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2. УВОД  

2.1. Полазне основе рада 

  

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

  

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

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

62/06 

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

11.5.2005. године 

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

"Службени гласник РС" бр. 86/05; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РС" бр. 37/93; 

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

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

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

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

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

гласник“, број 5/90 и Просветни гласник 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Просветни гласник" бр. 1/93; 

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

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

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

РС" бр. 22/05; 

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

бр.73/04, 106/03 и 20/04; 

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

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

запослених; 

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

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

РС - Просветни гласник" бр. 10/07;  

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

и занемаривања у образовно-васпитним установама  

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

Просветни гласник  бр. 1/2009.  

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

Просветни гласник  бр. 12/2018.  

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

Просветни гласник  бр. 8/2019.  

32. ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВА И УЧЕЊЕ ЗА ГИМНАЗИЈУ бр. 4. 2020 и  

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

посебним способностима за рачунарство и информатику бр.7/2020 

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

посебним способностима за спорт бр.7/2020  

33. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима. 

 

Б. Општи акти школе: 
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- Статут 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 

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

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

у Ужичкој гимназији, 

- Правилник о безбедности и здравља на раду, 

- Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика 

- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза 

- Правилник о заштити од пожара 

- Правилник о систематизацији радниг места 

- Пословник о раду Школског одбора,  

- Пословник о раду Савета родитеља 

- Школски развојни план 

2.2 образовни профили за које је школа верификована  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије 

друштвено-језичког и природно-математичког смера. 

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

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

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

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

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

ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.  

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

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

ученике са посебним способностима за спорт.  

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

3.1.Опште стање школе 

 

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

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

факултативне активности одговарају нормативу школског простора.  

 

3.1.1. Општи подаци о школи 

Назив школе – Ужичка гимназија 

Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице 

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

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

Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs 

E-aдреса: uzickagimnazija@ptt.rs  

 

3.1.2. Просторни услови рада  

А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета: 

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

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

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

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

- географија – 1 учионица површине 44 m 2 , 

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

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

-хемија- једна учионица  78 m 2 , 

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

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

Специјализоване учионице и лабараторије: 

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

- физика – 1 учионица површине 79 m 2 , просторија за вежбе површине 26 m 2  и кабинет за 

професоре површине 12 m 2 , 

mailto:uzickagimnazija@ptt.rs
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- биологија – 1 учионица површине 50 m 2 и остава површине 17 m 2 , 

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

В) Фискултурне сале: 

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

површине 570 m 2 , 

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

Г) Остале просторије: 

- библиотека  – површине 56 m 2 , 

-читаоница- површине 45 m 2 ,  

- канцеларија секретара 23 m 2 , 

-канцеларија педагога- површине 16 m 2 , 

- канцеларија рачуноводства површине 23 m 2  , 

- канцеларија директора површине 54 m 2 , 

- наставничка канцеларија површине 75 m 2 , 

-чајна кухиња- површине 15 m 2 , 

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

- радионица површине 30 m 2 , 

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

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

одбојку и користи се за извођење наставе физичког васпитања. 

 

3.2. Опремљеност школе 

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

Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је задовољавајући 

и износи просечно око 87%. 

У односу на захтеве норматива за гимназије проценат опремљености по предметима је следећи: 

Р. б. Наставани предмет Проценат 

опремљености  
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1. Српски језик и књижевност       90% 

2. Први и други страни језик       90% 

3. Латински језик       90% 

4. Устав и права грађана       80% 

5. Социологија       80% 

6. Психологија       80% 

7. Филозофија       80% 

8. Историја       90% 

9. Географија       90% 

10. Биологија       90% 

11. Математика       90% 

12. Физика       80% 

13. Хемија       90% 

14. Рачунарство и информатика       90% 

15. Музичка култура       90% 

16. Ликовна култура       90% 

17. Физичко васпитање       90% 

 

3.2.2. Службени аутомобили и друга возила  

Школа нема службено возило. 

 

3.3. Извештај о  унапређењу материјално – техничких услова  рада 

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

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

један фотокопир апарат, у јуну 2022 школа је добила 9 лаптоп рачунара, девет видео пројектора и 9 

покретних столова. 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.  

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. 
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. Директор школе и помоћник директора 

Име и презиме Врста стр. спреме 

Год. 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања на 

другим пословиа у 

школи и којим 

Симовић Вукадин 100% Проф.физичког васпитања 25 ДА  

Марковић Славко 50% проф. одбране и заштите 38 ДА Библиoтекар 50% 

 

4.2. Наставни кадар 

Р
.б

. 

Име и презиме 
Врста стр. 

Спреме 

Предмети који 

предаје 

Г
о
д

.р
а
д

.с

т
а
ж

а
 

Л
и
ц
ен

ц
а

 

%
 

а
н
га

ж
о
. 

у 
ш

к
о
ли

 

%
а
н
га

ж
о

ва
њ

а
 у

  

д
р
уг

о
ј 

ш
к
о
ли

 

(к
о
јо

ј)
 

1. 1

. 

Даниловић 

Гордана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 34 ДА 100% 

неодређено 

- 

2. 2

. 

Смиљанић 

Љиљана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 29 ДА 100% 

неодређено 

- 

3.  Марјановић 

Ружица 

проф. српског 

језика и књиж 

српски језик 27 ДА 100% 

неодређено 

- 

4.  Благојевић 

Мирјана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 28 ДА 100% 

неодређено 

 

5.  Хаџи Бојана 

Јовановић 

(породиљско 

одсуство) 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 11 НЕ 100% 

неодређено 

 

- 

6.  Грујичић 

Биљана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 22 ДА 100% 

неодређено 

- 

7.  Стричић 

Милена 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 16 ДА 66% 

неодређено 

34% Музичка 

8.  Душица 

Виторовић 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 6 НЕ 100% замена  

9.  Гудурић Ирина проф. српског 

језика и књи 

Библотекар 

школе, српски 

језик и 

књижевност 

6 НЕ 100% одређено  

10.  Демировић 

Невенка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 20 ДА 100% 

неодређено 

 

11.  Гавриловић 

Светлана 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 32 ДА 100% 

неодређено 

- 

12.  Скорковић 

Бранкица 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  18 ДА 100% 

неодређено 

 

13.  Ћоровић Јелена  проф. 

енглеског јез 

енглески језик  20 ДА 100% 

неодређено 
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14.  Ковачевић 

Данка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  18 ДА 72% 

неодређено 

28% Техничка 

школа 

15.  Стојановић 

Светлана 

проф. 

енглеског 

језика и 

књижевности 

енглески језик, 

грађанско 

васпитање 

 

12 ДА 30% 

неодређено 

Економска 

школа 

16.  Вукић  Бранка проф. руског 

језика 

руски језик 

44% 

грађ. васп 15% 

26 ДА 56%  

неодређено  

44% 

О.Ш.Богосав 

Јанковић  

17.  Судзиловски 

Ђурђица 

проф. францус 

језика. На 

породиљском 

одсуству од 

8.11.2021. до 

7.11.2022. 

године 

 

француски 

језик 

8 НЕ 100% 

неодређено 

- 

18.  Пејовић 

Добрина 

проф.фран. јез француски 

језик 

24 ДА 33% 

неодређено 

67% 

Медицинска 

19.  Шиљак 

Исидора 

проф. немачког 

јез. 

немачки  језик 6 НЕ 100% 

неодређено 

 

20.  Броћић Бојана  проф. италиј. 

јез. 

италијански 

језик 

12 ДА 100% 

неодређено 

 

21.  Миленковић 

Милена  

проф.шпанског 

језика 

шпански језик  10 ДА 44%  

неодређено 

 

22.  Нинослава 

Јовановић 

проф.шпанског 

језика 

ЈМК и 

грађанско 

васпитање 

6 ДА 100% одређено  

23.  Ристовић 

Јелена 

класични 

филолог 

латински језик 15 ДА 100% 

неодређено 

 

24.  Ајдачић Јелена  проф.фран. јез француски 

језик 

8 ДА 100% одређено  

25.  Ковачевић 

Горан 

проф. физ. 

културе 

физичко 

васпитање 

37 ДА 100% 

неодређено 

- 

26.  Кнежевић 

Светлана 

проф. физичке 

кул. 

физичко 

васпитање, 

здравље и 

спорт, 

спорт и 

здравље  

25 ДА 100% 

неодређено 

 

27.  Вранешевић 

Љубиша 

проф. физичке 

културе 

Физичко 

васпитање 

здравље и 

спорт,                 

спорт и 

здравље, 

грађанско 

8 НЕ 100% одређено - 
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васпитање 

28.  Александар 

Пековић 

проф. физичке 

културе 

физичко 

васпитање,спор

т и тренинг  

 

20 ДА 100% 

неодређено 

 

29.  Вукашин 

Тарабић 

проф. физичке 

културе 

Физичко 

васпитање,  

здравље и 

спорт                 

4 ДА 100% одређено  

30.  Јокић Јована 

(породиљско 

одсуство) 

проф. физичке 

културе 

физичко 

васпитање 

 

8 ДА 100% одређено  

31.  Жупић 

Зоран 

дипломирни 

музичар 

музичка 

култура 

34 ДА 110% 

неодређено 

- 

32.  Спаловић 

Биљана 

дипл.историчар 

уметности 

ликовна 

култура 

30 ДА 100% 

неодређено 

 

33.  Вићентић 

Драган 

проф.ликовне 

културе 

ликовна 

култура,УИД  

14 ДА 40% 

неодређено 

 

34.  Биљана 

Милојевић 

проф.ликовне 

културе 

УИД  19 ДА 7%  

неодређено 

 

35.  Миловановић 

Светлана  

дипломирани 

историчар 

историја,  РИЦ  13 ДА 100% 

неодређено 

 

36.  Радојчић 

Будимир 

проф. историје историја 60% 33 ДА 60% 

неодређено 

Медицинска, 

40% 

37.  Недељковић 

Снежана 

проф. историје историја 60% 28 ДА 60% 

неодређено 

40% ТШ 

РЉубичић 

38.  Илић  Душица проф. историје историја  30 ДА 100% 

неодређено 

- 

39.  Јанковић Ивана дипломирани 

историчар 

религије и 

цивилизације 

35% 

13  35% 

неодређено 

Прва основна 

школа 

40.  Галечић 

Мирјана 

дипломирани 

географ 

геогрaфија 

100%, 

образовање за 

одрживи 

развој, 

грађанско 

васпитање 

 

 

26 ДА 100% 

неодређено 

- 

41.  Шоловић 

Биљана 

дипломирани 

географ 

геогр. 100%  

 

22 ДА 100% 

неодређено 

 

42.  Ратковић 

Кристина 

дипломирани 

географ 

геогр. 40% 

примењене 

науке 10% 

21 ДА 40% 

неодређено 

Економска 

школа 

43.  Суботић 

Слободан 

дипломирани 

математичар 

математика 39 ДА 100% 

неодређено 

- 
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44.  Митрашиновић 

Дубравка 

дипломирани 

математичар 

Математика, 

базе података, 

примена 

рачунара 

10 ДА 100% 

неодређено 

 

45.  Катарина 

Секулић Илић 

Породиљско 

одсуство до 

3.6.2022. 

године 

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство и 

информатика, 

савремене 

технологије 

9 ДА 100% 

неодређено 

 

46.  Мира 

Марјановић  

дипломирани 

математичар 

математика  

рачунарство и 

информатика, 

савремене 

технологије 

20 ДА 100% 

неодређено 

- 

47.  Јелисавчић 

Милена  

дипломирани 

математичар 

математика  38 ДА 100% 

неодређено 

- 

48.  Станковић 

Марија 

дипломирани 

математичар 

математика, 

дискретна 

математика 

31 ДА 100% 

неодређено 

- 

49.  Аћимовић 

Милијана 

дипл. инжењер  рачунарство и 

информатика, 

примена 

рачунара, 

рачунарски 

системи, базе 

података 

23 ДА 100% 

неодређено 

- 

50.  Цвијетић Дејан дипломирани 

математичар 

Математика, 

програмске 

парадигме 

 

21 ДА 100% 

неодређено 

- 

51.  Радмила 

Бошњаковић 

дипломирани 

математичар 

математика  

 

11 ДА 100% 

неодређено 

 

52.  Желимирка 

Глинтић 

дипломирани 

математичар 

математика  

рачу.и инф, 

савремене 

технологије 

7 ДА 100% одређено  

53.  Алексић 

Александар 

дипл. инжењер рачунарство и 

информатика, 

савремене 

технологије, 

оперативни 

системи и 

рачунарске 

мреже, примена 

рачунара, 

програмирање, 

објектно 

орјентисано 

9 НЕ 100% одређено  
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програмирање  

54.  Милошевић 

Мирјана 

дипл машинс. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика, 

савремене 

технологије 

28 ДА 100% 

неодређено 

 

55.  Мисаиловић 

Анка 

дипл. инжењер  рачунарство и 

информатика, 

савремене 

технологије 

11 ДА 100%  

неодређено 

 

56.  Ристић 

Биљана  

дипл. инжењер програмирање, 

веб 

програмирање 

10 ДА 100% 

неодређено 

 

57.  Тодоровић 

Емилија 

дипл. инжењер рачунарство и 

информатика, 

савремене 

технологије 

2 НЕ 100% 

одређено 

 

58.  Павловић 

Живојин, 

10.4.2022. 

године престао 

радни однос 

због одласка у 

пензију 

дипломирани 

физичар 

физика  

 

40 ДА 110% 

неодређено 

 

59.  Васовић 

Цмиљка 

дипломирани 

физичар 

физика 27 ДА 100% 

неодређено 

 

60.  Јевђовић 

Снежана 

дипломирани 

физичар 

физика 30 ДА 100% 

неодређено 

- 

61.  Савић Данијела дипломирани 

физичар 

физика 23 ДА 100% 

неодређено 

 

62.  Селаковић 

Драгица 

проф. хемије хемија 24 ДА 100% 

неодређено 

- 

63.  Вељовић 

Славица 

дипломирани 

хемичар 

хемија,  

примењене 

науке  

23 ДА 100% 

неодређено 

- 

64.  Куљанин 

Оливера 

дипломирани 

хемичар 

хемија, 

образовање за 

одрживи развој 

24 ДА 50% 

неодређено 

50% Стари 

Град 

65.  Којадиновић 

Мирјана 

дипломирани 

хемичар 

хемија,   

образовање за 

одрживи развој 

26 ДА 40 % 

неодређено 

Слободан 

Секулић 

66.  Станојевић 

Саша 

дипломирани 

биолог 

биологија 31 ДА 100% 

неодређено 

- 

67.  Ристовић 

Душица 

дипломирани 

биолог 

биологија,  

примењене 

науке  

22 ДА 100% 

неодређено 

 

68.  Зарић Милица

  

дипломирани 

биолог 

биологија 

100%  

29 ДА 100% 

неодређено 

- 
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69.  Мирјана 

Митрашиновић 

дипломирани 

биолог 

биологија 40%, 

примењене 

науке 

26 ДА 10% 

неодређено 

 

70.  Ковачевић 

Соња 

дипломирани 

филозоф 

филозофија 

100% 

 

 

14 ДА 100% 

неодређено 

 

71.  Смиљанић 

Катарина 

дипломирани 

филозоф 

филозофија  

појединац,група и 

друштво  

библиотекар  

12 ДА 100% одређено  

72.  Старчевић 

Зорица 

дипломирани 

филозоф 

филозофија, 

религије и 

цивилизације, 

појединац, 

група и 

друштво 

19 ДА 65% 

неодређено 

Ариље  

С.Ахилије 35% 

73.  Илић Борис дипломирани 

социолог 

социологија 

100%  

7 ДА 100% одређено  

74.  Ђурић Драгана дипломирани 

психолог 

психологија 
32 

ДА 50% 

неодређено 

50% Медиц. 

школа 

75.  Павловић 

Милка 

дипломирани 

психолог 

психолог 30% 

 
28 

ДА 30% 

неодређено 

Уметничка 

70% 

76.  Божовић Јанко Вероучитељ верска настава 20 НЕ 45% одређено   

77.  Богдан Милић Вероучитељ верска настава 2 НЕ 20% одређено  ? 

78.         

 

 

 

 

4.3. Стручни сарадници 

Р. 

б. 

Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценц

а 

%  

ангажовања 

у школи 

%  

aнгажов.  

другој школи 

1. Станковић 

Емилија 

дипломирани 

педагог 

Школски 

педагог 

26 ДА 100% - 

2. Радовић 

Драгана 

Дипломирани 

психолог 

Школски 

психолог 

20 ДА 100%  

3. Марковић 

Славко 

проф. одбране 

и заштите 

Библиотекар 38 ДА 50% - 
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4. Смиљанић 

Катарина 

проф. 

