оптички кабинет и Галерију старих мајстора, која садржи заиста импресиван
број платана сликара средњовековног, барокног и ренесансног периода, међу којима је и
чувана Рафаелова Мадона. Слободно време ученици су могли да искористе за шопинг и
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додатно разгледање тргова у центру града. Након повратка у Праг, организован је одлазак
у дискотеку. Поврата у хотел.
Пети дан – Други дан разгледања у Прагу започет је обиласком Краљевства
железница, изузетно атрактивном макетом Републике Чешке која показује како
функционише железнички и друмски собраћај у овој земљи. За кретање возова користи се
исти програм који употребљава чешка железница. Остала превозна средства крећу се
помоћу компјутерског система који је повезан се десетинама хиљада сензора уграђених у
макету. Неколико сати порвели смо у прашком зоолошком врту који је пети на листи
најбољих светских зоолошких вртова. Ради се о сасвим модерном концепту зоо вртова у
којима се животњама омогућава да живе у условима који су скоро идентични као
природни, а боравак у кавезу је незамислив. Ученици и професори су потом посетили
импресивну Јерусалимску синагогу, саграђену у неомаварском стилу, и ту се упознали са
судбином прашких и средњоевропских Јевреја и значајем те заједнице и њихове судбине
за развој садашње Европе и света. Ученици су посетили и Народни музеј. Слободно време.
Повратак у хотел.
Шести дан – После доручка кренули смо у Будимпешту,где смо обисли Будим:
Рибарску тврђаву, брдо Св. Гелерта, Цитаделу. После вечере, организован је одлазак на
панорамско разгледање Будимпеште бродом. Повратак у хотел.
Седми дан – Обишли смо пешачку Ваци улицу где су ученици имали слободно
време за шетњу пре поласка у Сент Андреју. Шетајући Сент Андрејом обисли смо Стари
главни трг, Благовештенску цркву, српску школу, Саборну (Београдску) цркву, кућу
Јакова Игњатовића. И овде су ученици имали времена да самостално упознају место ,а
потом смо кренули у Ужице и стигли око1 час после поноћи.
Општи је утисак да је екскурзија била успешна, да су се ђаци, уз неколико
изузетака, понашали солидно. Водичи су били изванредни. Аутобуси су били изузетно
квалитетни, а возачи професионални, одмерени и стрпљиви.
Извештај са излета
Извештај са реализоване екскурзије - Путевима српске војске
Mакедонија – Грчка 2017.
У октобру 2017. нас 35 младих ђака са професоркама историје Душицом Илић и
Јадранком Папић кренусмо Путевима српске војске, тј. у обилазак налазишта везаних за
српску историју у Првом светском и балканским ратовима.
Кренули смо рано ујутро, тек почела јесен, а напољу грануло сунце. Прелазимо
македонску границу. Прва локација била је спомен-костурница на брду Зебрњак.
Спомен-костурница је изградио Момир Коруновић 1937. у част погинулим српским
војницима у бици за Куманово 1912. Ово здање се прво састојало из доњег дела, мале
тврђаве која је и дан данас ту и велике куле, на чијем врху се налазио крст. Нажалост,
захваљујући Бугарима, куле данас нема, али њен крст стоји и даље опомиње. У малој
просторији налазе се и кости наших бораца.
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Са самог врха пружа се величанствен поглед на Кумановско поље. То је некада био
сам југ наше Србије.
Пут нас даље води до другог по величини града у Македонији, Битоља. Обилазимо
српско војничко гробље. На гробљу је сахрањен 1321 војник српске војске из Балканских
и Првог светског рата Кости палих бораца пренете су у заједничко гробље на месту
споменика. Поред масовног гробља покопани су и српски војници после ратова. Ни на
једном гробу није написано име преминулог, тако тужно. Сви остају незнани јунаци.
Исцрпљени од првог дана и са доста накупљених емоција пењемо се на вишу
надморску висину. Она нас припрема за сутрашњи подухват. Идемо кроз Национални
парк Пелистер, језгро Мунике и Молике. Дочекала нас је пријатна вечера и собе.
Сутрадан устајемо раније, а Сунце грануло. Идеално време за највећи подухват,
Кајмакчалан. Спуштамо се у долину и прелазимо Грчку границу. Део Грчке у који
залазимо као да је део Србије. Сваки човек одатле зна српски, тако да се увек можете
споразумети.
Водич нас дочекује, прелазимо у Грчки аутобус и полако се пењемо ка ски центру
Ворас који се налази на планини Ниџе. Одатле пешке крећемо ка самом врху. Почињемо
да се осећамо поносно. Развијамо заставе, забележена фотографија. Пењемо се више од 2
сата, а водич само говори Још мало. Још мало. Не одустајем. Сетим се прича из историје
како су се наши војници трчећи пели уз планину, то ми не да да одустанем. Настављам
још брже и снажније. После скоро 2 сата назиремо врх, стигли
Капела Светог Илије и спомен костурница на Кајмакчалану
смо. Кајмакчалан је пре био доста виши, али због великих артиљеријских пуцњава,
срубљен је пар метара. Ту се налази капела Светог Илије, изграђена у част погинулим
српским војницима, као и спомен костурница. Капела се налази у Македонији, а
костурница у Грчккој. Дели их само један камени стубић. Имали смо ту велику могућност