филозофије  

Библиотекар 12 ДА 50% - 

 

4.4. Ваннаставни кадар 

Административно–финансијско  

и помоћно–техничко особље 

 

 

 

Презиме, име, звање и радни 

однос 

С
та

ж
 Радно место 

1.  

 Јањић Р. Миланка 

 дипломирани правник, 

 неодређено 100% 

33  секретар школе 

2.  

Пенезић Б. Слађенка 

 дипломирани економиста,  

неодређено100% 

27   шеф рачуноводства 

3.  

Веизовић Ј. Дејан 

дипломирани економиста 

неодређено 100% 

12 
 административно–  

финансијски радник 

4.  

Бацетић М. Милица 

финансијски администратор 

одређено 50% ( од 04.11.2021, а 

најкасније до 31.08.2022.год) 

/ 
административно–  

финансијски радник 

5.  

Васиљевић М. Дарко 

Грађевински техничар за 

високуградњу 

неодређено 50% 

5 

техничар одржавања 

информационих система 

и технологија 

6.  

 Ковачевић С. Слободан 

 КВ машинске струке, 

 неодређено 50% 

31  домар школе 

7.  

Миловановић М. Снежана 

техничар услуживања 
11  хигијеничар   
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Презиме, име, звање и радни 

однос 

С
та

ж
 Радно место 

неодређено 100% 

8.  

Савић В. Десанка 

дактилограф, III класа 

неодређено 100% 

33 Хигијеничар   

9.  

 Перић С. Драгана 

 средња економска школа - 

продавац 

 неодређено 100% 

16 Хигијеничар 

10.  

Тешић Р. Сретина 

средња економска школа – 

трговински техничар и трговац 

 одређено 100% 

9 Хигијеничар 

11.  

Ђурић М. Драгана 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

24 Хигијеничар 

12.  

Арсић Р. Миланка 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

28 Хигијеничар 

13.  

Алексић Ч. Милоратка 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

8 Хигијеничар 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

5.1.1.Извештај о бројном стању ученика по подручјима рада, образовним 
профилима 

Подручје рада Смер Разред и одељење Број ученика 

Гимназија 

Друштвено-

језички смер 

I1 30 

I2 29 

I3 24 

II1 30 

II2 26 

II3 24 

II4 28 

III1 28 

III2 28 

III3 28 

III4 29 

IV1 24 

IV2 30 

IV3 29 

IV4 29 

Природно-

математички смер 

I4 29 

I5 31 

I6 26 

II5 30 

II6 32 

II7 32 

III5 30 

III6 29 

III7 29 

IV5 32 

IV6 32 

IV7 31 

Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IР 20 
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 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IIР 15 

 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IIIР 20 

 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IVР 20 

 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

спорт 

Iс 16 

 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

спорт 

IIс 19 

Укупно 4 смера 33 одељењa 889 ученика 

 

 

 

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка. 

5.1.2. Извештај о бројном стању ученика према страним језицима који се 
изучавају у школи  

Образовни 

профил: 

Разред и 

одељ. 
Број ученика 

Енглески Немачки Итали- Франц. Руски Шпански 
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језик 

ПРВИ 

језик 

ДРУГИ 

јански 

језик 

ДРУГИ 

језик 

ДРУГИ 

језик 

ДРУГИ 

језик 

ДРУГИ 

Друштвено 

језички смер 

I 1  30           9 21   

I
2

 29   14 6 9 

I 3  24 19 5    

II 1  30 11 19    

II
2

 26 20    6 

II 3  24   24   

II
4
 28  16  12  

III 1  28 14   14  

III
2

 28 12  16   

III
3
 28 13  11  4 

III
4
 29 6 21 1 1  

IV 1  24  24    

IV
2

 30   19 10  

IV 3  29   20 9  

IV4 29 22 1   6 

Природно 

математички 

смер 

I
4
 29   24  5 

I
5
 31  12 12 7  

I
6
 26 16 10    

II
5
 30 1 23 1  5 

II
6
 32 9  23   

II7 32 27   5  

III
5
 30   17 13  

III
6
 29 18  4  7 

III
7
 29  29    

IV
5
 32  20   12 

IV
6
 32 20  6 6  

IV7 31   30 1  

Одељење за 

ученике са 

посебним 

способностима 

за спорт 

 

 

  Iс 

 

 

16 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

        1 
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Одељење за 

ученике са 

посебним 

способностима 

за спорт 

IIс 

 

 

19 

 

5 

  

 

     15 

  

 

         

Укупно 814 216 193 262 88 55 

 

 

5.1.3. Ванредни ученици 

 

Р.б. 

Ванредни 

ученици 

          Број ученика 

   Разред   друштвено- 

језички смер 

 природно-

матем. смер 

  укупно 

1. први разред 0 0 0 

2. други разред 1 2 3 

3. трећи разред 1 4 5 

4. четврти разред 7 1 9 

Укупно 9 7 16 

 

5.1.4. Путовање ученика до школе 

 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

4 – 6  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 10 19 22 

Други 9 21 25 

Трећи 17 21 16 

Четврти 17 23 20 

У К У П Н О 53 84 83 
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5.2. РИТАМ РАДА 

5.2.1. Распоред звоњења у школи 

Преподневна смена Поподневна смена 

1. час 730-815 1. час 14,00 – 14,45 

2. час 820-905 2. час 14,50 – 15,35 

велики одмор 905-930 велики одмор 15,35 -15,55 

3. час 930-1015 3. час 15,55 – 16,40 

4. час 1020-1105 4. час 16,45 -17,30 

велики одмор 1105-1115 велики одмор 17,30 -17,40 

5. час 1115-1200 5. час 17,40 -18,25 

6. час 1205-1250 6. час 18,30 -19,15 

7. час 1255-1340 7. час 19, 20 -20,05 

 

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 1400 сати, а седми се завршава у 2005 сати. 

5.2.3. Дан школе 

У школској 2021/2022. години наша школа слави свој 183. рођендан. Тај број година  даје нам за 

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

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

успешније. 

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

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

добила назив Ужичка гимназија. 

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

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

Моје цењене колеге осим што предано, посвећено и одговорно креирају интелектуалну мапу 
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младих нараштаја, имају још једну важну мисију – да младе људе науче самопоштовању и открију 

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

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

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

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

унапређујемо. 

Ваннаставне активности се реализују кроз велики број разноврсних секција што доприноси 

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

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

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

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

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

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

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

Петербурга. 

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

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

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

најуспешније средњошколске такмичаре. 

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

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

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

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

„Креативна школа“. 

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

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

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

и будући ученици и професори Ужичке гимназије. 

Дан школе обележен је 16. октобра 2021. године. 

 

 

 

 

5.3.  ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

 

Р. Наставник  

Оде

Наставни 

предмет  

Одељења у којима наставници 

реализују наставу 
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бр. 

 

 

ље

њск

и 

ста

реш

ина 

у 

оде

ље

њу 

Друштвено- 

језички смер 

Природно-

математи. смер 

1. Милијана 

Аћимовић 

I
1
 Рачунарство и 

информатика 

I1,2,3  I4,5,6 

Примена 

рачунара 

 Iр 

Рачунарски 

системи 

 Ip 

Базе података  IIIр 

2. Милена 

Стричић 

I2 Српски језик и 

књиж. 

I2 IV3,4 IVр 

3. Ружица 

Марјановић 

I 3  Српски језик и 

књиж. 

I3,4   III4,5,6     

4.  Слободан 

Суботић 

I
4

 Математика I2 I4 III6,7 

5. Данијела Савић I
5

 Физика II1 I5 III5,6,7,р IV1,2 

6. Гордана 

Даниловић 

I
6

 Српски језик и 

књиж. 

III2 I6,р   III7,р 

7. Цмиљка 

Васовић 

I р Физика I1,2,3,4,с III1,2,3,4 I6,р 

8. Светлана 

Кнежевић 

I
с
 Физичко 

васпитање 

I4   II1,2,3,4 

 

I5,6  

Спорт и здравље Iс  

Здравље и спорт I1  

9. Мирјана 

Благојевић  

II
1
 Српски језик II1,3     IV1,2  

10. Биљана 

Грујичић 

II
 2

 Српски језик II2   IIр,с    IV6,7 

11. Ђурђица 

Судзиловски 

II
3
 Француски језик 

I1,2,с II3,с    IV2,3      I4,5 II6   IV6,7      

12. Јелена Ћоровић II
4

 Енглески језик 
II2,4   IV1,2,3,4 II5 
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13. Снежана  

Јевђовић 

II 5  Физика  II2,3,4,с     II5,6,7,р   

14. Дубравка 

Митрашиновић 

II
6
 

Математика  
II6,7 

 

Базе података  IIIр IVp 

Примена 

рачунара 
 IIIр 

15. Мирјана 

Милошевић 

II7 Рач. и информ. Iс 

II1,2,3,4 

III1,2,3,4 

 

II5,6,7 

III5,6,7 

 

Савремене 

технологије 
 III6,7 

16. Дејан Цвијетић IIр Математика IV3 II5,p 

Програмске 

парадигме 
 IVр 

17. Александар 

Пековић 

IIс    Физичко васпит. I1,2,3  

Спорт и тренинг Iс  

Спорт и тренинг IIс  

18. Бранкица 

Скорковић 

III1 Енглески језик I4 III1,4 I5,6,р  

19. Биљана 

Шоловић 

III2 Географија III1,2,3,4     II1,4 III5,6,7    II7 

20. Љиљана  

Смиљанић  

III3 Српски језик I1  III1,3 I5 

21. 

 

Љубиша 

Вранешевић 

III4 Физичко в. Iр III3,4  III5,6,р 

Спорт и здравље IIС  

Здравље и спорт  I2  

Грађанско васп. III3,4 III5,6,7,р 

22. Саша 

Станојевић  

 III
5

 Биологија IIС 

 

II5,6,7 III5,6,7   

 

23. Славица 

Вељовић  

III6 Хемија  IIр III5,6,7 IV5,6,7 

Примењене 

науке 

II1,3,4 II5,6,7 

24. Невенка 

Демировић  

III7 Енглески језик   III2,3 III5,6,7, р 

25. Марија 

Станковић  

IIIр 
Математика I3 I6,р   IIIр 

Дискретна 

математика 
 IIIр 
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26. Бојана Броћић  IV1 Италијански 

језк 

I1,3,сII1,4  III4    IV1     I5,6  II5   III7       IV5 

 

 

 

27. Мирјана 

Галечић 

IV2 Географија I2,4 II2,3,с      I5,6 II5,6,р            

Образовање за 

одрживи развој 

IV2 IV5,6 

Грађанско 

васпитање 

IV2  

28. Биљана 

Спаловић 

IV 3  Ликовна култура I1,2,3    II1,2,3,4  

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

29. Светлана 

Миловановић 

IV
4

 Историја IIс    IV1,2,3,4 II5,6,7 

Религија и 

цивилизација 

III3 III5 

  

30. 

Милица      

Зарић 

IV5
 

Биологија 
I1,2,3 III1,2,3,4  IV5,7 

31. 
Душица 

Ристовић 

IV6 Биологија I4 II1,2,3,4 I5,6 IV6,р 

Примењене 

науке 2 
 IV6 

32. Живојин 

Павловић 

IV7 Физика  IV3,4   IV5,6,7,р 

33. Милена 

Јелисавчић 

IVр Математика 
 IV2,4 IV6,7,р 

34. Душица 

Виторовић  

 Српски језик и 

књижев. 

II4 II5,6,7    IV5 

Уметност и 

дизајн 

 III5,6,7 

35. Ирина Гудурић  Српски језик и 

књижев. 

Iс  

Грађанско 

васпитање 

III1,2 IV5,6,7 

Уметност и 

дизајн 

III1,2,3  

36. Светлана 

Гавриловић  

 Енглески језик IV1,2,3,4 IV5,6,7,р  

37. Светлана 

Стојановић 

 Енглески језик Iс  IIс  

Грађанско 

васпитање 

 II5 

38. Данка 

Ковачевић  

 Енглески језик 
I1,2,3 II1,3 II6,7,р 
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39. Бранка Вукић  

 

 Руски језик  I2,с II4 III1 IV2 I5 II7  III5 IV6 

Грађанско 

васпитање 
IV1,3,4 IVр 

40. Добрина 

Пејовић  

 Француски језик  III2,3 III5,6 

41. Исидора Шиљак   Немачки језик I3,с     II1,2,с     

III1,2,3,4    IV3,4 

I6 II6,7        

III6    IV6 

42. Милена 

Миленковић 

 Шпански језик 
I2,с     II2,с    III3    IV4 I4     II5     III6    IV5 

43. Јелена Ристовић  Латински језик I1,2,3,4  

II1,2,3,4  

 

I5,6,с 

44. Душица Илић   Историја I1,2,3 III1,2,3,4     I4 

45. Будимир 

Радојчић 

 Историја II1,2,3,4 Iр    IIр 

46. Снежана 

Недељковић 

 Историја  I5,6,с     III5,6,7      

 

47. Анка 

Мисаиловић 

 Рачунарство и 

информатика 
II1,2,3,4    IV1,2,3,4 II5,6,7    IV5,6,7 

Савремене 

технологије 
III4  

48. Биљана Ристић  Програмирање  Iр    IIр   IIIр  

Веб 

програмирање 

 
IVр 

49. Александар 

Алексић 

 Програмирање  Iр   

Оперативни 

системи и 

рачунарске 

мреже 

 

IIр 

Примена 

рачунара 

 
IIр 

Објектно 

оријентисано 

програмирање 

 

IIIр 

Веб 

програмирање 

 
IVр 

Савремене 

технологије  

 
III5 IV6 

50. Емилија 

Тодоровић 

 Рачунарство и 

информатика 

I1,2,3 IIс III1,2,3 

IV1,2,3,4 
I4,5,6 III4,5,6,7  

Савремене III1,2,3  
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технологије 

51. Радмила 

Бошњаковић 

 Математика 
I1 III1,2 I5      III4,5 

52. Желимирка 

Глинтић 

 Математика Iс II2,3,С III3  

Рачунарство и 

информатика 
Iс IIс  

Савремене 

технологије  

IV5,7 

 

 

53. Мира 

Марјановић 

 Математика II1,4  IV1 IV5 

Рачунарство и 

информатика 
 IV5,6,7 

Савремене 

технологије 
IV1,2,3,4  

54. Соња Ковачевић   Филозофија  III1,2,3    IV1,4 IV5,6,7,р 

55. Катарина 

Смиљанић 

 Филозофија IV2,3  

Појединац, 

група, друштво 

 

I1,2,3     

 

I4,5,6 

56. Борис Илић  Социологија IV1,2,3,4 IV5,6,7,р 

57. Зорица 

Старчевић 

 Филозофија III4 III5,6,7 

Религије и 

цивилизације 
III1,2,4  

Појединац, 

група, друштво 
II1,2,3,4 II5,6,7 

58. Драгана Ђурић   Психологија II4 II5,6,7,р 

59. Милка Павловић  Психологија II1,2,3  

60. Кристина 

Ратковић 

 Географија I1,3,с Iр 

Примењене 

науке 

I1,2,3,4 
I5,6 

61. Мирјана 

Митрашиновић 

 Биологија Iс IIIр 

Примењене 

науке 2 
III2 IV1,2,3 III5,6,7 IV5 

62. Оливера 

Куљанин 

 Хемија I4,с I5,6,р 

Образовање за 

одрживи развој 
IV1 IV7 

63. Драгица 

Селаковић 

 
Хемија I1,2,3 IIс II5,6,7     

64. Мирјана  Хемија II1,2,3,4  
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Којадиновић  Образовање за 

одрживи развој 
IV3,4  

65. Зоран Жупић  Музичка 

култура 

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

III1,2,3,4    IV1,2,3,4 

I5,6,р    II5,6,7 

66. Драган 

Вићентић  

 Ликовна култура I4 IIIр 

Уметност и 

дизајн 
IV2,3,4 IV5,6,7 

67. Биљана 

Милојевић 

 Уметност и 

дизајн 
III4 IV1 

68. Горан 

Ковачевић   

 Физичко 

васпитање 
  III1,2 IV1,2,3,4      III7  IV5,6,7 

69. Вукашин 

Тарабић 

 Физичко 

васпитање 
 II5,6,7, р    IVр 

Здравље и спорт I3,4 I5,6 II1,2,3,4,5,6,7 

70. Јанко Божовић   Верска настава I1,2,3,4 II1,2,3,4,с         

IV1,3,4 

I5,6,р,с   II5,6,7,р  

IV5 

71. Богдан Милић  Верска настава III1,2,3,4 III5,6,7,р   

IV6,7,р 

72. Ивана Јанковић  Религије и 

цивилизације 
IV1,2,3,4 IV5,6,7 

73. Гордана Шишић  Образовање за 

одрживи развој 
III1,2,3,4 III5,6,7 

 

74. 