да се спустимо у костурницу. Страва и ужас, тако мале главе напаћених и храбрих Срба.
Улазимо у капелу, целивамо икону. Са стране налази се урна у којој је било срце највећег
српског пријатеља др Арчибалда Рајса. Не зна се шта је било са срцем, али сматра се да је
украдено од стране Бугара. Сунце полако залази, ми се враћамо у подножје. Улазимо у
аутобус у тишини. Пуни смо утисака. Ово је био невероватан дан.
Те вечери стижемо у Паралију, легло Срба у Грчкој лети. Наравно, ван сезоне је
посећујемо, тако да није баш живахна. Срећом, па смо тај дан били уморни. Одлазимо на
спавање.
Свануло је. Брзо се пакујемо и крећемо даље. Уз пут до Крфа, посећујемо Метеоре.
То је нестварни комплекс манастира на стенама. Посећујемо и радионицу за издраду
икона. Ту смо научили 3 начина за израду. Одлазимо у посету манастиру Варлам.
Уживамо у грађевини и савршеном погледу, фотографишемо се.
После метеора, упућујемо се на Крф, где ћемо провести остатак наше екскурзије.
Стижемо до луке Игуменица где се укрцавамо на трајект. Путујемо из залазак Сунца и
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ветрић који пирка на све стране. Уживамо и жељно ишчекујемо острво. А кад смо стигли
водич нас припрема причом за наредне дане. Смештамо се у хотел Потамаки.
Следећи дан био је посвећен обиласку луке Гувије где су се Срби који су
преживели Албанску голготу искрцавали на острво. Водић нам прича да су били
дочекани, као да су рођена браћа Грцима. На плажи се налази спомен плоча на 3 језика.
Укрцавамо се на бродић и крећемо ка острву Видо, острву смрти за Србе. Долазимо
до спомен костурнице. Служамо тужну причу водича. Сузе ми навиру, не могу да
престану. Спуштамо се до плаве гробнице и служамо истоимену песму коју рецитује наш
друг Милан. Одатле су мртве Србе спуштали у море јер нису имали гробно место на
острву. Још увек памтим причу водича да је млад дечко из Србије дошао на Крф да
помаже лекарима и да спуштају Србе у море. Туга у његовом срцу је била све већа из дана
у дан док једну ноћ његово грло није спустило крик који се чуо на целом Крфу. То је тај
бол кад гледаш како твоја браћа умиру. Улазимо у Костурницу, на зидовима су исписана
имена сахрањених на Виду. Опипавам плоче, читам имена. Желим да их што више
запамзим. Има их и наших, Ужичана.
Врћамо се ка бродићу који нас вози до Плаве гробнице. Имам ту част да бацим
венац са својим другом Јованом за наше храбре. Част ме је надживела у том тренутку.
Враћамо се на Крф. Обилазимо Српску кућу у којој је поставка фотографија и сачуваних
предмета војника из рата. Пазаримо у српској продавници и добијамо слободно време.
После толико прича, сабирам утиске у себи. Већ могу да кажем како је ово најбоље
путовање.
Кад смо се вратили у хотел, наравно топло време нас је одмах позвало ка мору, а и
базену. Замислите, октобар месец и купање у мору. Спремамо се за вечеру и одлазак на
забаву хотела, Грчко вече. Упознајемо и другаре из школа у Београду. Нажалост, волела
их да је више Срба на овом путовању. Свако треба да обиђе ово.
Сутрадан одлазимо до Агиос Матеоса, места где је боравила Дринска дивизијија.
Код споменика у маслињаку Јаниса Јанулиса певушимо тамо далеко и слушамо причу
водича. Одлазимо да туристички посетимо Крф. Водич нам показује прелепи град. Рађен
је по угледу на Венецију, пун је шарених зграда, уских уличица. Још једна гондола фали и
ето нас у Италији. Свиђа ми се град, свиђају ми се и људи. Знате кад одете негде а
дочекају ваас као да сте им сестра или брат.
При крају дана, посећујемо палату принцезе Сиси, Ахилион. Она је била заљубљена
у Ахила, тако да ето и назив палате и посвета истоименом. Шетамо кроз сређене вртове,
уживамо у погледу на море. Такође, ова палата је за време рата била претворена у болницу
у којој су били лечени наши људи.
Враћамо се у хотел. Иако морамо да устанемо рано, то нас није спречило за још
једно брчкање у мору и скупљање по собама. У ране јутарње сате напуштамо хотел и
трајектом одлазимо ка копну. Од Игуменице, пут нас води у Солун, још један, можемо
рећи српски град. Обилазимо га панорамски из аутобуса. Уживам у свакој ситници. Није
Грчка без разлога земља мојих снова. Добијамо слободно време. Наравно, већина одлази у
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куповину, а ја разледам Аристотелов трг, уживам у традиционалним јелима и музиком
уличних свирача.
Кад смо се сви скупили после паузе идемо да посетимо Српско војничко гробље на
Зејтинлику. Ту нас дочекује деда Ђорђе и на мало „заборављеном― српском језику нас
уводи у причу о овом месту. Улазимо у костурницу, ту се налазе оне исте плоче као са
Вида и још много фотографија и сачуваних ствари наших ратника. У књизи тражим
бројеве гробова мојих предака. Одлазим до њих, спушам грумен српске земље, такав је
обичај каже се. Фотографишемо се са нашим домаћином и с поносом напуштамо ово
„свето― место.
Крећемо ка граничном прелазу Евзони. На само 15км пре застајемо како бисмо