 

Нинослава 

Јовановић 

  

Језик, медији и 

култура 

 

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

 

I4,5,6     II5,6,7 

Грађ.васп. I1,2,3,4,с     II1,2,3,4,с I5,6,р  II6,7,р 

  

 

 



31 

 

 

5.4.1. Структура 40-то часовне радне недеље за школску 2021/22 годину. Очекује се модел структуре од министарстве ( за 
комбиновану или онлајн) према коме ће бити усклађен табеларни преглед . Попуњен део је бр часова редовне наставе и 
подела. 

Попуњена појединачна структура 40-то часовне радне недеље за комбиновану методу рада за школску 2021/22 годину налази се у посебном документу и саставни је део ГПР за 

ову школску годину. 
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1. Даниловић Гордана 
III2 I6,р   III7,р Српски језик и 

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

2. Смиљанић Љиљана 
I1  III1,3 I5 Српски језик и 

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

3. Марјановић Ружица 
I3,4 III4,5,6 Српски језик и 

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

4. Благојевић Мирјана 
II1,3     IV1,2  Српски језик и 

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

5. Грујичић Биљана 
II2 IIр,с    IV6,7 Српски језик и 

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

6. Виторовић Душица 

II4 II5,6,7    IV5 
Српски језик и 

књижевн. 

17 

 

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

 III5,6,7 Уметност и дизајн 6 

7. Стричић Милена  
I2 IV3,4 IVр Српски језик и 

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

8. Гудурић Ирина 

Iс  Српски језик и 

књижев. 
4 

1  0.5 0.5 1 5  0.5  0.5 0.3 0.3 0.4     20 
III1,2 IV5,6,7 Грађанско васпитање 5 

III1,2,3  Уметност и дизајн 6 

9. Гавриловић Светлана IV1,2,3,4 IV5,6,7,р Енглески језик 18 2  1  2 10 1 1 1 1 1 1 1     40 

10. 
Скорковић Бранкица   

 

I4 III1,4 I5,6,р Енглески језик 18 2 1 1 1 1 10  1  1 1 1 1   1  40 

11. Демировић Невенка III2,3 III5,6,7, р Енглески језик 18 2 1 1 1 1 10  1  1 1 1 1   1  40 

12. Ћорoвић Јелена II2,4   IV1,2,3,4 II5 Енглески језик 18 2 1 1 1 1 10  1 1 1  1 1   1  40 
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13. Ковачевић Данка  
I1,2,3 II1,3 II6,7,р 

Енглески језик  
18 

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

14. Стојановић Светлана  
Iс  IIс  Енглески језик 5 

1  0.5  0.5 3    0.5   0.5     12 
 II5 Грађанско 1 

 

15. 
Вукић Бранка 

I2,с II4 III1 IV2 I5 II7  III5 IV6 Руски језик 8 1  1 0,5  6  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5     22 

 IV1,3,4 IVр Грађ.васп. 3                  

16. Судзиловски Ђурђица I1,2,с II3,с    IV2,3 I4,5 II6   IV6,7 Француски јез. 18 2 1 1 1 1 10  1 1   1 2   1  40 

17. Пејовић Добрина III2,3 III5,6 Француски јез. 6 1  0,5  1 3  0,5    0,5 0,5     13 

18. Шиљак Исидора 
I3,с     II1,2,с 

III1,2,3,4    IV3,4 

I6 II6,7 

III6    IV6 

Немачки јез. 
18 

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

19. Броћић Бојана 

I1,3,сII1,4  III4    

IV1 

I5,6  II5   III7       

IV5 

 

 

 

Италијан. јез. 18 2 1 1 1 1 10  1 1 0.5 0.5 1        1   1  40 

20. Миленковић Милена 
I2,с     II2,с    III3    

IV4 

I4     II5     III6    

IV5 
Шпански јез. 8 1  0,5  1 4  0,5    0,5 0,5     16 

21. Ристовић Јелена 

I1,2,3,4 

II1,2,3,4 

 

I5,6,с 
Латински јез. 22 2  2  2 13 0.8 1  2  1 2   1  48.8 

22. Ђурић Драгана II4 II5,6,7,р Психологија 10   1  1 6  0.5 0,5   0,5 0.5     20 

23. Павловић Милка 
II1,2,3  

Психологија 6   1   3      1 1     
12 

 

24. Ковачевић Соња  
III1,2,3    IV1,4 IV5,6,7,р Филозофија 

 

 

20   1 2 1 10 1 1 1  1 1 1     40 

25. 

 

Старчевић Зорица 

III4 III5,6,7 Филозофија 8 

  1 1  6  1 1 1  1 1     26 
III1,2,4  Религије и 

цивилизације 
2 

II1,2,3,4 II5,6,7 Појединац, група, 

друштво 
3 

26. Смиљанић Катарина  IV2,3  Филозофија 6   1 1  6   0.5 0.5   0.5   0.5  20 
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I1,2,3 

 

I4,5,6 
Појед.група.дру 4 

27. Илић Борис IV1,2,3,4 IV5,6,7,р Социологија 20   1 1 2 10  1 1   1 2   1  40 

28. Суботић Слободан I2 I4 III6,7 Математика 18 2 1 1 1 2 10  1  1 1 1    1  40 

29. Јелисавчић Милена IV2,4 IV6,7,р Математика 21 2 1 1 1 2 13  1 1 1 1 1 0.8     46.8 

30. Станковић Марија 

I3 I6,р   IIIр Математика 

 
18 

2 1 1 1 2 12  1  1 1 1 0.4   1  44.4 
 IIIр Дискретна 

математика 
2 

31. 
Митрашиновић 

Дубравка 

 II6,7 

 
Математика 10 

2 1 1 1 2 15  1 1 1 1 1 2   1  50 
 IIIр IVp Базе података 7 

IIIр Примена рачунара 4 

32. Аћимовић Милијана 

I1,2,3 I4,5,6 Рачунарство и 

информатика 
12 

1 1 1 1 1 14  1  2 1 1 1   2  48 

 Iр Примена рачунара 5 

 

 

Ip 

 

IIIр 

 

Рачунарски системи 2 

Базе података 

1 

33. 

Цвијетић Дејан 

 

 

 

 

IV3 II5,p 
Математика 

13 

 

2 1 
1 

 
1 1 12 1 1  1 1 1 1   1  44  IVр 

Програмске 

парадигме 
6 

34. Милошевић Мирјана 

Iс 

II1,2,3,4 

III1,2,3,4 

 

II5,6,7 

III5,6,7 

 
Рачунарство 23 

1 1 1 1 1 15  1  1 1 1 1     50 

 III6,7 Савремене 

технологије 
2 

35. Мисаиловић Анка 
II1,2,3,4    IV1,2,3,4 II5,6,7    IV5,6,7 Рачунарство 24 

1  1  2 15   1  1 1 1   1  50 
III4  Савремене 2 
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36.  Ристић Биљана  

 Iр Програмирање I 5 

1  1 1 2 16  1 1 1 1 1 1   2 4 
52 

 IIр Програмирање II 8 

 IIIр Програмирање III 6 

 IVр Веб програмирање 2                  

37. Aлексић Александар 

 

 

III5 IV6 Савремене 

технологије 
2 1  1 1 2 16  1 1 1 1 1 1   2 4 

52 

 IIр Оперативни системи 

и рачунарске мреже 
2                  

 IIр Примена рачунара II 4                  

 Iр Програмирање I 3 

                 
IIIр Објектно 

оријентисано 

програмирање 

7 

IVр Веб програмирање 2 

38. Тодоровић Емилија 

I1,2,3 IIс III1,2,3 

IV1,2,3,4 

I4,5,6 III4,5,6,7 Рачунарство и 

информатика 
25 

1  1  2 15   1  1 1 1   1  50 
III1,2,3  Савремене 

технологије 
2 

39. Бошњаковић Радмила  I1 III1,2 I5      III4,5 Математика 22 1  2 2 2 14  1  1 1 1 0.8  1   48,8 

40. Глинтић Желимирка  

Iс II2,3,С III3  Математика 17 

2  2 1 2 15  1   1 1 1   0.6  49.6 

Iс IIс  Рачунарство и 

информатика 
4 

 IV5,7 

 

 

Савремене 

технологије 2 

41. Марјановић Мира  

II1,4  IV1 IV5 Математика 14 

2  2  2 14  1   1 1 1   1 0.2 47.2 
 IV5,6,7 Рачунарство и 

информатика 
6 

IV1,2,3,4  Савремене 

технологије 
2 

42. 
 

Станојевић Саша 

IIС 

 

II5,6,7 III5,6,7 

 
Биологија 20  1 1 1 1 10 1 1   1 1 1   1  40 
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43. Зарић Милица 
I1,2,3 III1,2,3,4 IV5,7 

Биологија 
20 

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

44. Ристовић Душица 
I4 II1,2,3,4 I5,6 IV6,р Биологија 20  1 1 1 2 12  1 1 1 1 1 1   1  

44 
 IV6 Примењене науке 2 2                  

45. 
Митрашиновић 

Мирјана 

Iс IIIр Биологија 5 
  1 1  5  1  1  1      20 

III2 IV1,2,3 III5,6,7 IV5 Примењене науке 2 6 

46. Павловић Живојин 
IV3,4 IV5,6,7,р 

Физика 
23 

 
 1 2  1 12  1 1 1 1 1 1   1  46 

47. Васовић Цмиљка I1,2,3,4,с III1,2,3,4 I6,р Физика 22  1 1 1 2 12 1 1  1 1 1      44 

48. Јевђовић Снежана II2,3,4,с II5,6,7,р Физика 23  1 2 1 1 12  1  1 1 1 1   1  46 

49. Савић Данијела  II1 I5 III5,6,7,р IV1,2 Физика 20  1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

50. Вељовић Славица 

 IIр III5,6,7 

IV5,6,7 
Хемија 20  1 1 1 1 12 1 1  1 1 1 1   1  

46 

II1,3,4 II5,6,7 Примењене науке 3                  

51. Селаковић Драгица I1,2,3 IIс II5,6,7 Хемија 20  1 2 1 1 10  1  1 1 1 1     40 

 

52. 
Куљанин Оливера 

Iс I4,5,6,р Хемија 10 

  1  1 6  0,5 0.5 1 0.5 0,5 0,5   0,5  24 IV1 IV7 Образовање за 

одрживи развој 
2 

 

53. 
Којадиновић Мирјана 

II1,2,3,4  Хемија 8 

  1  1 5  0,5  1  0,5 0,5   0,5  20 IV3,4  Образовање за 

одрживи развој 
2 

 

54. 
Галечић Мирјана 

I2II2,3,с I4 5,6 II5,6,р Географија 20 

 1 1 1 1 12 1 1  1  1 1     44 
IV2 IV5,6 Образовање за 

одрживи развој 
2 

IV2  Грађанско васпитање 1 

55. Шоловић Биљана III1,2,3,4     II1,4 III5,6,7    II7 Географија 20  1 0.5 1 1 10  1 1 1 0.5 1 1   1  40 

56. Ратковић Кристина  

I1,3,с Iр 
Географија 

 

8 
  1  1 5       1    1 

20 

I1,2,3,4 I5,6 Примењене науке 2   1               

57. 
Миловановић 

Светлана  

IIс    IV1,2,3,4 II5,6,7 Историја 20  1 1  1 11 1 1 1 1 1 1 1     
44 

III3 III5 Религија и 2   1               
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цивилизација 

58. Радојчић Будимир  
II1,2,3,4 Iр    IIр Историја 12   1  1 6  1  1 1  1     24 

59. Недељковић Снежана  
 I5,6,с     III5,6,7 

 
Историја 12   1  1 6  1 1   1 1     24 

60. Илић Душица I1,2,3 III1,2,3,4 I4 Историја 20   1 1 1 10  1  1 1 1 2     40 

61. Ковачевић Горан III1,2 IV1,2,3,4 III7  IV5,6,7 Физичко вас. 20    2 1 10     2 1 3   1  40 

62. Пековић Александар 

I1,2,3  Физичко васпит. 6 

 1 1 1 1 10   1 1 1 1 1   1  40 Iс  Спорт и тренинг 7 

IIс  Спорт и тренинг 7 

63. 

Вранешевић Љубиша 

 

 

 

 

 

Iр III3,4 III5,6,р Физичко в. 12 

 

 1 2 2  10 1   1 1 1 1     40 
IIС  Спорт и здравље 2 

I2  Здравље и спорт  1 

III3,4 III5,6,7,р Грађанско васп. 
5 

64. 
Тарабић Вукашин  

 

 II5,6,7, р    IVр 
Физичко вас.  

10 

   1 2 1 10   1 1 1 1 1   1  40 

I3,4 I5,6 II1,2,3,4,5,6,7 Здрав.и спорт 10 

65. Кнежевић Светлана 

I4   II1,2,3,4 

 

I5,6 Физичко васпитање 
14 

 1 1 2 2 10    1 1 1 1     40 
Iс  Спорт и здравље 5 

I1  Здравље и спорт 1 

66. Жупић Зоран 

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

III1,2,3,4    

IV1,2,3,4 

I5,6,р    II5,6,7 
Музичка кул. 22    2 2 11 1  1 1 1 1 1   1  44 

67. Спаловић Биљана 
I1,2,3    II1,2,3,4  

III1,2,3,4   IV1,2,3,4 

I5,6  II5,6,7 Ликовна кул. 20  1 1 1 1 10  1 1 1  1 1   1  40 

68. Вићентић Драган 
I4 IIIр Ликовна кул. 2 

  1  1 4      1 1     16 
IV2,3,4 IV5,6,7 Уметност и дизајн 6 

69. Милојевић Биљана  III4 IV1 Уметност и дизајн 4   1   2    1        8 

70. Божовић Јанко I1,2,3,4 II1,2,3,4,с I5,6,р,с   II5,6,7,р Верска настава 9       2 5 1     1      18 



37 

 

р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

д
р

у
ш

тв
ен

о
-

је
зи

ч
к
и

 с
м

ер
 

п
р

и
р

о
д

н
о

-

м
ат

ем
ат

и
ч

к
и

 

см
ер

 

п
р

ед
м

ет
 

р
ед

о
в
н

а 
н

ас
та

в
а
 

п
и

см
ен

и
 з

ад
ац

и
 

р
аз

р
.с

та
р

еш
и

н
с

тв
о

,о
д

ељ
.з

ај
ед

. 
д

о
д

ат
н

а 

д
о

п
у

н
ск

а,
 

п
р

и
п

р
ем

н
а 

н
ас

та
в
а
 

се
к
ц

и
је

 
п

р
и

п
р

ем
н

и
 и

 

д
р

у
ш

. 
к
о

р
и

сн
и

 

р
ад

  
п

р
и

п
р

ем
ањ

е 
за

 

н
ас

та
в
у

 
р

у
к
.с

тр
у

ч
н

и
м

 

ак
ти

в
о

м
 

п
о

п
р

ав
н

и
 и

 

р
аз

р
ед

н
и

 

и
сп

и
ти

 
м

ат
у

р
ск

и
 и

сп
и

т
 

в
о

ђ
.п

ед
аг

о
ш

. 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
је

 
п

р
и

п
р

ем
а 

за
 

та
к
м

и
ч

ењ
е
 

ст
р

у
ч

н
о

 и
 п

ед
. 

у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

р
ад

 у
ст

р
у

ч
н

и
м

 

о
р

га
н

и
м

а,
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о
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к
 

к
аб

и
н

ет
и

 и
 

л
аб

о
р
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о
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о
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и
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о
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о

в
и
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н

а 
н

о
р

м
а
 

IV1,3,4 IV5 

71. Милић Богдан 
III1,2,3,4 III5,6,7,р 

IV6,7,р 
Верска настава 4   1   2    1        8 

72. Јанковић Ивана  
IV1,2,3,4 IV5,6,7 Религија и 

цивилизација 
8   1   4    1        14 

73. Јовановић Нинослава  

 

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

 

I4,5,6     II5,6,7 

Језик, медији и 

култура 
10 

  1 1 3 10 1   1 1 1 1     40 
I1,2,3,4,с     

II1,2,3,4,с 

I5,6,р  II6,7,р Грађ.васп. 
13 

74. Гордана Шишић 
III1,2,3,4 III5,6,7 Образовање за 

одрживи развој 
8    1 1 4    1  1      16 

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

76. Радовић Драгана   шк. психолог 301 7    1  1 1     40 

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

78. Смиљанић Катарина   Библиотекар послови билиотекара5 50%  20 

79 Гудурић Ирина   Библиотекар послови билиотекара5 50%  20 

 

 

 
1  Послови педагога школе (100%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

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

 2   Послови психолога школе (50%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

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

 

3    Послови библиотекара школе (50%): 20 сати 

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

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

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

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

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

- вођење докиментације, учешће у раду стручних 

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

4    Послови помоћика директора 50%:   20 сата 

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

Р.бр Име и презиме Врста стр. спреме 

Број сати за школску 

2020/21.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Вукадин Симовић проф. физчког васпитања ● 2

  

48 24  

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

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

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

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

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

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

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

9. Ковачевић Данка  проф. енглеског језика     

10. Демировић Невенка проф. енглеског jезика     

11. Гавриловић Светлана проф. енглеског језика 2 12   

12. Скорковић Бранкица проф. енглеског језика      

13. Ћоровић Јелена проф. енглеског језика     

14. Вукић Бранка проф. руског језика     

15. Судзиловски Ђурђица проф. францу. jезика 8   8 

16. Пејовић Добрина проф. францу. jезика     

17. Броћић Бојана проф. италија. jезика 8   16 

18. Ристовић Јелена проф. латинског језик     

19. Миленковић Милена  проф. шпанског jезика  24 8  

20. Шиљак Исидора проф. немачког jезика     

21. Ковачевић Горан проф. физичког васп.     

22. Кнежевић Светлана проф. физичког васп.     

23. Вранешевић Љубиша  проф. физичког васп.     

24. Пековић Александар проф. физичког васп.     

25. Тарабић Вукашин проф. физичког васп.     

26. Жупић Зоран проф. музичке културе     

27. Спаловић Биљана проф. ликовне културе 8 12   

28. Вићентић Драган  проф. ликовне културе     

29. Милојевић Биљана проф. ликовне културе     

30 Марковић Славко проф. одбране и заштите 

библиотекар 

    

31. Миловановић Светлана  проф. историје    8 8 

32. Радојчић Будимир проф. историје     

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

35. Галечић Мирјана проф. географије     

36. Шоловић Биљана проф. географије     

37. Ратковић Кристина  проф. географије     

38. Суботић Слободан проф. математике     

39. Марјановић Мира проф. математике  12   

40. Јелисавчић Милена  проф. матеметатике     

41 Станковић Марија проф. математ., рачунар. 16    

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

43. Секулић Илић Катарина проф. матема, рачуна     

44. Цвијетић Дејан проф. матема, рачуна.  12   

45. Митрашиновић Дубравка проф. матема, рачуна 8 12   

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

47. Мисаиловић Анка проф. рачунарс. и инфор.     

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

49. Александар Алексић проф. рачунарс. и инфор.     

50. Бошњаковић Радмила проф. математ, рачунар.     

51. Глинтић Желимирка проф. математ, рачунар.     

52. Васовић Цмиљка проф. физике 24  8 8 

53. Савић Данијела проф. физике 24  8 8 

54. Јевђовић Снежана проф. физике 24  8 8 

55. Павловић Живојин проф. физике 24  8 8 

56. Селаковић Драгица проф. хемије     

57. Вељовић Славица  проф. хемије  10   

58. Куљанин Оливера проф. хемије 8  8 8 

59. Којадиновић Мирјана проф. хемије 8  8 8 

60. Станојевић Саша проф. биологије     

61. Ристовић Душица проф. биологије 8 8 8 8 

62. Зарић Милица проф. биологије     

63. Митрашиновић Мирјана проф. биологије     

64. Радовановић Миломирка проф. социологије      

65. Ковачевић Соња  проф. филозофије      

66. Старчевић Зорица проф. филозофије     

67. Смиљанић Катарина проф. филозофије     

68. Илић Борис  проф. социологије     

69. Ђурић Драгана проф. психологије  8 8 8 

70. Павловић Милка проф. психологије   36  

71. Милић Богдан вероучитељ     

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

74. Стојановић Светлана проф. одрживи развој.     

75. Јовановић Нинослава проф. грађанског     

76. Гавриловић Јована проф. грађанског     

77. Радовић Драгана проф. психологије 12 12 12 12 

78. Станковић Емилија школски педагог      

79.       

80.       

       

       

Приказан је број сати остварен на акредитованим семинарима, према 

компетенцијама. Извештаји о реализацији индивидуалних планова наставника и стручних 

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

 

 

Р.б. 

 

 

Наставни 

предмет 

Први Други  Трећи Четврти Укупно Степен реализације  

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

IIР 

1. 
Српски језик и к. 

 

592 

589 

444 

442 

149 

149 

420 

420 

315 

315 

149 

149 

720 

718 

324 

322 

640 

640 

384 

385 

2372 

2367 

1467 

1464 

149 

149 
99,7 99,7 100 100 

2. Енглески језик 1 
296 

300 

222 

222 

72 

72 

315 

315 

210 

210 

72 

72 

720 

721 

216 

216 

512 

512 

192 

192 

1843 

1848 

 

840 

840 

72 

72 
102,7 100 100 100 

3. Француски јез. 2 
148 

148 

148 

148 
 

148 

148 

148 

148 
 

148 

148 

 

74 

74 

128 

127 

128 

126 

634 

632 

572 

558 
 99,6 97,5  

 

4. Руски језик 2 
74 

74 

74 

74 
 

74 

70 

74 

70 
 

74 

74 
 

74 

74 
 

296 

296 

148 

148 
 100 100  

 

5. Немачки језик 2 
148 

148 
 

74 

72 
 74 

74 

72 

148 

148 

74 

74 

222 

220 

74 

74 

518 

516 

222 

222 

74 

72 
99,6 100 97,2 

 

6. Италија. језик 2 
74 

74 
  

74 

72 
  

74 

72 
 

74 

74 
 

296 

292 
  98,6   

 

7. Шпански језик  
74 

74 
  

74 

70 
  

74 

74 

74 

74 
 

74 

74 

222 

218 
 100 98,1  

 

8. Латински језик 
296 

300 

222 

222 
 

210 

215 
      

506 

515 

222 

222 
 101,7 100  

 

9. Устав и права гр         
128 

128 

96 

96 

128 

128 

96 

96 
 100 100  

 

10. Социологија         
384 

384 

192 

192 

384 

384 

192 

192 
 100 100  

 

11. Психологија    
210 

210 

210 

210 
     

210 

210 

210 

210 
 100 100  

 

12. Филозофија       
288 

287 

216 

216 

384 

384 

192 

192 

672 

671 

408 

408 
 99,8 100  

 

13. Историја 
296 

296 

222 

222 

74 

74 

210 

210 

210 

210 

74 

74 

432 

432 

216 

216 

384 

380 
 

1322 

1318 

648 

648 

74 

74 
99,6 100 100 

100 
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14. Географија 
296 

296 

222 

222 

74 

74 

210 

212 

210 

212 

74 

74 

288 

286 

216 

217 
  

794 

798 

 

648 

651 

74 

74 
100,5 100,4 100 

 

15. Биологија 
296 

292 

222 

218 
 

210 

214 

210 

214 
 

288 

288 

324 

324 
 

288 

286 

794 

794 

1044 

1044 
 100 100  

 

16. Математика 
592 

592 

444 

444 

180 

180 

315 

315 

525 

525 

180 

180 

288 

288 

540 

540 

256 

256 

384 

384 

1452 

1452 

1893 

1893 

180 

180 
100 100 100 

100 

17. 
Дискретна 

математика 
     74           

100 

17. Физика 
296 

296 

222 

222 

74 

74 

210 

210 

315 

315 

74 

74 

287 

287 

324 

320 

 

256 

256 

480 

480 

1050 

1050 

 

1341 

1337 

74 

74 
100 99,7 100 

100 

18. Хемија 
296 

296 

222 

222 

69 

69 

 

210 

210 

315 

320 

69 

69 

 

 
324 

315 
 

192 

191 

506 

506 

1053 

1049 

69 

69 
100 99,6 100 

 

19. 
Језик, медији, 

култура 

144 

144 

108 

108 
 

144 

144 

108 

108 

 
    

144 

144 

108 

108 
 100 100  

 

20. Појединац, група 
144 

144 
  

144 

144 
 

 
    

144 

144 

 

  100   
 

21. Здравље и спорт 
144 

144 

108 

108 
 

144 

144 

108 

108 

 
    

144 

144 

108 

108 
 100 100  

 

22. 
Примењене 

науке 
 

108 

108 
  

108 

108 

 
     

108 

108 
  100  

 

23. 
Примена 

рачунара 
  

108 

108 
  

108 

108 
      

108 

108 
  100 

100 

24. Програмирање 1   
139 

139 
  

185 

185 
      

139 

139 
  100 

100 

25. 
Рачунарски 

системи 
  

72 

72 
  

 
      

72 

72 
  100 

 

26 
Оперативни 

системи 
     

74 
          

100 

26. Рачун. и информ. 
296 

296 

222 

222 
 

180 

180 

180 

180 

 

 264 

264 

198 

198 

 

248 

248 

186 

186 

988 

988 

774 

774 
 100 100  

 

27. Музичка култура 
148 

148 

111 

111 

36 

36 

105 

105 

105 

105 

 144 

144 
 

128 

128 
 

525 

525 

216 

216 
 100 100 100 

 

28. Ликовна култура 
148 

148 

111 

111 
 

105 

105 

105 

105 

 144 

144 
 

128 

131 
 

525 

529 

216 

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

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

усавршавања наставника. 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ 

 

 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД  IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељн

о 

годишњ

е 

недељн

о 

годишњ

е 

недељн

о 
годишње 

недељн

о 
годишње годишње 

т в т в т в т в т в т в т в т в т в  

I ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 
23 9 851 

33

3 
22 10 814 370 24 8 888 296 24 8 792 264 

338

2 

122

6 

460

8 

1. 
Српскијезик и 

књижевност 
4  148  4  148  4  148  4  132  576  576 

Р.б Наставни предмет Први Други Трећи Четврти Укупно % 

1. Верска настава 
216 

216 

72 

72 

108 

108 

96 

96 

492 

492 
100 

2. Грађанско васпитање 
288 

287 

216 

210 

252 

252 

224 

224 

980 

973 
99,2 
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1.1

. 

_________ језик и 

књижевност1 
4  148  4  148  4  148  4  132  576  576 

2. 
Српскикаонематерњ

и језик1 
2  74  2  74  2  74  2  66  288  288 

3. Првистранијезик 1 1 37 37 1 0,5 37 
18,

5 
1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 144 90,5 

234,

5 

4. Другистрани језик2 1 1 37 37 1 0,5 37 
18,

5 
1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 144 90,5 

234,

5 

5. Латинскијезик 1 1 37 37             37 37 74 

6. Социологија             2  66  66  66 

7. Психологија         2  74      74  74 

8. Филозофија             2  66  66  66 

9. Историја 2  74  2  74  2  74      222  222 

10. Географија 2  74  2  74  2  74      222  222 

11. Биологија 2  74  2  74  2  74  3  99  321  321 

12. Математика 4  148  4  148  4  148  4  132  576  576 

13. Физика 2  74  2  74  2  74  3  99  321  321 

14. Хемија 2  74  2  74          148  148 

15. 
Рачунарство и 

информатика 
 2  74  2  74  1  37  1  33  218 218 

16. Музичкакултура         1  37  1  33  70  70 

17. Ликовнакултура         1  37  1  33  70  70 

18. Спорти тренинг 1 2 37 74 1 4 37 148 1 3 37 111 1 3 33 99 181 395 576 

19. Спорт и здравље 1 2 37 74 1 3 37 111 1 3 37 111 1 3 33 99 144 395 539 

II ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 
1  37  1  37  1  37  1  33  144  144 

1. 
Версканастава/Грађ

анско васпитање3 
1  37  1  37  1  37  1  33  144  144 

2. Матерњи језик са                    
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елементима 

националне 

културе4 

УКУПНО I + II 23 10 851 
37

0 
24 9 851 370 25 8 925 296 25 8 825 264 

352

6 

122

6 

475

2 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

 ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ 

РАДА 

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенскогстарешине 37 37 37 33 144 

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

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

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

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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5.5.1 Блок настава 

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

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

Вежбе за друштвено-језички смер 

 

 

 

 

Вежбе за природно-математички смер 

Разред Предмет Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред Рачунарство и 

информатика 
4 8 74 592 

Други разред Енглески језик 4 8 18,5 148 

Други разред Физика 4 8 18,5 148 

Други разред Хемија 4 8 18,5 148 

Други разред Рачунарство и 

информатика 

4 8 74 592 

Други разред Други страни 

језик 

4 4 18,5 74 

Трећи разред Енглески језик 4 8 18,5 148 

Трећи разред Физика 4 8 18,5 148 

Трећи разред Хемија 4 8 18,5 148 

Трећи разред Други страни 

језик 

4 4 18,5 74 

Трећи разред Рачунарство и 

информатика 

3 6 30 180 

Четврти разред Рачунарство и 

информатика 

4 8 30 240 

Укупно 2640 

Разред Предмет Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред Рачунарство 

и 

3 8 74 592 
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Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

информатика 

Други разред Енглески 

језик 

3 6 18,5 111 

Други разред Биологија 3 6 37 222 

Други разред Физика 3 6 37 222 

Други разред Хемија 3 6 37 222 

Други разред Рачунарство 

и 

информатика 

3 6 74 444 

Други разред Ликовна 

култура 

3 6 18,5 111 

Други разред Музичка 

култура 

3 6 18,5 111 

Други разред Други страни 

језик 

3 5 18,5 92,5 

Трећи разред Енглески 

језик 

3 6 18,5 111 

Трећи разред Биологија 3 6 37 222 

Трећи разред Физика 3 6 37 222 

Трећи разред Хемија 3 6 37 222 

Трећи разред Ликовна 

култура 

3 6 18,5 111 

Трећи разред Музичка 

култура 

3 6 18,5 111 

Трећи разред Други страни 

језик 

3 5 18,5 92,5 

Трећи разред Рачунарство 

и 

информатика 

3 6 30 180 

Четврти разред Рачунарство 

и 

информатика 

3 6 30 180 

Укупно 4637 

Разред Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред 8 16 74 1184 

Други разред 8 16 74 1184 
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5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ-број  група и ученика 

5.6.1. Изборни предмети 

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

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

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

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

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

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

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

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

разред - 252 и IV разред – 224.  

5.6.1. Изборни предмети 

Наставни 

предмет 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Грађанско 

васпитање 

7   I 1  14 7    II 1  24 7  III 1  22 7  IV 1  20 

  I 2  15    II 2  15  III 2  27 IV 2  30 

  I 3  13    II 3  19  III 3  19 IV 3  25 

  I 4  21    II 4  11  III 4  27 IV 4  24 

  I 5  21    II 5  28  III 5  23 IV 5  23 

  I 6  19    II 6  16  III 6  12 IV 6  23 

  Iр 5    II
7
 28  III

7
 19 IV

7
 25 

  Iс 6    IIр 12 IIIр 17 IVр 8 

     IIс 13     

Трећи разред 8 16 74 1184 

Четврти разред 6 14 30 340 

Укупно 3892 

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

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

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

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

часова,  а у другом 15 (5х3) по групи. 
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Ук. 114 Ук. 166 Ук. 166 Ук. 179 

Верска  

Настава 

3   I 1  16 4    II 1  6 3  III 1  6 3  IV 1  4 

  I 2  14    II 2  11  III 2  1 IV 2  - 

  I 3  12    II 3  5  III 3  9 IV 3  4 

  I 4  8    II 4  17  III 4  2 IV 4  5 

  I 5  10    II 5  2  III 5  7 IV 5  9 

  I 6  7    II 6  16  III 6  17 IV 6  9 

  Iр 15    II
7
 4  III

7
 10 IV

7
 6 

  Iс 10 IIр 3 IIIр 3 IVр 12 

  IIс 8     

Ук. 93 Ук. 72 Ук. 55 Ук. 48 

 

5.6.2. Изборни пакети 

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

ученицима понудила следеће изборне пакете: 

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

Изборни пакети за први и други разред 

Наставни предмет 

Први разред Други разред 

Број 

група 
Одељ. 

Бр. 

уч. 

Број 

група 
Одељ. 

Бр. 

уч. 

Примењене науке  

 

 

3 

I1 1  

3 

II1 3 

I2 5 II2 - 

I3 1 II3 4 

I4 6 II4 7 

I5 18 II5 15 

I6 16 II6 18 

  II7 27 

Појединац, група и 

друштво 
4 

I1 17 

4 

II1 13 

I2 11 II2 5 

I3 14 II3 8 

I4 12 II4 14 

I5 14 II5 16 

I6 7 II6 8 

  II7 5 

Здравље и спорт  

 

 

5 I 1  17 5 II 1  23 

I 2  21 II 2  24 

I 3  15 II 3  15 
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I 4  19 II 4  16 

I 5  19 II 5  23 

I 6  16 II 6  24 

  II7 23 

Језик, медији и 

култура 
5 

I1 25 

5 

II1 21 

I2 21 II2 23 

I3 18 II3 21 

I4 21 II4 19 

I5 11 II5 6 

I6 13 II6 14 

  II7 9 

 

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

гимназија је ученицима понудила следеће изборне пакете: 

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

5. Савремене технологије и предузетништво 
 

Изборни пакети за трећи и четврти разред 

Наставни 

предмет 

Трећи разред Четврти разред 

Број 

група 
Одељ. 