посетили меморијални комплекс у Поликастру. Ту се налази 5 биста премијера држава
савезница у Великом рату. Такође, међу њима је и биста Николе Пашића, Србина. Уз
бисте стоји и спомени, ја ћу га назвати „кула― исписан на 5 језика: „Херојским синовима
Србије, Француске, Италије, Велике Британије и Грчке, који су се верни завештањима
својих предака борили на овим местима и пали за слободу и за светски мир 1916-18―.
И сада скидамо капе са глава и поносно стојимо испред овог споменика ''савезника
и нас'', стављамо руку на срце и уз сузе певамо Тамо далеко...Одајемо почаст нашим
јунацима, а неки се саосећамо са њима, јер су многи били чланови наших породица.
На клупи испод околних чемпреса седи неколико нас и гледамо у овај призор још
увек подсећајући се на време када је Србија уживала у речима хвале и имала веома високу
позицију и поштовање од стране држава које данас називамо светским силама.
Поздрављамо се са нашим херојима уз обећање да ћемо поново доћи.
Могу још да кажем да ми је ово путовање остало најдубље урезано у срцу.
Упознала сам невероватне људе, видела много тога, а и научила. И надам се, да ће оваквих
екскурзија бити много више.
Бранка Лазић III2
Обузети јаким утисцима са екскурзије, већ у повратку смо се договорили да све што
смо видели и доживели представимо кроз филм. Договорено, учињено! Наше фотографије
и снимци уклопљени са документарним материјалом и уз текст учесника путовања,
„спаковани― су у филм у трајању од сат времена. Ученици су били и наратори и
монтажери. Филм је приказан премијерно крајем децембра 2017. године наставничком
већу Гимназије, а пројекције су поновљене у амфитеатру школе родитељима, колегама и
медијима крајем фебруара 2018. године, и ужичкој јавности у Свечаној сали Градске куће
14. марта 2018.године. Интересовање је било изузетно, а сузе у очима и аплаузи гануте
публике су показали да смо успели да им пренесемо емоције са тог путовања.
У вези са промоцијом филма професорка Јадранка Папић је са ученицима гостовала
на ТВ Лав, а Телевизија 5 је филм приказала у свом програму.
Филм је свој живот наставио на каналу youtube и друштвеним мрежама.
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Стручна екскурзија матураната у Македонију и Грчку „Путевима српких ратника―
и истоимени филм посвећен њој, најважнији су догађаји школске 2017/18. године у
реализацији актива историчара. Наша жеља је да и на овај начин промовишемо тематске
екскурзије, и подстакнемо колеге да се више окрену овом виду оплемењивања омладине.
проф.Душица Илић
Извештај са реализованог излета ученика другог разреда гимназије
Излет за ученике другог разреда, који је предвиђен школским планом и програмом,
реализован је у суботу 30. септембра 2017. године, у организацији агенције СИМ турс. На
излет је кренуло 95 ученика са својим одељењским старешинама, представником агенције
Натом Трмчић и лиценцираним туристичким водичем. Кренули смо испред градског
стадиона, смештени у два аутобуса приватног превозника, који нам је омогућио удобан и
сигуран превоз.
Пут нас је водио преко Златибора, области Златарског језера и Нове Вароши и
после кратке паузе у долини реке Бистрице, стигли смо у манастир Милешева. Манастир
је 1219.године подигао жупан Владислав, син краља Стефана Првовенчаног као своју
задужбину. У пратњи кустоса обишли смо манастирску ризницу где су изложене црквене
и уметничке старине, књиге и бројне рукотворине као и археолошке ископине. Посебно
место заузима штап Светог Саве који му је у Никеји 1219. год. даровао Васељенски
патријарх Манојло као знак самосталности српске православне цркве. Оно по чему је
манастир Милешева посебан међу српским средњовековним манастирима сигурно су
његове фреске и најпознатија међу њима Бели анђео.
Након посете манастиру, направили смо предах у прелепом амбијенту етно
рибњака у кањону реке Милешевке недалеко од манастира, а затим смо наставили до шест
километара удаљеног Пријепоља.
У Пријепољу смо посетили градски музеј чију сталну поставку осим археолошке
збирке, чине и предмети из колекције народног одевања, покућства, пољопривредних и
занатских справа и помагала, накита и фотографија , који презентују свакодневни
друштвени живот и веровања сеоског и градског становништва, православне и исламске
вероисповести, који су вековима на овим просторима живели и живе једни са другима.
Осим тога део сталне поставке посебно занимљив ученицима је изложба освојених
медаља и трофеја Влада Дивца са олимпијских игара, светских и европских првенстава,
као и спортска опрема – дресови из НБА и други предмети и фотографије везани за
његову кошаркашку каријеру.
Пут смо наставили даље у правцу Нове Вароши, а лепо и сунчано време омогућило
нам је да брзо стигнемо до новог одредишта планине Златар, где смо направили паузу за
ручак и искористили време да уживамо у прелепој природи ове планине. Након тога смо
кренули до језера Увац где нас је на почетку бране (дуге 160м и високе 110м) чекао чувар