Број 

ученика 

Број 

група 
Одељ. 

Број 

ученика 

Образовање за 

одрживи развој 

 

4 

III1 22  

4 

IV1 1 

III2 21 IV2 20 

III3 14 IV3 10 

III4 1 IV4 27 

III5 6 IV5 2 

III6 3 IV6 7 

III7 9 

 

IV7 26 

Укуп. 76  Укуп. 93 

Уметност и 

дизајн 

5 

III1 20 

4 

IV1 22 

III2 27 IV2 11 

III3 18 IV3 18 

III4 29 IV4 20 

III5 18 IV5 4 

III6 25 IV6 7 

III7 15 IV7 10 

Укуп. 152 Укуп. 92 

Примењене 

науке 2. 

 

2 III1 -- 2 IV1 - 

III2 1 IV2 4 

III3 - IV3 4 
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III4 - IV4 - 

III5 4 IV5 19 

III6 23 IV6 22 

III7 15 IV7 - 

Укуп. 43 Укуп. 49 

Религије и 

цивилизације 
2 

III1 14 

4 

IV1 16 

III2 3 IV2 23 

III3 13 IV3 12 

III4 3 IV4 9 

III5 6 IV5 29 

III6 - IV6 2 

III7 - IV7 6 

Укуп. 39 Укуп. 97 

Савремене 

технологије и 

предузетништв

о 

      4  

III1 4 

3 

IV1 10 

III2 3 IV2 1 

III3 11 IV3 14 

III4 25 IV4 1 

III5 25 IV5 9 

III6 7 IV6 26 

III7 19 IV7 20 

Укуп. 94 Укуп. 81 

 

Извештај о реализацији изборних пакета 

Изборни пакети 

 

Школске 2021/2022. године, ученици првог разреда су из пакета од четири изборна предмета (Језик, медији и 

култура; Здравље и спорт; Појединац, група и друштво и Примењене науке) бирали два, према својим 

интересовањима. Предвиђено недељним фондом часова, сваки изабрани предмет је у распореду једном недељно. 

Ученици трећег разреда, од понуђених пет, бирају двa нова изборна предмета (Образовање за одрживи развој, 

Уметност и дизајн, Примењене науке 1, Религије и цивилизације, Савремене технологије) која ће слушати у трећем и 

четвртом разреду по два часа недељно.  

Изборни програми су интердисциплинарног карактера и омогућавају ученицима стицање и развијање  знања и 

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

њихових интересовања и потреба. 

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

итд, што омогућава развијање одређених вештина код ученика, откривање нових интересовања, подстиче радозналост 

и усавршавање  рада и функционисања у групи. Наставник је организатор и координатор свих активности ученика. 

Наставник прати начин на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како аргументују. 

Такође, прати и вреднује  међусобну сарадњу, решавање сукоба, превазилажење тешкоћа, креативност. 

 

Појединац, група и друштво 

 

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

овог програма је критичко сагледавање  актуелних феномена у нашем друштву, као и односа појединца са другима, 

улоге у групи и околности које на то утичу. 

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

да откријемо на који начин бирамо узоре и идоле и какав је њихов утицај на нас као појединце. Ко су биле вође 

некада, а ко су вође данас. У другом модулу, „Усамљеност, одбаченост, отуђеност“, направили смо разлику између 

појмова усамљености и самоће, као и узроке и последице ових појава. Посебну пажњу посветили смо самоћи старих 

људи. 
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У другој години, овај програм базиран је на критичком сагледавању утицаја традиције на савремено друштво, а 

и то шта би то исто друштво могло оставити као традицију будућим генерацијама и то кроз област „Лекције 

прошлости, перспективе будућности“. Друга област „Култура и идентитет“, бави се проучавањем фактора који утичу 

на формирање идентитета као што су: породица, друштво, религија и култура. Упоређујући прошлост и садашњост, 

као и глобално и локално, ученици могу утврдити утицај одређених фактора на личном примеру, али и на примеру 

групе. Великапажња посвећена је утицају масовних медија на формирање идентита. 

Часови изборних предмета држали су се на даљину. Ученици су задатке слали на гугл учионицу, а 

пртедстављали их у школи када би се за то указала прилика. Користили су могућности савремене технологије 

направили значајан број вредних и занимљивих радова. 

 

Катарина Смиљанић и Зорица Старчевић 

 

 

Језик, медији, култура 
 

Циљ учења програма Језик, медији и културе је да допринесе  унапређивању комуникацијских вештина, развоју 

медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу 

идентитета и даљи професионални развој. 

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

медијских порука и вредности. 

У другој години: Медији и забава- популарне експресивне форме, Аматерска култура и креативни активизам и 

Идентитет у дигиталном окружењу. 

Ученици другог разреда осмислили су пројекат који се кроз вршњачку едукацију фокусирао на заштиту 

интернет идентитета.  Акценат  је стављен на опасности којима ученици могу бити изложени у дигиталном окружењу 

и савете за очување дигиталног идентитета. 

Нинослава Јовановић 

 

 

 

 

Здравље и спорт 
 

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

здравља и културе телесногвежбања. 

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

активности и репродуктивно здравље и Правилна исхрана и физичко вежбање у спорту и рекреацији. Поред ова три 

модула ученици су радили и интервију са спортистима из наше школе. 

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

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

 
Уметност и дизајн 

 

Ликовни конкурс „Кола српских сестара“ који негује празник Материце. Ужичко „Коло српских сестара“, уз 

литерарни, организовало је четврти ликовни конкурс, на којем су учествовали ученици гимназија и средњих школа. 

Задатак је био да се ликовно одговори на једну од тема, која је носила назив  „Мајка“. 

Ученица Ужичке гимназије, Александра Милојковић, која похађа предмет Уметност и дизајн, из одељења IV4, 

узела је учешће на поменутом конкурсу.  

У првом полугодишту ученици који похађају предмет Уметност и дизајн из одељења IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV7 

реализовали су Пројектну наставу са темама из „Савремена уметност“. Презентације које су биле део пројекта су 

постављене на Гугл учионицу. Практичан део пројекта је постављен у Холу гимназије на првом спрату.  

 

Поменути ученици су на крају школске године реализовали Завршне радове из области ликовних уметности и 

они су део целине изложбе поставњене у Холу гимназије. На изложби су и радови ученика који похађају предмет 

Уметност и дизајн код професора Ирине Гудурић и Душице Виторовић. 

 

Професор Уметности и дизајна Драган Вићентић 
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Савремене технологије 
 

 

Изборни предмет Савремене технологије прате ученици трећег и четвртог разреда. Циљ овог изборног програма 

је развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених 

технологија и спремности за континуирано праћење развоја савремених технологија зарад даљег личног и 

професионалног развоја. 

Прва тема која се обрађивала у трећем разреду била је „Безбедност и приватност на мрежи“, кроз коју смо 

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

етичким питањима која намеће технолошки развој, а који се тиче интелектуалне својине, ауторских права, али и права 

појединаца на приватност. Посебан акценат је стављен на понашање на мрежама и безбедно коришћење интернета, 

као и на појаву дигиталног насиља и начине на које се насиље у виртуелном свету може идентификовати и спречити. 

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

(Internet of Things) и паметног окружења (паметних градова, кућа, канцеларија, учионица итд.), а затим су се бавили 

позитивним и негативним утицајем „паметних ствари“ на, друштво, животну средину и приватност корисника. 

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

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

вештачке интелигенције у свакодневном животу, али и предвиђањем даљег развоја и утицаја који ће она имати на 

људско друштво. 

У 4. разреду се изучавају 3 обавезне теме: „ИТ иновације и предузетништво”, „3Д моделирање и штампа” и 

„Екоинформатика” и једна изборна тема (наставник са ученицима бира или „Роботику” или „Мобилне технологије”). 

Програм се ослања на школско знање, али и на ваншколско искуство ученика и у корелацији је са другим наставним 

предметима и изборним програмима као што су: Рачунарство и информатика, Математика, Физика, Биологија, 

Географија, Примењене науке 2, Образовање за одрживи развој, Грађанско васпитање, Економија и бизнис. 

У склопу прве теме, наставни процес је био усмерен на реализацију пројектних задатака чији је основни исход 

развој предузетничкихуслуга које се заснивају на ИТ иновацијама. 

У оквиру теме 3Д моделирање и 3Д штампа ученици су се упознали са применама тродимензионог моделирања 

и тродимензионом штампом у различитим гранама индустрије како би стекли што општија знања и вештине. 

Како би ученици схватили спрегу између екологије и информатике, на часовима је посвећена пажња појмовима 

из географије, биологије, хемије, а који су у директној вези са екосистемом, биодиверзитетом, флором, фауном, 

гасовима који загађују ваздух, саставом земљишта, пластике, климатским променама итд. 

У оквиру изборне теме ученици су упознати са развојем мобилних уређаја, са различитим генерацијама 

мобилне технологије, од прве до тренутно актуелне пете генерације. Приказане су компаративне предности и мане 

сваке генерације мобилне технологије. 

Предмет су водили професори Мира Марјановић, Катарина Секулић Илић, Желимирка Глинтић и Александар 

Алексић. 

 

Александар Алексић 

 

 

 

Религије и цивилизације 

 

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

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

да га похађају и у четвртој години. 

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

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

идентитете других и другачијих. 

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

изучавати). Главне теме су у директној вези са исходима које ученик треба да достигне: Цивилизација; Човек и свет – 

култура и природа; Добро и зло и Универзалне религије, религијска веровања и религијски обреди 

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

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

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

 

Катарина Смиљанић 
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Примењене науке 2 

 

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

ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у 

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

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

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

и будућности.  Према упутсвима професора, ученици су истраживали различите области савременог начина живота и 

примену науке у решавању проблема и унапређење квалитета живота и животне средине.  Крајњи резултат ученичких 

истраживања на различите теме биле су презентације које су постављене на Гугл учионицама. 

 

Душица Ристовић 

 

Образовање за одрживи развој 

 

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

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

- искуственим учењем, 

- преиспитивањем сопствених ставова, 

- критичком анализом појава и процеса и појава, 

- анализом сопственог понашања у односу на животну средину,  

- променом постојећих навика у понашању, 

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

средине 

Током школске 2021/2022. изучавали смо изборни програм Образовање за одрживи развој са ученицима трећег 

разреда. Обрађене су следеће теме:  

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

- Производња и потрошња енергије 

- Климатске промене 

- Биодиверзитет и екосистемске услуге 

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

 

Светлана Стојановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. Извештај о факултативним активностима   

 

 

Р.б. 

   

Факултативне и 

ваннаставне активности 

Р А З Р Е Д 

I II III IV 

1. Екскурзије - -  - 

2. Излети        један дан 

3. Стваралачке и слободне 

активности 

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

4. Хор 4 часа недељно (144 укупно) 

5. Културна и јавна 

делатност школе 

6-10 дана 

 



 

55 

5.6.4. Успех по смеровима и разредима 

 

Раз. Смер 

 

 

Успех ученика који су 

завршили разред 

Упућени на 

поправни 

Неоцењени Упућени да 

понављају 

разред 

Одл

. 

Врд

. 

Доб

. 

Дов

. 

Ук. Ук. % Ук. % Ук. % 

 

I 

 

Друш.-јез. 51 62 3 - 116 - - - - - - 

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

 Iр 12    8 - - 20 -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

- 

- - - - - 

 

II 

Друш.-јез. 61 46 5 - 112 - - - - - - 

Прир.-мат. 84 11 - - 95 1 - - - - - 

        IIр 18 2 - - 20 - - - - - - 

 

III 

Друш.-јез. 41 45 4 1 91 - - - - - - 

Прир.- мат. 54 29 2 - 85 - - - - - - 

 

IV 

Друш.-јез. 69 37 4 - 110 - - - - - - 

Прир.- мат. 76 13 - - 89 - - - - - - 

Укупно 534 271 19 1 825 - - - - - - 

 

 

 

Структура средње оцене по наставним предметима и разредима 

 

Р.б 

 

Наставни предмет 

 

Број 

ученика 

Средња оцена 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 
разред 

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

2. Енглески језик 825 223 227 176 199 

4. Француски језик 245 52 75 65 53 

6. Руски језик 90 28 26 21 15 

7. Шпански језик 71 11 18 21 21 

8. Немачки језик 201 63 42 27 69 

9. Италијански језик 178 49 46 42 41 

10. Латински језик 335 223 112 - - 

11. Устав и права грађана 199 - - - 199 

12. Социологија 199 - - - 199 

13. Психологија  - 227   

14. Филозофија 375 - - 176 199 

15. Историја 541 223 227 91 - 

16. Географија 605 223 227 91 - 
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17. Биологија 649 223 227 - 199 

18. Математика 825 223 227 176 199 

19. Физика 825 223 227 176 199 

20. Хемија 539 223 227 -     89 

21. Рачунарство и информ. 825 223 227 176 199 

22. Музичка култура 651 223 227   91 110 

23. Ликовна култура 612 223 227  91 110 

24. Физичко васпитање 788 220 218 158 191 

25. Примењене науке 144 72 72 - - 

26. Појединац, група, 
дурштво 

151 68 83 - - 

27. Здравље и спорт 271 142 129 - - 

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

29. Владање 825 223 227 176 199 

 

Средња оцена по разредима:   

Укупно средња оцена за I разред школске 21/22 године 4.14  

Укупно средња оцена за II разред школске 21/22 године 4.28  

Укупно средња оцена за III разред школске 21/22 године 4.31  

Укупно средња оцена за IV разред школске 21/22 године 4.45  

1. Први – 4.14; 2. Други – 4.28; 3. Трећи – 4.31; 4. Четврти – 4.45. Укупна средња оцена је 4.3. 

category,21/22 category,21/22 category,21/22 category,21/22 

I 1,4.29 II 1,4.23 III 1,4.15 IV 1,4.66 

I 2,4.19 II 2,4.28 III 2,4.38 IV 2,4.28 

I 3,4.2 II 3,4.38 III 3,4.36 IV 3,4.51 

I 4,4.5 II 4,4.19 III 4,4.43 IV 4,4.41 

I 5,4.46 II 5,4.73 III 5,4.12 IV 5,4.65 

I 6,4.44 II 6,4.53 III 6,4.53 IV 6,4.71 

I р,4.27 II 7,4.64 III 7,4.56 IV 7,4.76 

I с,3.41 II р,4.56 III r,4.33 IV r,4.81 

 

 

5.6.5. ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 

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

успешну традицију својих претходника. Ни ове школске године нису изостали добри резултати. Учествовали смо на 

многим конкурсима и скоро на свим такмичењима које је организовало Министарство просвете, Министарство науке 

и заштите животне средине, и разна спортска и друга удружења. Најуспешније ученике школа је наградила 

пригодном књигом.  