из Специјалоног резервата природе Увац који нам је испричао о изузетном значају овог
природног добра и његовом биљном и животињском свету са посебним освртом на
најзначајнијег становника – белоглавог супа. Због веома хладног времена нисмо били у
могућности да направимо кратку шетњу, већ смо наставили до центра Златибора, где су
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ученици имали паузу од сат времена за слободне активности. Око 20 часова вратили смо
се у Ужице.
На крају излета, сви учесници су били веома задовољни, нарочито ученици који су
се сјајно понашали током целог пута. Циљ, који је постављен, испуњен је, излет је био
добро организован, садржајан и испунио је очекивања свих учесника.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
9.1. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Почетком школске године, као саставни део Годишњег плана рада школе, израђен је
и глобални план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. План има јасне
приоритете и циљеве постављене на Педагошком колегијуму. Предвиђа континуирано
стручно усавршавање наставника како на нивоу школе, тако и ван школе. Такође,
израђени су и индивидуални планови стручног усавршавања и усаглашени су са
Годишњим планом.
У складу са утврђеним приоритетима школе и предлозима стручних већа одабрани
су акредитовани семинари за већу групу наставника који се односе на васпитни рад
настаника. Семинари су из треће су групе компетенција за подршку развоју личности
ученика. Почетком децембра реализован је семинар ''Од предрасуда и стереотипа до
дискриминације и насиља.'' На семинару су обрађене следеће теме: 1. Предрасуде и
стереотипи; 2. Дискриминација као принцип конвенције о правима детета; 3. Заштита од
дискриминације; и 4. Заштита од насиља, злостављања и заменаривања. Општи циљеви
семинара реализовани су кроз освешћивање функционисања модела од стереотипа и
предрасуда до дискриминације и насиља и оснаживање школе да реагује и предузима
мере превенције и интервенције уз учешће ученика. Кроз специфичне циљеве семинара
реализовано је и упознавање са појмом предрасуда и стереотипа, освешћивање
механизама настајања и последице, упознавање са начинима њихових превазилажења.
Радило се на продубљивању знања о дискриминацији и упознавању са механизмима
реаговања и нивоима одговорности.
У фебруару је организован још један семинар ''Разумевање и примена Индекса –
индикатора остварености права детета у образовању''. Општи циљеви семинара односе се
на упознавање запослених у образовању са стандардима, индикаторима, процедурама и
механизмима за оствареност права детета у школи. Теме програма су Индекс и
индикатори који су везани за партиципацију ученика и квалитет образовања и индикатори
остварености права у односу на чланове. На крају је урађено и акционо планирање мера у
остваривању Индекса. Реализатори оба семинара су Јелена Жунић Цицварић и
Александра Шуљагић Поповић.
На седницама Наставничког већа презентоване су теме: 1. Пажња - реализатор
школски психолог Драгана Радовић и 2. Новине приликом увођења ЕС - дневника –
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реализатор професор психологије Драгана Ђурић. Школски педагог Емилија Станковић
информисала је Наставничко веће о насталим изменама у оквиру стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника. Наставничко веће разматрало је и промену плана уписа
за наредну школску годину. Одлучено је да се у школској 2018/19. години, поред четири
одељења друштвено-језичког смера и три одељења природно-математичког смера, упише
и једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Због промене плана уписа и предстојеће реформе гимназија наставници су током школске
године пролазили кроз интезивне обуке. Обука је организована и због потребе преласка на
електронко вођење школских евиденција.
Доста се радило на подизању квалитета наставе кроз обезеђивање бољих
материјално-техничких услова. Кабинети 28 и 29 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. Због преласка на електронски дневник, од априла месеца 2018. године,
набављена су још три рачунара. У наставничкој канцеларији додатно је постављен лаптоп. За кабинет за стране језике набављена је паметна табла. За остале кабинете набављене
су четири беле табле. Набављена су и два ЛЦД телевизора. У току другог полугодишта
обновљене су трибине за школско игралиште. У оквиру редовног одржавања школске
зграде окречени су ходници, степеништа и урађена је цокла. У обезбеђењу новца за
набавку опреме, учила и потрошног материјала употребљена су средства добијена од
Града и Министарства просвете, као и средства од донација и поклона.
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 2017/2018.
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, III6
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11. Татјана Павловић, представник родитеља, IV3
12. Зоран Деспотовић, представник локалне заједнице
13. Вирић Николина IV1, представник ученика
14. Симић Сара III2, представник ученика