 

Наставни 

предмет 

Број ученика на такмичењу 

Општинско Окружно Републичко 
Српска 

олимпијада 

У I II III У I II III У I II III У I II III 

Српски језик и 

језичка култура 
26 1 12 6 23 - 2 1 3 - - - - - - - 
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Књижевна 

олимпијада 
21 2 4 7 16 - 2 - 2 1 - - - - - - 

Енглески језик - - - - 7 - 2 2 4 - - -     

Француски 

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

Италијански 

језик 
- - - - 2  2  2 - 1 - - - - - 

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

Шпански језик - - - - 1 1   1 - - - - - - - 

Историја 23 1 2 4 7   2 2 - - - - - - - 

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

Математика 26 4 7 3 14 2 3 2 3 1 - - - - - - 

Математика 

„Мислиша“ 
- - - - - - - - 85 2 4 3 - - - - 

Математички 

турнир 
- - - - - - - - 4 4 - - - - - - 

Програмирање - - - - 7 - - - - - - - - - - - 

Физика 30 8 12 5 26 4 12 3 8 - 1 2 1 - - - 

Хемија - - - - 14 3 1 4 9 - - - - - - - 

Географија - - - - - - - - - - - - - - - - 

Укупно 126 16 37 25 118 10 24 14 121 8 6 5 1 - - - 

 

 

 

Најуспешнији такмичари 

Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Српски језик и књижевност 

Јана Ђокић II5 

Душица Виторовић 

III  

Маша Шишић II5 II  

Маша Шишић II5 III  

Јана Миливојевић IV5 III  

Катарина Мићић II4 III  

Сара Караклајић II7 III  

Теодора Ковачевић II7 III  

Урош Бурлић II7 II I 

Тијана Чегањац II6 III  

Ана Николић II6 III  

Ивана Караичић II6 III  

Тамара Колашинац III2 

Гордана Даниловић 

II  

Јована Станисављевић III2 III  

Јована Станисављевић III2 III  

Данка Петровић III7 III  

Анастасија Продановић IV1 
Мирјана Благојевић 

III  

Анђела Требјешанин            IV1 II  

Анка Танасковић I1 Љиљана Смиљанић II  

Енглески језик  

Лена Лазаревић IV 

Светлана Гавриловић 

II учешће 

Лука Миливојевић IV II учешће 

Мина Чушин IV III учешће 

Анђела Продановић IV III учешће 

Шпански језик 

Јелица Марић IV Милена Миленковић I учешће 

Италијански језик 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Анђела Требјешанин IV 
Бојана Броћић 

II II 

Анастасија Продановић IV II учешће 

 

Ива Павловић IV7 Живојин Павловић II II 

Анђела Продановић IVр Живојин Павловић III III 

Ненад Скоковић IIIр Данијела  Савић I III 

Јована Смиљанић IVр Живојин Павловић I Похвала 

Петар Поповић IVр Живојин Павловић II Учешће 

Филип Павловић I1 Цмиљка Васовић I Учешће 

Игор Јовановић III6 Данијела Савић II Учешће 

Милица Цвијовић III6 Данијела Савић II Учешће 

Матија Продановић IР Цмиљка Васовић II  

Матија Јевтић I4 Цмиљка Васовић II  

Марко Радивојевић IР Цмиљка Васовић II  

Матија Глибетић I6 Цмиљка Васовић II  

Вук Шиљковић IIР Снежана Јевђовић II  

Маша Шишић II5 Снежана Јевђовић II  

Немања Танасковић III6 Данијела Савић II  

Хемија 

Вучић Данило I4 Оливера Куљанин I учешће 

Марковић Татјана I5 Оливера Куљанин III учешће 

Радојичић Јована I5 Оливера Куљанин учешће учешће 

Требјешанин Лука 

 
II5 Драгица Селаковић I учешће 

Ирић Јулијана II5 Драгица Селаковић II учешће 

Шиљковић Вук IIp Славица Вељовић III учешће 

Цвијовић Милица III6 Славица Вељовић III учешће 

Јевтовић Филип IIIp Драгица Селаковић III учешће 

Топаловић Урош IV6 Славица Вељовић I - 

Историја 

Марко Радивојевић I Будимир Радојичић III IX 

Вук Богосављевић IV Светлана Миловановић III VI 

Географија 

Јован Радељић III Јовановић Предраг III III 

Математика 

Анђела Продановић IVр Милена Јелисавчић  А: III 

Анђела Продановић IVр Милена Јелисавчић I Б: I 

Јована Смиљанић IVр Милена Јелисавчић I  

Петар Поповић IVр Милена Јелисавчић II  

Ненад Скоковић IIIр Марија Станковић II  

Матија Продановић Iр Марија Станковић II  

Емилија Средојевић Iр Марија Станковић III  

Јелисавета Поповић IIс Желимирка Глинтић III  

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Максим Зечевић IIр Дејан Цвијетић  I 

Вук Шиљковић IIр Дејан Цвијетић  I 

Огњен Поповић IIр Дејан Цвијетић  II 

Милица Цвијовић III6 Слободан Суботић  II 

Анђела Продановић IVр Милена Јелисавчић  II 

Јована Смиљанић IVр Милена Јелисавчић  II 

Ненад Скоковић IIIр Марија Станковић  III 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Милан Поњавић IVр Милена Јелисавчић  III 

Петар Поповић IVр Милена Јелисавчић  III 

16 ученика је похваљено 

Математичко такмичење „Мислиша“ – републичко финале 

Максим Зечевић IIр Дејан Цвијетић  похвала 

Вук Шиљковић IIр Дејан Цвијетић  похвала 

Математички турнир: 43. Математичка олимпијада средњих школа републике србије 

 (Екипно првенство средњих школа Републике Србије у математици) 

Матија Продановић Iр Марија Станковић  I 

Вук Шиљковић IIр Дејан Цвијетић  I 

Милица Цвијовић III6 Слободан Суботић  I 

Анђела Продановић IVр Милена Јелисавчић  I 

Екипно освојено I место 

 
 

 

Конкурси 

 

 

Спортска такмичења 

 

Спорт Екипа/појединачно Такмичење 
Пласман/ 

учешће 

Пливање Појединачно 
Општинско и 

међуопштинско 

шест 

ученика се 

пласирало 

даље 

Спортска 

гимнастика (ж) 
Екипно 

Општинско и 

међуопштинско 

1. место 

Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Ментор Нагр. 

Страни језици 

Светосавски конкурс издавачке куће 

Pearson 
Александра Милојковић IV Светлана Гавриловић Специјална награда 

Светосавски конкурс издавачке куће 

Pearson 
Валентина Николић IV Светлана Гавриловић Специјална награда 

Наградни језички конкурс Универзитета 

Сингидунум 

Уна Гузијан, Софија Радојичић, Валентина 

Радојичић, Ема Гускић, Лена Минић, Анђела 

Продановић, Стефан Стјепић 

III, IV Бојана Броћић I 

Наградни језички конкурс Универзитета 

Сингидунум 

Кристина Газдић, Лена Лазаревић, 

Анастасија Продановић, Анђела 

Требјешанин, Мина Чушин, Урош Шестовић 

IV Светлана Гавриловић I 

Ликовни конкурс 

„Мали битољскиМонмартр“ 

Леа Кнежевић 

ЈованаУрошевић 

МаријаЈовановић 

ЕленаТошић 

Александра Милојковић 

II3 

IV4 

IV4 

IV4 

IV4 

Биљана Спаловић учешће 

"Историјско возило Олдтајмер“ Леа Кнежевић II3 Биљана Спаловић учешће 

Девети ликовни конкурс за стрип у 

организацији Балканске смотре младих 

стрип аутора у Лесковцу 

Лекић Јана II4 Драган Вићентић учешће 

Традиционални ликовни конкурс у 

организацији Кола српских сестара 

Милојковић Александра 

Богићевић Ива 

IV4 

III6 
Драган Вићентић учешће 
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Спорт Екипа/појединачно Такмичење 
Пласман/ 

учешће 

Спортска 

гимнастика (ж) 

Екипно Међуокружно 1. место 

Спортска 

гимнастика (ж) 

Екипно Републичко 6. место 

Кошарка (м) Екипно Општинско 
1. место 

Мали фудбал 

(ж) 
Екипно Општинско 

1. место 

Кошарка (ж) 
Екипно Општинско 1. место 

Атлетика (м, ж) 
Екипно Општинско 1. место 

Атлетика (м, ж) 

 

 

Екипно и појединачно 

 

 

Окружно 

3. место 

(екипно) и 

три ученика 

се пласирала 

даље 

Атлетика (м, ж) 

 

Појединачно 

 

Међуокружно 

2. место 

2. место 

3. место 
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5.7. Годишњи фонд часова у специјалним одељењима 

У школској 2021/22. години уписали смо специјално одељење за ученике са посебним способностима 

за рачунарство и информатику.  

Први разред  

I Обавезни предмети I II III IV 

Српски језик и књ. 4 3 3 4 

Енглески јез. 4 3 3 4 

Психологија - 2 - - 

Филозофија - - - 2 

Историја 2 2 - - 

Физика  2 3 3 4 

Географија 2 2 - - 

Хемија 2 2 - - 

Биологија - - 3 3 

Физичко васпитање 2 2 2 2 

Уметност  - - 1  

Математика 5 5 5 5 

Дискретна математика - - 2 - 

Примена рачунара 3 2 2 - 

Рачунарски системи 2 - - - 

Програмирање  3 1 2 - 

Рачунарски системи 2 - - - 

Оперативни системи и рачунарске 

мреже 
- 2 - - 

Објектно оријентисано 

програмирање 
- - 3 - 

Базе података - - 2 2 

Програмске парадигме - - - 2 

Веб програмирање - - - 2 

УКУПНО  30 30 30 30 

 

 

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

Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

 

Разред Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред 1 2 30 60 
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5.7.2. Рачунарство и информатика- Вежбе 

Предмет Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Примена 

pачунара 

1 2 72 144 

Програмирање 1 2 72 144 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

СПОРТ 

 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД  IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељ

но 

годиш

ње 

неде

љно 

годиш

ње 

неде

љно 

годиш

ње 

неде

љно 

годиш

ње 
годишње 

т в т в т в т в Т в т в т в т в т в  

I ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

2

3 
9 

85

1 

3

3

3 

2

2 

1

0 

81

4 

37

0 

2

4 
8 

88

8 

29

6 

2

4 
8 

79

2 

26

4 

33

82 

12

26 

46

08 

1. 
Српскијезик и 

књижевност 
4  

14

8 
 4  

14

8 
 4  

14

8 
 4  

13

2 
 

57

6 
 

57

6 

1.

1. 

_________ 

језик и 

књижевност1 

4  
14

8 
 4  

14

8 
 4  

14

8 
 4  

13

2 
 

57

6 
 

57

6 

2. 
Српски као 

нематерњи 

језик1 

2  74  2  74  2  74  2  66  
28

8 
 

28

8 

3. 
Први страни 

језик 
1 1 37 

3

7 
1 

0,

5 
37 

18

,5 
1 

0,

5 
37 

18,

5 
1 

0,

5 
33 

16,

5 

14

4 

90,

5 

23

4,5 

4. 
Други страни 

језик2 
1 1 37 

3

7 
1 

0,

5 
37 

18

,5 
1 

0,

5 
37 

18,

5 
1 

0,

5 
33 

16,

5 

14

4 

90,

5 

23

4,5 

5. Латинскијезик 1 1 37 
3

7 
            37 37 74 

6. Социологија             2  66  66  66 

7. Психологија         2  74      74  74 

8. Филозофија             2  66  66  66 

9. Историја 2  74  2  74  2  74      
22

2 
 

22

2 

1

0. 
Географија 2  74  2  74  2  74      

22

2 
 

22

2 

1

1. 
Биологија 2  74  2  74  2  74  3  99  

32

1 
 

32

1 

1

2. 
Математика 4  

14

8 
 4  

14

8 
 4  

14

8 
 4  

13

2 
 

57

6 
 

57

6 

1

3. 
Физика 2  74  2  74  2  74  3  99  

32

1 
 

32

1 

1

4. 
Хемија 2  74  2  74          

14

8 
 

14

8 

1

5. 
Рачунарство и 

информатика 
 2  

7

4 
 2  74  1  37  1  33  

21

8 

21

8 
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1

6. 
Музичкакулту

ра 
        1  37  1  33  70  70 

1

7. 
Ликовнакулту

ра 
        1  37  1  33  70  70 

1

8. 
Спорти 

тренинг 
1 2 37 

7

4 
1 4 37 

14

8 
1 3 37 

11

1 
1 3 33 99 

18

1 

39

5 

57

6 

1

9. 
Спорт и 

здравље 
1 2 37 

7

4 
1 3 37 

11

1 
1 3 37 

11

1 
1 3 33 99 

14

4 

39

5 

53

9 

II ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 
1  37  1  37  1  37  1  33  

14

4 
 

14

4 

1. 

Верска 

настава/Грађа

нско 

васпитање3 

1  37  1  37  1  37  1  33  
14

4 
 

14

4 

2. 

Матерњи 

језик са 

елементима 

националне 

културе4 

                   

УКУПНО I + II 
2

3 
10 

85

1 

3

7

0 

2

4 
9 

85

1 

37

0 

2

5 
8 

92

5 

29

6 

2

5 
8 

82

5 

26

4 

35

26 

12

26 

47

52 

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

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

активности 

 ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  

РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 144 

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

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

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

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

до 5 наставних 

дана 

Језик националне мањине са 

елементима националне културе 
2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Слободне активности  (хор, 

оркестар, секције, техничке, 

хуманитарне, спортско-

рекреативне и друге ваннаставне 

активности) 

30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички  

парламент, ученичке задруге 
15-30 часова годишње 

 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

1. Распоред радних недеља у току наставне године 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 37 33 

Слободне активности (ваннаставне 

активности) 
2 2 2 2 

Матурски испит    4 

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

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 
Број ученика у 

групи 

Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 10 

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

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

Латински језик 37    до 10 

Спорт и тренинг 74 148 111 99 до10 

Спорт и здравље 74 111 111 99 до10 

1Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе. 
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5.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

• Почетак школске године                                                       

01.09.2021. год. 

• Обележавање Дана школе                                                      

15.10.2021. год. 

• Први класификациони период                                                             

5.11.2021. год. 

• Полугодиште-класификација                           30.12.2021. год. 

• Завршетак наставе у првом полугодишту                          30.12.2021. год. 

• Подела ђачких књижица                                                             

31.12.2021. год. 

• Савиндан                                                                            

27.01.2022. год. 

• Зимски школски распуст                                                   31.12.2021. - 23.01.2022. год. 

• Почетак наставе у другом полугодишту                                          

24.01.2022. год. 

• Други класификациони период 

•IV разред                                                                                                            25.03.2022. год. 

• I, II и III                                                                                                     8.04.2022. год. 

• Завршетак наставе у другом полугодишту 

IV разред                                                                                                         24.05.2022. год. 

I, II и III                                                                                                                  21.06.2022. год. 

Одељенска већа 

IV разред                                                                                

24.05.2022. год. 

I, II и III разред                                                                        22.06.2022. год. 

• Подела сведочанстава IV разред                                                27.05.2022. год. 

I, II и III  разред                                                                         28.06.2022. год. 

•  Подела диплома 

IV разред                                                                      

15.06.2022. год. 

• Летњи распуст                                                                  22.06. - 31.08.2022. год. 

• Матурски испит јунски рок: пријављивање                                              

27.05.2022. год.   

полагање 

- српски језик                                                                                                      30.05.2022. год. 

- страни језик, математика                                                                                 1.06.2022. год. 
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- одбрана радова                                                                                                  2-3.06.2022. год. 

• августовски рок: пријављивање                                            15.08.2022. год.  

• Припремна настава             од 16.8.-20.8.2022. год.      

• полагање од 22-31.08.2022. год. 

Време реализације екскурзија: У току школске године 

- 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 утоку школске године. 

5.9.ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД  

месец Активности датум 

новембар Пријављивање 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

21-22.10.2021.г. 

25-29.10.2021.г. 

01-05.11.2021.г 

јануар 

 

Пријављивљње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

23 – 24. 12. 2021.г. 

24 – 28. 12. 2021.г. 

01. – 04. 02. 2022.г. 

април Пријављивaње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

30-31.03. 2022.г. 

01– 08.04 . 2022.г. 

11 –15.04. 2022.г. 

мај Припремни рад за матуранте Током месеца 

јун Пријављивње испита за ванредне ученике  и 

матуранте 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

27. 05. 2022.г. 

01-06.06. 2022.г. 

 

07 – 17.06. 2022.г. 

август Пријављивљње испита за ванредне ученике  и 

матуранте 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

Поправни испити – пријављивање 

Поправни испити - полагање 

 

15 – 16. 08. 2022.г. 

16-19. 08. 2022.г. 

22-31. 08. 2022.г. 

15 – 16. 08. 2022.г. 

22 -31.08. 2022.г. 

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

предвиђеног. 
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5.9. Извештај о испитним роковима и ванредним ученицима 

Ванредни ученици 

У току школске 2021/22. године ванредни ученици су полагали испите у предвиђeним 

роковима и по утврђеном распореду. Закључно са јунским испитним роком, Средић М. 

Виктор, ученик са посебним способностима за спорт, завршио је други разред са врло добрим 

(4,33) успехом. 

           Славко Марковић 

 

5.10.РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Распоред часова редовне наставе 

 

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 21/22 када је почела настава мењала се и на даљину, и 

комбиновано а од другог полугодишта је могла до краја школске године непосредна 

настава због (COVID 19), поједине планиране активности из тих разлога су делимично 

реализоване.  

У школи су радиле следеће секције: 

Р.б Презиме и име Наставни предмет 

Планирано 

часова 

секције 

Реализовано 

часова 

секције 

Степен         

реализације 

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

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

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

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

5.  Хаџи Бојана Јовановић Српски јез. и књиж. 
 