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:
16.3. У РЦУ одржана је промоција Електротехничког факултета.
22.12. У свечаној сали школе одржана је промоција Машинског факултета из
Београда.
25.12. Одржана промоција Агрпнпмског факултета из Чачка.
17.1. У свечаној сали школе одржана је промоција ФОН-а.
27.4. У свечаној сали одржана је промоција Технолошко-металуршког факултета.
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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 2017/18.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.

139

9.5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У ШКОЛИ
Део извештака о реализованим пројектима налази се у делу о секцијама и
извештајима о раду стручних већа.
Пројекат у сарадњи са Градском галеријом
Омладински ликовни клуб - Мали графички атеље
У новије време, радећи као и увек на препознавању онога што је иновативно и
квалитетно, програмска стратегија Градске галерије у Ужицу је употпуњена и пројектом
Дохвати уметност који се реализује од 2009. године, а односи се на сарадњу ове установе
културе са децом и наставницима ужичких основних школа и предшколских установа са
циљем да деци приближе уметност кроз различите радионице и друге дидактичке методе.
Један од програма Галерије однедавно је и остварење сарадње са ученицима и
наставницима средњих школа па је тако настао и пројекат Омладински клуб који има за
циљ да афирмише различите гране ликовне и примењене уметности код деце старијег
узраста и академске сликаре млађе генерације и њихово дело.
Ове године, у циљу додатног едуковања ђака старијег узраста и жеље да их укључи
у свој рад, директор Галерије Зоран Цветић и Биљана Спаловић наставник ликовне
културе у Ужичкој гимназији, дошли су на идеју о реализовању графичке радионице за
ученике ове школе. Ученици су. најпре разгледали поставку традиционалне изложбе
Бијенале графике - Сува игла где су слушали исцрпно предавање о тој графичкој техници
и упознали се са радом савремених аутора посвећених тој врсти уметничког изражавања, а
затим су у приземљу Галерије имали прилику да виде изложбу графика Звонка Шостара
која је постављена као део програма Они које не заборављамо. Након тога демонстриран
им је рад у техници сува игла, начин штампања тј. отискивања графике, а затим су добили
прилику да и сами раде на гравирању и отискивању свог графичког листа.
Као део овог пројекта реализоване су у Градској галерији и изложбе слика млађих
аутора: Марије Ђокић, Сање Цветић и Маријане Ћурчић, а текст за каталог изложбе и о
раду графичке радионице писала је Биљана Спаловић. О овом пројекту објављен је и
чланак у Просветном прегледу.
Биљана Спаловић
10.1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
10.1.1. Извештај о стручном усавршавању наставника
Стручно усавршавање директора, наставника и стручних сарадника које се односи
на реализацију активности из индивидуалних планова, а у оквиру 44 сати усавршавања у
установи, део је посебне евиденције. Део посебне евиденције је извештај о реализацији
глобалног плана установе. Задужена особа за тромесечно извештавање директора је
Светлана Миловановић.
Дајемо преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру
стручног усавршавања ван установе у школској 2017/18.години:
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22-29.8. Одржани састанци педагошког колегијума и свих стручних актива.
6.9. Одржан Актив директора средњих школа на коме је изабран председник актива
за школску 2017/18. годину.
6.10. У амфитеатру одржан је јавни час – предавање стручне службе заштитника
грађана Републике Србије.
25.10. Одржан је Актив директора и секретара школа на коме су
правилници и аката школе са новим Законом.

усаглашени

26.10. Нашу школу посетио је аташе Француске и реализован је ДЕЛФ испит.
10.11. Ученици су са професорком С. Вељовић обишли Институт за биологију
20.11. Одржан је Актив наставника математике, реализација припремне наставе и
пријемног испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
21.11. Педагог школе Емилија Станковић присуствовала састанку у Школској
управи на коме је просветни саветник Олга Јованчићевић представила нови Правилник о
стручном усавршавању наставника и стручних сарадника.
22.11. Одржана седница Наставничког већа на којој је школски психолог Драгана
Радовић одржала је предавање на тему ''Комуникација и пажња''.
22.11. Педагог школе Емилија Станковић реализовала тему на Наставничком већу Измене у стручном усавршавању наставника и стручних сарадника.
30.11. Педагог школе Емилија Станковић присуствовала Активу стручних
сарадника. Актив стручних сарадника радио је на изменама и допунама бодовника
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника унутар установе.
2.12. У школи је одржан семинар ''Од стереотипа и предрасуда до насиља''.
13.12. Састанак Педагошког колегијума, увођење Е-дневника, реформа програма за
I разред гимназије, програмски пакети и рачунарско одељење.
29.1. Представници МПНТР одржали предавање о реформисаном концепту
гимназијског образовања и програму опште матуре за све директоре и стручне сараднике
Златиборског округа. На овом састанку престављени су и резултати испитивања
запослених о потребама увођења новина у гимназијама.
01.02. Одржан семинар за већу групу наставника ''Индекси осварености у
образовању''. Реализатори Јелена Жунић Цицварић и Александра Шуљагић Поповић.
8-10.2. Професорке српског језика и књижевности присуствовале су Републичком
зимском семинару на Филолошком факултету у Београду.
20.2. Педагог школе Емилија Станковић и директор школе Вукадин Симовић на
седници Наставничког већа реализовали су следеће теме: Реформа гимназија и Правилник
о програму опште матуре.
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19.3. Одржан је састанак Педагошког колегијума у вези са увођењем Е-дневника.
22.3. Одржан је састанак Актива директора у вези са увођењем Е-дневника.
28.3. Одржана седница Наставничког већа на којој су анализирани послови око
матурског испита и извештаји са стручних семинара и предавања. Овом приликом
најављена је обука наставника за коришћење Е-дневника.
10-11.4. Одржан ДСД испит из немачког језика.
16.4. Поводом одржавања 13. књижевног фестивала На пола пута, у школи је
одржана конференција за штампу.
22-26.4. Књижевни фестивал На пола пута.
24.4. Одржана је обука наставника за ПИСА тестирање.
26.4. Одржана је седница Наставничког већа на је професорка Биљана Ристић
одржала је предавање Е-дневник.
16.5. У нашој школи одржано је ПИСА тестирање.

10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
Обука за координатора за е дневник.
Обука за први разред гимназија програм настава и учење.

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.
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Пркса извештавања са одељењских родитељских састанака на Савету родитеља
настављена је и ове школске године, као и обавеза обезбеђивања замене уколико је
изабрани члан Савета родитеља спречен да присуствује састанку.
Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким активностима
и постигнућима. Све школске манифестације укључивале су и ангажман родитеља.
11.1.1. Савет родитеља
Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. За
председник Савета родитеља изабран је Жељко Јевтић. Заменик председника је Гордана Шуљагић.
Записничар је Роса Ђерић.
Чланови Савета родитеља:

1. Наташа Ћалдовић - Трнавац
2. Радмил Филиповић
3. Лидија Тодорић
4. Драгица Секулић
5. Весна Јовановић
6. Грујица Копуновић
7. Матовић Александра
8. Вера Ћалошовић
9. Весна Ћосић
10. Софија Шевердија
11. Сања Вељашевић
12. Оливера Тртовић
13. Роса Ђерић
14. Љиљана Пајевић

15. Мирјана Љубојевић
16. Јаворина Станишић
17. Борко Мандић
18. Гордана Шуљагић
19. Наташа Богдановић
20. Весна Аћимовић
21. Срђан Божовић
22. Данка Стојчић
23. Зоран Дринић
24. Иван Ђокић
25. Жељко Јевтић
26. Драгица Грковић
27. Љубинко Тодоровић

11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља
Прву седницу Савета родитеља сазвао је директор школе. По избору председника,
заменика и записничара посао око заказивања седница и дневног рада обављали су
председник и директор школе. Седницама Савета родитеља, поред директора, присуствује
и школски педагог. По потреби или позиву седницама присуствују и помоћник директора,
председник већа одељенских старешина и председници стручних већа.
У току ове школске године Савет родитеља је одржао пет састанака. Разматрани су
резултати рада ученика, изостајање ученика са наставе, проблеми у наставном процесу,
организација и реализација екскурзијa. Савет родитеља посебно је разматрао и намену
коришћења „ђачког динара‖. Чланови Савета родитеља учествовали су и у раду школских
тимова.
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11.1.3. 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 2017/18. године имали велики број индивидуалних
састанака са родитељима однсио се на оправдавање изостајања ученика.