  

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

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

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

9.  Скорковић Бранкица Енглески језик 30 16 53% 

10.  Гавриловић Светлана Енглески језик 30 18 60% 

11.  Ајдачић Јелена Француски језик 30 15 50% 

12.  Броћић Бојана Италијански језик 30 21 70% 

13.  Шиљак Исидора Немачки језик 30 20 66% 

14.  Вукић Бранка Руски језик  15 8 53% 

15.  Милена Миленковић Шпанкси језик 15 9 56% 

16.  Ковачевић Соња  Филозофија 60 30 50% 

17.  Смиљанић Катарина Филозофија 10 6 60% 

18.  Борис Илић Социологија 30 20 66% 

19.  Старчевић Зорица Социологија 15 8 53% 

20.  Спаловић Биљана Ликовна култура 30 19 63% 

21.  Жупић Зоран Музичка култура 120 хор 120 100% 

22.  Светлана Миловановић Историја 30 20 66% 

23.  Илић Душица Историја 30 18 60% 

24.  Кнежевић Светлана  Физичко васп. 30 20 66% 

25.  Љубиша Вранешевић Физичко васп. 30 17 56% 

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

27.  Тарабић Вукашин Физичко васп. 60 30 50% 

28.  Галечић Мирјана Географија 30 18 60% 

29.  Селаковић Драгица Хемија 30 18 60% 

30.  Станојевић Саша Биологија 30 17 56% 

31.  Зарић Милица  Биологија 30 17 56% 

32.  Митрашиновић 

Дубравка 

Математика 
30 30 100% 

33.  Биљана Ристић Рачун.и. информат.

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

  
30 20 66% 

 

5.10.3. Извештај о реализацији допунске и додатне наставе 

Поједине планиране активности су реализоване у мањем обиму због проглашења 

ванредног стања изазваног КОРОНА вирусом.  1.9. 2021. почиње настава на даљину и 

комбинована настава а друго полугодиште непосредна настава релизована је и додатна и 

допунска настава. 

Реализација допунске и додатне наставе:  

Р.б

. 

Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Планирано 

часова 

допунске и 

додатне 

Реализов

ано 

часова 

допунска 

Реализован

о часова 

додатна 

Степен         

реализациј

е 

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

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

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

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

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

6. Хаџи Бојана Јовановић Српски јез. и књ.     

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

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

8. Данка Ковачевић  Енглески језик 15 9  60% 

9. Светлана Гавриловић Енглески језик 30 25  83% 

10. Бранкица Скорковић Енглески језик 30 22  73% 

11. Невенка Демировић Енглески језик 30 21  70% 

12. Јелена Ћоровић Енглески језик 30 23  76% 

13. Јелена Ристовић Латински језик 30 17  56% 

14. Бранка Вукић Руски језик 30 15  50% 

15. Јелена Дукић Латински језик 10 6  60% 

16. Добрина Пејовић  Француски језик 15 10  66% 

17. Исидора Шиљак Немачки језик 30 10 10 66% 

18. Милена Миленковић Шпански језик 15 8 5 86% 

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

20. Борис Илић Социологија 

Устав 

30 15  50% 

21. СнежанаНедељковић Историја 15 7 3 66% 

22. Светлана Миловановић Историја 30 10 10 66% 
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23. Душица Илић Историја 30 10 5 50% 

24. Биљана Шоловић Географија 30  21 70% 

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

26. Милица Зарић Биологија 30 8 10 60% 

27. Саша Станојевић Биологија 30  15 50% 

28. Славица Вељовић Хемија 30 6 10 53% 

29. Оливера Куљанин Хемија 15 8  53% 

30. Драгица Селаковић Хемија 30 7 10 56% 

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

32. Цмиљка Васовић Физика 30 13 3 53% 

33. Живојин Павловић  Физика 30 8 7 50% 

34. Данијела Савић Физика 15 8  53% 

35. Слободан Суботић Математика 30 11 4 50% 

36. Милена Јелисавчић Математика 30 17  56% 

37. Глинтић Желимирка Математика 30 7 8 50% 

38. Дубравка Митраш Математика 30 9 7 53% 

39. Марија Станковић Математика 30 23  76% 

40. Дејан Цвијетић Математика 30 20  66% 

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

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

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

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

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

 

 

 

5.10.4. Извештај о реализацији припремне наставе  

Припремна настава се реализује за ученике завршних разреда. Поједине планиране 

активности су реализоване  од 1.9.2021. смењују се комбинована,онлајн настава и 

непосредна настава. 

 

Р.б Презиме и име Наставни 

предмет 

Планирано 

часова 

секције 

Реализовано 

часова 

секције 

Степен         

реализације 

1. Милена Јелисавчић Математика 30 18 60% 
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2. Дејан Цвијетић Математика 30 15 50% 

3. Биљана Грујичић Српски јез.и књ. 30 13 43% 

4. Милена Стричић Српски јез.и књ. 30 18 60% 

5. Душица Виторовић Српски јез.и књ. 30 16 53% 

6. Светлана Гавриловић Енглески језик 30 18 60% 

7. Душица Ристовић Биологија 30 18 60% 

8. Живојин Павловић Физика 30 15 60% 

9. Светлана 

Миловановић 

Историја 30 17 56% 

10. Славица Вељовић Хемија 30 15 50% 

 

5.11. Огледи у школи  

У Ужичкој гимназији нема огледних одељења. 

5.11.1. План рада тимова за праћење огледа  

Не постоје тимови за праћење огледа 

5.11.2 План рада екстерних и интерних носиоца промена 

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: 

-обављање курсева за рад на рачунару 

-обављање курсева за стране језике 

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

реметило редован образовно-васпитни рад школе. 

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

Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности. 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

6.1. Извештаји стручних органа 

6.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

Наставничко веће 
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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. 

У току школске 2021/22. године на дневном реду били су следећи садржаји: резултати уписа у 

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

одређивање одељењских старешина; разматрање и усвајање Извештаја о реализација плана рада 

школе; разматрањe предлога Годишњег плана рада школе; усвајање распореда  часова редовне, 

додатне, допунске, секције, писмених задатака и контролних вежби; доношење одлуке о коришћењу 

уџбеника за наредну школску годину; доношење одлуке о секцијама које ће радити у наредној 

школској години и именовање руководилаца секција; разматрање и усвајање програма екскурзије за 

наредну школску годину и извештаја о реализованим екскурзијама; именовање комисије за 

спровођење пријемног испита за рачунарско одељење; именовање испитног одбора и испитних 

комисија за релизацију матурског испита; разматрање и усвајање предлога тема за матурске радове и 

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

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

ученика и проглашење носилаца диплома ''Вук Караџић'' и специјалних диплома; рад школског 

развојног тима и  реализација задужења за вредновање и самовредновање рада школе; организација и 

учешће ученика на такмичењима, конкурсима, смотрама итд.; организација културно-спортских 

сусрета, размена ученика и друго. 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализациј

е 
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С
еп

те
м

б
ар

 

Утврђивање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/22.  

и предлог одлуке Школском одбору  

Разматрање Извештаја о раду за школску 

2020/21.  

Утврђивање предлога Школског програма 

Утврђивање предлога структуре 40-то 

часовне радне недеље и предлог одлуке 

Школском одбору на усвајање  

Утврђивање распореда редовне, блок, 

допунске и додатне наставе и доношење 

одлуке о усвајању  

 

Презентације, 

разговор, 

дискусије, 

договор 

комисија за 

израду 

програма , 

директор и 

педагог 
С

еп
те

м
б

ар
 

Школски развојни план координатори 

(извештаји) 

Самовредновање – координатори (извештаји 

и планови) 

Усвајање списка уџбеника који ће се 

користити у школској 2021/22.години 

Ђачки динар 

Обележавање дана  Ужичке гимназије (182 

год.) 

Текућа питања 

Презентације, 

разговор, 

дискусије, 

договор 

комисија за 

израду 

програма , 

директор и 

педагог 

О
к
то

б
ар

 

Именовање Испитног одбора за реализацију 

матурског испита школске 2021/22. године  

Именовање комисије за ванредне ученике  

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Тема: Настава на даљину, оцењивање -Д 

ЂУРИЋ 

 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, и 

стручне 

вође 

екскурзија 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на првом класификационом периоду  

Послови у вези матурског испита  

Предлог уписа за школску 2021/22. годину 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог, 

психолог 
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Д
ец

ем
б

ар
 

Именовање комисије за израду програма за 

обележавање Савиндана  

Обрада теме: Дигитално насиље и 

начинима заштите, коришћење сајта klilni 

bezbedno.wordpress.com Обавештење о 

програму семинара који се одржавају за 

време ученичког зимског распуста 

(извршилац: директор) 

Усвајање тема за матурске радове и 

одређивање ментора 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

стручна 

већа, 

педагог 

 
Ја

н
у
ар

 

Договор око обележавања школске славе 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Анализа рада стручних већа у првом 

полугодишту  

Оцена и анализа посећених часова у првом 

полугодишту школске 2020/21. године  

 

Анализа резултата образовно-васпитног 

рада на крају првог полугодишта  

Текућа питања 

 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председниц

и стручних 

већа 

Ф
еб

р
у
ар

 

Послови у вези матуре за школску 2021/22. 

годину 

Утврђивање резултата испита ванредних 

ученика (извршилац: председник комисије) 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду Извештај о реализацију 

СУ наставника у претходном периоду – 

координатор. 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 
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М
ар

т 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита  

Успех ученика првог разреда уписаних из 

ОШ у Ужицу, аналитичко-истраживачки 

рад (извршилац: школски педагог) 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог 

А
п

р
и

л
 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на крају I квалификационог периода 

школске 2021/22. године (извршилац: 

директор и педагог) 

Школска документација и администрација 

(самовредновање, ШРП, дневници, 

уписнице...) реализација договорених 

обавеза  

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог 

М
ај

 

Анализа резултата образовно-васпитног 

рада ученика завршних разреда (извршилац: 

директор и педагог) 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита (извршилац: директор) 

Припрема и организација послова у вези 

пријемног испита за талентована одељења 

(извршилац: директор) 

 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 
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Анализа резултата васпитно-образовног 

рада ученика на крају наставне године 

(извршилац: директор и педагог). 

Оцена и анализа посећених часова у  

полугодишту школске 2021/22. године  

Доношење одлуке о похваљивању и 

награђивању ученика (извршилац: разредне 

старешине и наставничко веће) 

Утврђивање резултата матурских испита и 

општег успеха на матурским испитима у 

јунском испитном року (извршиоци: 

комисије и одељенске старешине) 

Проглашавање носилаца дипломе Вук 

Караџић и посебних диплома 

Формирање потребних комисија за упис 

ученика у  разред (извршилац: директор) 

Утврђивање резултата испита за ванредне 

ученике (извршилац: председник комисије) 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог, 

председниц

и стручних 

већа, 

одељенске 

старешине 

А
в
гу

ст
 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на крају школске 2021/22. године 

(извршилац: директор)  

Анализа стручног усавршавања у школској 

2021/22.години 

Формирање одељења, подела часова и 

одређивање одељењских старешина 

(извршилац: директор и педагог) 

Организација уписа ученика у , ,  и V 

разред Гимназије (извршилац: директор) 

Формирање тима за израду Годишњег 

програма рада  

Извештај о реализацију СУ наставника у 

претходном периоду - директор 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог 

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску 

документацију а  носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.  

 

 

6.1.2. Извештаји о раду одељењских већа  

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

остваривање циља и задатака васпитно–образовног рада у једном одељењу. У просеку је одржано 5 

седница одељењских већа, а садржај рада био је следећи: формирање одељенских већа и усвајање 

плана рада одељењских већа; утврђивање распореда писмених задатака и вежби; упознавање са 

социјално-економским, породичним и здравственим условима ученика; анализа постигнутих 

образовно-васпитних резултата; предлагање мера за побољшање успеха ученика и унапређивање 

наставне и радне атмосфере; евидентирање  изостанака  ученика;  изрицање  васпитних мера, али и 

ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских мера ученицима; утврђивање предлога за 

похваљивање и награђивање ученика; предлог плана и програма екскурзије/излета; унапређивање 

сарадње са родитељима и друго. 

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

Наставничког већа и другим стручним органима школе. 

 

 

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

старешина Милена Стричић  

Извештај о раду одељењског већа ПРВОГ разреда 

Активност  

-Годишњи извештај рада Одељенског већа Првог разреда у школској 2021/2022.год. 

Закључак  

-На почетку школске године смо усвојили план и програм рада Одељенског већа за први 

разред. 

-За председника већа је изабрана Милена Стричић, одељењски старешина 1/2. 

-У овој школској години бавили смо се питањима ученика везаним за њихов социјални, 

породични и здравствени статус 

- Разговарали смо о дисциплини на часовима редовне наставе као и ваннаставним 

активностима ученика  

-Разговарали смо на тему везану за мотивисање ученика за креативно истраживање као и 

препознавање и прихватање вредности и ограничења- припремна, додатна и допунска настава. 

- Неки од наставника учествовали су на онлајн трибини под називом "Професионална 

заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у образовно-

васпитном раду и образовно-васпитним установама" коју је организовао ЗУОВ 4. 12. 2021. 

год. 

- Одржали 5 седницa Одељенског већа на крају првог и другог класификационог периода и 

првог и другог полугодишта. 

-Одржали 4 родитељска састанка-online на којима смо извршили анализу успеха ученика на 

првом и другом класификационом периоду и крају првог и другог полугодишта. 

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

школи. 

-Анализирали понашање ученика након примењених васпитно-дисциплинских мера  

-Уредно смо водили педагошку документацију и сарађивали међусобно . 
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-Стручно се усавршавали преко семинара који су организовани непосредно или онлајн  

-Извршили смо анализу Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању. 

-Реализовали смо све планиране наставне програме и садржаје кроз комбиноване моделе 

наставе и наставе уживо у школи. 

-Међусобно се договарали око закључивања оцена на основу препоруке Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја. 

- Учествовали смо на свим одржаним Седницама Одељенских и Наставничких већа које су 

реализоване електронским путем. 

-На часовима одељенских старешина смо разговарали о здравственој превенцији ученика. 

- За ученике првог разреда организовано је предавање у Дому здравља, на тему адолесценције 

и проблема са којима се суочавају 

 
Милена Стричић, 28. 06. 2022. 

 

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

одељенских старешина Дејан Цвијетић 

Извештај о раду одељењског већа ДРУГОГ разреда 

Закључак  

Извештај рада Одељенског већа за други разред школске 2021/2022.год. 

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

разред. 

• За председника већа је изабрана проф. Дејан Цвијетић одељ.старешина 2/р. 

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

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

онлајн 

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

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

, додатне наставе и секција 

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

статус. 

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

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

првог полугодишта. 

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

школи. 

• Пратили смо поштовање мера заштите здравља ученика и запослених. 

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

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

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

предметним наставницима разговарале о мерама за побољшање успеха. 

Извршена је анализа постигнутих успеха ученика на крају сваког класификационог периода.  

• Уредно смо водили педагошку документацију и сарађивали међусобно . 
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• Стручно се усавршавали како у школи тако и ван ње. 

• Реализовали смо све планиране наставне програме. 

• Присуствовали свим седницама Одељенских и Наставничких већа. 

• Састанци Одељенског већа су одржавани онлајн. 

 
 

 

6.1.2.3.  Извештај о раду одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда – председник већа 

одељењских старешина Марија Станковић 

Активност  

Годишњи извештај рада Разредног већа трећег разреда 

Закључак  

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

разред. За председника већа је изабрана проф. Марија Станковић одељ.старешина IIIр. 

• На почетку школске године бавили смо се планирањем и организовањем рада у време 

трајања пандемије по другом и трећем моделу наставе, координирали смо рад са ученицима 

који наставу прате онлајн 

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

додатне наставе и секција 

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

статус. 

• Одржали смо 4 родитељска састанка-online на којима смо извршили анализу успеха ученика 

на првом и другом класификационом периоду и крају првог и другог полугодишта.  

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

школи. 

• Пратили смо поштовање мера заштите здравља ученика и запослених. 

• Континуирано смо пратили успех ученика, учешће у ваннаставним активностима, понашање 

и дисциплину на часовима. Одељењске старешине су пратиле и редовност оцењивања 

ученика из свих предмета и са предметним наставницима разговарале о мерама за побољшање 

успеха. 

• Извршена је анализа постигнутих успеха ученика на крају сваког класификационог периода. 

• Анализирали понашање ученика након примењених васпитно-дисциплинских мера 

• Уредно смо водили педагошку документацију и сарађивали међусобно. 

• Одржано је више састанака на којима се разговарало о реализацији екскурзије у четвртом 

разреду. 

• Стручно се усавршавали преко семинара који су организовани непосредно или онлајн.  

• Присуствовали смо угледним и огледним часовима. 

• Реализовали смо све планиране наставне програме и садржаје кроз комбиноване моделе 

наставе и наставе уживо у школи. 

• Присуствовали смо свим седницама Одељенских и Наставничких већа. 
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Марија Станковић, 25. 08. 2022. 

  6.1.2.4.  Извештај о раду Одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда - председник већа 

одељенских старешина Мирјана Галечић 

Активност  

-Годишњи извештај рада Одељенског већа за 4.разред у школској 2021/2022.год. 