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.
Дајемо преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру
сарадње са локалном заједницом у школској 2017/18.години:
11.7. Одражан је Актив директора, тема је била реализација уписа. Ужичка гимназија је
у 1. кругу уписала 6 одељења, 180 ученика, у 3 одељења природно-математичког и 3 одељења
друштвено-језичког смера
23.8. 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.
28.8. У Амфитеатру школе одржан је састанак директора округа са начелником Школске
управе, на овом састанку извршена је анализа листе радника за чијим је радом престала
потреба.
6.9. Одржан Актив директора средњих школа на коме је изабран председник актива за
школску 2017/18. годину.
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21.9. Одржан састанак у Градској кући поводом доношења решења за издавање
спортских сала.
25.9. У Градској кући одржана је додела кованица Министарства просвете, науке и
технолошког развоја ђацима генерације.
6.10. У амфитеатру одржан је јавни час – предавање стручне службе заштитника
грађана Републике Србије.
13.10. 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.
23-24.10. Педагог школе Емилија Станковић са
манифестацији ''Љубини дани'' на Учитељском факултету.

матурантима

присуствовала

10.11. Ученици су са професорком С. Вељовић обишли Институт за биологију
29.11. Ученици наше школе са професоркама С. Миловановић и Б. Грујичић посетили су
Кадињачу поводом обележавања годишњице битке.
7.12. Одржан је Актив директора на коме се разговарало о путним трошковима, буџету и
плану уписа за школску 2018/19.
25.12. Одржан је јавни час руског језика.
23.1. Ученици гимназије у сарадњи са ученицима музичке и уметничке школе извели су
представу ''Холокауст'' у Градској кући и свечаној сали школе.
25.1. У свечаној сали школе одржано је Вече духовне музике ''Светосавски концерт''.
Наступ на овом концерту имало је шест хорова.
27.1. У свечаној сали Гимназије обележена школска слава, Савиндан, у организацији
професора Јанка Божовића и Зорана Жупића.
29.1. Представници МПНТР одржали предавање о реформисаном концепту гимназијског
образовања и програму опште матуре за све директоре и стручне сараднике Златиборског
округа. На овом састанку престављени су и резултати испитивања запослених о потребама
увођења новина у гимназијама.
29.1. У Привредној комори одржан је састанак Актива директора и Школске управе. На
овом састанку усвојен је план уписа за школску 2017/18. годину. У овој школској години
Ужичка гимназија уписаће 8 одељења, 3 природно-математичког, 4 друштвено-језичког и 1
одељење за талентоване ученике.
13.2. Одржан је Актив директора на тему превоза радника.
14.2. Хор наше школе наступао је у Скупштини града поводом Дана државности.
28.2. Представници Полицијске управе у Ужицу одржали су предавање за ученике I и II
разреда на тему Трговина људима
16.3. У РЦУ одржана је промоција Електротехничког факултета.
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16.4. Поводом одржавања 13. књижевног фестивала На пола пута, у школи је одржана
конференција за штампу.
22-26.4. Књижевни фестивал На пола пута.
19.5. У свечаној сали одржана је изложба ''Књиге са по(т)писом'', поводом Ноћи музеја.
27.5. У Тршићу је одржано Републичко такмичење из српског језика и језичке културе.
30.5. На предлог чланова Савета родитеља, представници удружења Родитељ и
полиције, упознали су ученике III разреда са последицама које може изазвати употреба
алкохола. За симулацију су коришћене специјалне наочаре које опонашају последице
употребе алкохола и наркотика на психомоторне способности.
12.

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ

Садржај праћења и
вредновања

Начини вредновања и
вредновање

Планови рада наставника Увидом у документацију а на
и стручних сарадника
основу
инструмената
за
вредновање годишњег и
месечних планова наставника
остварени ниво је 2.
Програми рада стручних Увид у документацију, увид
већа
у
реализацију
текућих
активности – остварени ниво
је 3
Програми
рада Увид у документацију, увид
одељењских старешина
у
реализацију
текућих
активности – остварени ниво
је 3.
Пројекти
који
се Увид у документацију, увид
реализују у школи
у
реализацију
текућих
активности остварени ниво је
4
Праћење часова редовне Непосредан увид у наставни
наставе
процес остварени ниво је 2.
Планови и програми Непосредан увид у наставни
додатног и допунског и процес,
увид
у
припремног рада
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 Непосредан увид у наставни Током школске Директор,
секција
процес,
увид
у године
школски педагог
документацију
остварени
ниво је 3
Планови рада слободних Непосредан увид у наставни Током школске Директор,
активности
процес,
увид
у године
школски педагог,
документацију
остварени
ШРТ
ниво је 3
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Материјално-технички
ресурси

Анализа
и
бележење
података, увид у пратећу
документацију,
остварени
ниво је 3
Рад школских тимова
Непосредан
увид
у
реализацију
активности
тимова,
увид
у
документацију, анализа и
бележење
података,
остварени ниво је 2.
Рад актива за развојно Непосредан
увид
у
планирање
реализацију
активности
тимова,
увид
у
документацију, анализа и
бележење
података,
остварени ниво је 3.
Програм
стручног Увид у досијеа наставника,
усавршавања наставника праћење
равномерности
обуке, анализа и бележење
података, остварени ниво је
3.
Сарадња са родитељима
Праћење непосредних и
контаката са родитељима и
њихове укључености у рад
школе, остварени ниво је 3.
Сарадња са друштвеном Анализа документације о
средином
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
године
развојно
планирање

за

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 2017/18. годину урађени су акциони планови за све кључне области. У првој
кључној области за задатак предвидели смо вредновање измена Школског програма. У другој
кључној области Настава и учење вредновали смо часове секције. У трећој кључној области
Постигнућа ученика радили смо на подизању нивоа праћења ученика кроз педагошку свеску
одељенског старешине. Код четврте кључне области Подршка ученицима вреднована је
припремна настава за матуранте. У петој кључној области Етосу вреднован је рад ученичког
парламента. Код Ресурса је вреднован је расположиви стручни кадар за рад у новим
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одељењима за талентоване ученике. 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 2017/2018. ГОДИНЕ
Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 13.09.2017. године и
на седници Школског одбора 15.09.2017. године а разматрани на седници Савета родитеља
14.09.2017.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.
ДРУГИ РАЗРЕД
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, Смиља Марјановић Душанић,
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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 ЗАУЏБЕНИКЕ―, 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, Зорица Шпадијер, 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
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
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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 уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних
школа, Небојша Икодиновић Клет, 2014.
Математика за четворогодишње школе са три часа недељно (други разред), Бранимир
Шешеља и др, Завод за уџбенике, 1991.
Математика уџбеник са збирком задатака за други разред гимназија, Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, Клет, 2014.
Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера (трећи разред),
Јован Кечкић, Завод за уџбенике, 1988.
Математика за гимназију друштвено-језичког смера (трећи разред), Градимир Војводић, Ђура
Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике, 1989.
Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера (четврти разред),
Ендре Пап,Ратко Тошић, Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике, 1990.
Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе (четврти
разред), Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике, 1990.
Збирка решених задатака из математике 1,2,3,4, Вене Богославов, Завод за уџбенике
6. Рачунарство и информатика
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.
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.
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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
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.
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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, Gateway, David
Spencer, 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 : Success Advanced, Bob Hastings, Stuart McKinlay, Pearson, 2009, Vaughan Jones,
Sue Kay: New Inside Оut – Upper Intermediate, Macmillan, 2009
14. Француски језик
1. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle International,
Sejer 2004.
2. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle International,
Sejer 2004.
3. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais, Cle International,
Sejer 2004.
4. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais, Cle International,
Sejer 2004.
15. Руски језик
1.разред: Привет 2, Дата статус, група аутора,1.део уџбеника
2.разред: Привет 2, Дата статус, група аутора 2.део уџбеника
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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
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
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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
4. . 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 и Jasmine Simic.
Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 13.09.2017. године и
на седници Школског одбора 15.09.2017. године а разматрани на седници Савета родитеља
14.09.2017. годинe.

Директор
______________________________
Вукадин Симовић

Председник Школског одбора
_________________________________
Слободан Павловић
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На основу члана 119 став1.тачка2). Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС―, бр.88/2017.) Школски одбор Ужичке гимназије у Ужицу на својој
седници одржаној 14.9.2018. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УЖИЧКЕ
ГИМНАЗИЈЕ У УЖИЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

1. Школски одбор разматрао је и усвојио Извештај о остваривању годишњег плана рада
Ужичке гимназије у Ужицу за школску 2017/18. годину.
2. За реализацију Годишњег плана рада Школе одговоран је директор школе.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
__________________________________
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