Закључак  

-На почетку школске године смо усвојили план и програм рада Одељенског већа за четврти 

разред. 

-За председника већа је изабрана проф.Галечић Мирјана одељ.старешина 4/2. 

-У овој школској години бавили смо се питањима ученика везаним за њихов 

социјални,породични и здравствени статус и учешће матураната у мерама превенције од 

насиља. 

- Разговарали смо о дисциплини на часовима редовне наставе као и активностима ученика у 

оквиру Ђачког парламента, Канцеларији за младе , Црвеног Крста , ЈАЗАС-а на часовима 

одељенских старешина. 

-Разговарали смо на тему везану за мотивисање ученика за креативно истраживање као и 

препознавање и прихватање вредности и ограничења- припремна,додатна и допунска настава. 

-Радно смо обележили Дан школе. 

-Учествовали на предавању под називом "Функционално оцењивање у настави на даљину" 

коју је презентовала психолог проф.Драгана Ђурић. 

-Професорка Биљана Спаловић је учестовала на онлајн трибини под називом "Професионална 

заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у образовно-

васпитном раду и образовно-васпитним установама" коју је организовао ЗУОВ 

4.12.2021.год.те је исту проследила и осталим члановима нашег већа али и школе. 

- Одржали 5 седницa Одељенског већа на крају првог и другог класификационог периода и 

првог и другог полугодишта. 

-Одржали 4 родитељска састанка-online на којима смо извршили анализу успеха ученика на 

првом и другом класификационом периоду и крају првог и другог полугодишта. 

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

школи. 

-Анализирали понашање ученика након примењених васпитно-дисциплинских мера / 

пр.упућивање ученика на извршење друштвено -корисног и хуманитарног рада у школи/. 

-Уредно смо водили педагошку документацију и сарађивали међусобно . 

-Стручно се усавршавали преко семинара који су организовани онлајн путем а које ће се 

наставити до краја ове школске године. 

-Извршили смо анализу Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању. 

-На часовима одељенских старешина смо прочитали допис везан за "Место,улогу и задатке 

војске Србије у систему безбедности и одбрани Републике Србије" од 14.12.2021.год. 

-Присуствовали смо пројекцији филма 4/6 одељења под називом "Ручак у неолиту" у 

амфитеатру школе 24.12.2021.год. 

-Реализовали смо све планиране наставне програме и садржаје кроз комбиноване моделе 

наставе и наставе уживо у школи. 



 

87 

 
 

 

-Међусобно се договарали око закључивања оцена на основу препоруке Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја. 

- Учествовали смо на свим одржаним Седницама Одељенских и Наставничких већа које су 

реализоване електронским путем. 

-Извршили смо поделу тема у оквиру израде матурских радова за ученике завршних разреда. 

Спровели анкету ученика везану за избор наставка школовања и будућих факултета за свако 

одељење понаособ а у оквиру реализације програма професионалне оријентације. 

-Обавили смо разговоре са ученицима у вези полагања пилот пројекта државне матуре која је 

реализована почетком априла 2022.год., а чије резултате очекујемо у наредном периоду. 

-Уредно смо водили евиденцију консултација са матурантама која се односила на 

прикупљање материјала везаног за израду матурских радова. 

-На часовима одељенских старешина смо разговарали о здравственој превенцији ученика. 

- Разговарали смо на тему полагања матурског испита који је реализован у периоду од 30.05.- 

9.06.2022.год. 

- Извршили смо поделу сведочанстава и диплома ученицима -матурантима о завршеном 

школовању у Ужичкој гимназији . 

-Присуствовали смо прослави матурске вечери у ресторану "Хедонија". 

- Присуствовали смо додели специјалних награда и диплома ученицима који су носиоци 

награде "Вук Стефановић Караџић" у Свечаној сали школе,на коме су такође награђене и 

колеге проф.ментори (Живојин Павловић,Милена Јелисавчић и Бојана Броћић - одељенске 

старешине 4-их разреда),али и проглашен ђак генерације за школску 2021/2022.год. Анђела А. 

Продановић ученица 4Р одељења. 

-На крају свих обавеза везаних за завршну фазу школовања генерације 

2003.годишта,приступили смо детаљном прегледу школске документације и матичних књига 

које су уредно вођене и без промена. 

Подносилац извештаја Галечић Мирјана председник разредног већа 4 године. 

 
Мирјана Галечић, 17. 06. 2022.  
 

6.1.3. Извештаји о раду Стручних већа 

Уводне састанке, у августу месецу, одржали су директор, психолог и педагог са сваким 

Стручним већем. Утврђена је организација рада, подела послова и разматране су планиране 

активности већа. Даљи рад стручних већа односио се на: израду планова наставе и учења 

услед реформе гимназија, планирање наставног рада и организацију допунске и додатне 

наставе, припремне наставе и ваннаставних активности, организацију и извођење огледних и 

угледних часова, уједначавање критеријума оцењивања и израда тестова знања, коришћење и 

опремање специјализованих учионица, лабораторије и фискултурних сала, менторство 

наставницима - приправницима и полагање испита за дoбијање лиценце за рад, размену 

искустава у оквиру истих и сродних већа и друго. Стручна већа су просечно одржала по десет 

састанака.  
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Ред.

бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Руководилац 

стручног већа 

1. 
Стручно веће наставника српског језика и 

књижевности 
Душица Виторовић 

2. Стручно веће наставника страних језика 
Светлана 

Гавриловић 

3. Стручно веће наставника друштвених наука  Соња Ковачевић 

4. Стручно веће наставника историје 
Светлана 

Миловановић 

5. Стручно веће наставника биологије Саша Станојевић 

6. Стручно веће наставника географије Мирјана Галечић 

7. Стручно веће наставника хемије 
Мирјана 

Којадиновић 

8. Стручно веће наставника физике Цмиљка Васовић 

9. 
Стручно веће наставника математике и 

информатике 

Дубравка 

Митрашиновић 

10. 
Стручно веће наставника ликовне културе и 

музичког васпитања 
Биљана Спаловић 

11. 
Стручно веће наставника физичког 

васпитања 

Љубиша 

Вранешевић 

12.  
Стручно веће наставника грађанског 

васпитања и веронауке 
Ирина Гудурић 

13. 
Стручно веће наставника обавезних 

изборних предмета 

Нинослава 

Јелисавчић 

 

 

 

1. Годишњи извештај рада Стручног већа за српски језик и књижевност 

Закључак  

• На почетку школске године Актив је извршио поделу часова на предметне наставнике, као и 

активности у оквиру 40-часовне радне недеље. 

• За председника Већа је изабрана Душица Виторовић. 

• Усвојени су предлози везани за коришћење уџбеника, за издаваче су одабрани Клет и Завод 

за уџбенике Београд. 

• Направљени су планови и програми рада за додатну и допунску наставу, као и секције. 

• Попуњени су обрасци за професионално и стручно усавршавање у току школске године. 

• Колегинице Ружица Марјановић, Љиљана Смиљанић, Гордана Даниловић и Милена 

Стричић припремале су фестивал „На пола пута” који је одржан крајем октобра. 
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• Присуствовали смо свим седницама Одељењског и Наставничког већа у оквиру које смо 

пратили предавања педагога и психолога школе. 

• Пратили смо 26. Југословенски позоришни фестивал (Причај ми о нежности) у Народном 

позоришту у Ужицу, који је одржан почетком новембра.  

• Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

• На састанцима стручних већа присуствовали су сви чланови већа, а редовно су посећиване и 

трибине и књижевне вечери у сарадњи са другим културним институцијама у граду. 

• Предложено је 20 тема за одбрану матурског рада из српског језика и књижевности. 

Ментори ученицима биле су професорке Мирјана Благојевић, Милена Стричић и Душица 

Виторовић. 

• У оквиру литерарне секције ученици су учествовали на наградним конкурсима, такође су се 

такмичили и ученици у оквиру рецитаторске секције и освојили сјајне резултате. 

• Такође ове године је одржано и такмичење Књижевна олимпијада и такмичење из српског 

језика и језичке културе на коме су учешће узели и наши ученици. Имали смо одличне 

резултате на општинском и окружном нивоу, а из оба такмичења, имали смо и пласмане на 

републички ниво. Од тога и једно освојено прво место на републичком нивоу из Књижевне 

олимпијаде. 

• Тестове са пилот матуре прегледале су професорке Биљана Грујичић, Мирјана Благојевић, 

Милена Стричић и Душица Виторовић, а Ирина Гудурић је била у комисији за дешифровање 

тестова. Оне су осталим члановима Већа пренеле утиске о урађеним тестовима. Ученици из 

природно-математичких одељења су имали бољу пролазност од друштвено-језичких. Од 

укупно 30 поена, наши ученици имали су 28, што је добар резултат.  

• Стручно веће је на крају школске године предложило четири ученице за специјалну награду 

из српског језика и књижевности. 

• У јуну месецу функцију председника Стручног већа преузела је Хаџи Бојана Јовановић која 

се тада вратила са породиљског одсуства. 

• Овај извештај је прочитан јавно пред свим члановим Већа у просторијама школе. 

 
Душица Виторовић, 31. 08. 2022.  

2. Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика за 

школску 2021-2022 - председник Стручног већа Светлана Гавриловић 

Стручно усавршавање 

Одржано је осам угледних часова: четири из енглеског језика (Светлана 

Гавриловић, Speculating – обрада, 4. октобра 2021., Бранкица Скорковић, Rudyard 

Kipling: If – утврђивање, 24. новембра 2021., Јелена Ћоровић, The rise of vloggers- 

обрада, 12. априла 2022. и Данка Ковачевић, Cambodia animal rescue – обнављање, 15. 

јуна 2022.), један угледни час из немачког језика (Исидора Шиљак, Weihnachtszeit – 

утврђивање, 21. децембра 2021.), један угледни час из шпанског језика (Милена 

Миленковић, Revision – систематизација, 29. децембра 2021.), један угледни час из 

италијанског језика (Бојана Броћић 2. марта 2022., Vocabolario e abilita – увежбавање) и 

један угледни час из француског језика (Добрина Пејовић 10. маја 2022., Vocabulaire – 

exercices - увежбавање). 

Од марта до августа 2021. године, Светлана Гавриловић је похађала и завршила 

шестомесечни програм професионалног усавршавања намењен наставницима 
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енглеског језика из читавог света под покровитељством владе САД, а под називом 

Open Community of Practice Community Lead Program. 

1. октобра 2021., Исидора Шиљак је присуствовала семинару у организацији Гете 

Института из Београда под називом Digitale Medien im DaF Unterricht (Дигитални 

медији у настави немачког као страног језика). 

15. октобра 2021., Исидора Шиљак је присуствовала семинару у организацији 

Гете Института из Београда под називом Von der induktiven Grammatik zum freien 

Sprecen (Од индуктивне граматике до слободног говора). 

23. октобра 2021., Исидора Шиљак је у оквиру програма стручног усавршавања 

под називом Schuldeutsch у организацији Гете Института из Београда присуствовала 

онлајн семинарима Nicos Weg (Ников пут), Projekte im Unterricht (Пројекти у настави) 

и Kulturfunde statt Landeskunde (Културно учење у школи). 

3. новембра 2021., сви чланови стручног већа су присуствовали предавању на 

тему 'Функционално оцењивање у настави на даљину', које је одржала психолог 

Драгана Ђурић. 

5. новембра 2021., Исидора Шиљак је присуствовала семинару у организацији 

Гете Института из Београда под називом Lesen fördern-Lesespaß (Читање подстиче 

забавну димензију читања). 

19. новембра 2021. на Гетеовом институту у Београду, Исидора Шиљак је 

присуствовала семинару за наставнике немачког језика под називом Kinder 

kommunikativ unterrichten (Комуникативна настава за децу). 

3. децембра 2021., Исидора Шиљак је на Гетеовом институту у Београду 

присуствовала семинару за наставнике немачког језика под Feste im DaF Unterricht 

landeskundlich vermitteln (Лингво-прагматички приступ празницима у настави немачког 

као страног језика). 

17. децембра 2021., Исидора Шиљак је на Гетеовом институту у Београду 

присуствовала семинару за наставнике немачког језика под називом Spielerisch DaF an 

der Grundschule unterrichten (Настава немачког језика као страног кроз игру). 

28. децембра 2021., сви чланови већа присуствовали су презентацији наученог на 

трибини 'Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке 

међу запосленима у васпитнообразовним и образовно–васпитним установама', коју је 

припремила Биљана Спаловић, наставник ликовне културе. 

25. фебруара 2022., Исидора Шиљак је на Гетеовом институту у Београду 

присуствовала семинару за наставнике немачког језика под називом Spiele im 

Unterricht (Игре у настави). 

5. марта 2022. у Краљеву, Исидора Шиљак је присуствовала семинару о 

одржавању DSD испита из немачког језика. Обуку је држала Birgit Scheurer, 

координаторка пројекта. 
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11. марта 2022., на састанку Стручног већа за стране језике, Бојана Броћић је 

презентовала кључне информације са састанка Секције италијаниста на тему 

'Стратегија развоја језичког образовања - страни, регионални, класични, наследни и 

знаковни језик у систему образовања Србије'. Презентацији су присуствовали сви 

чланови већа. 

11. марта 2022., Исидора Шиљак је на Гетеовом институту у Београду 

присуствовала семинару за наставнике немачког језика под називом Kreatives Schreiben 

(Креативно писање). 

Од 7. до 11. марта 2022., Данка Ковачевић, Исидора Шиљак, Бранкица 

Скорковић, Невенка Демировић, Бојана Броћић, Милена Миленковић и Светлана 

Гавриловић учествовале су у процесу самовредновања SELFIE програма под називом 

SELFIE 2021-2022, session 2 (1 сат стручног усавршавања). 

1. априла 2022., на седници Наставничког већа сви чланови стручног већа су 

присуствовали предавању на тему 'Пројектна настава и настава на даљину', које је 

припремила Емилија Станковић, школски педагог. 

5. априла 2022., сви чланови стручног већа присуствовали су онлајн презентацији 

наученог на предавању 'Оцењивање које води учењу' одржаном 9. фебруара 2022., коју 

је припремила Биљана Спаловић, професор ликовне културе. 

13-14. маја 2022., Светлана Гавриловић је присуствовала 20. међународној 

акредитованој ELTA конференцији у Београду под називом ‘I shape the future. I teach. - 

Christa McCauliffe’ (16 сати стручног усавршавања). 

31. маја 2022., Светлана Гавриловић је стручном већу за енглески језик 

презентовала научено на 20. ELTA конференцији одржаној 13-14. маја у Београду. 

Презентацији су присуствовале Данка Ковачевић, Невенка Демировић, Светлана 

Стојановић, Бранкица Скорковић и Јелена Ћоровић. 

Од 11. маја до 1. јуна 2022., Бранкица Скорковић је похађала акредитовани 

Програм обуке за запослене у образовању под називом 'Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала' онлајн (19,5 сати стручног усавршавања, К1 и К2). 

18. јуна 2022., Добрина Пејовић је у Медицинској школи у Ужицу присуствовала 

акредитованом семинару под називом 'Мој час – учење за III миленијум' који су 

одржале Милка Павловић, психолог и виши просветни саветник и Наташа Турунташ, 

наставник српског језика (К2 П3, 8 сати стручног усавршавања). 

 

Такмичења и конкурси 

Песма Мине Чушин IV1 под називом Epiphany објављена је у збирци песама 

Pandemic Poetry – Futures of Hope издавачке куће Young Writers из Велике Британије, 

као и кратке приче Милице Брзаковић, Магдалене Мићић и Алексе Јаковљевића, 

ученика IV6, у збирци мини сага Unsolved – Give Us a Clue. Школа је добила и по 

примерак обе књиге. Активности је координирала Светлана Гавриловић. 
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У септембру 2021., Филип Комарица IVr учествовао je на такмичењу под називом 

Happy Birthday Challenge у оргaнизацији Европске комисије Савета Европе поводом 20 

година од почетка обележавања Европског дана језика, али његов рад није изабран 

међу двадесет најбољих. Активности је координирала Светлана Гавриловић. 

У октобру 2021., Лена Лазаревић, Тијана Јовановић, Анастасија Продановић и 

Ђурђина Радошевић, ученице IV1 и Александра Милојковић IV4, учествовале су на 

поетском конкурсу издавачке куће Young Writers из Велике Британије под називом 

Empowered. Свих пет радова биће објављено у збирци поезије под истим називом, која 

ће из штампе изаћи крајем јуна. Активности је координирала Светлана Гавриловић. 

У новембру 2021., Александра Милојковић IV4 учествовала је на ликовном 

конкурсу у организацији Уједињених Нација под називом World Food Day Poster, али 

није ушла у финале. Активности је координирала Светлана Гавриловић. 

У новембру 2021., Александра Милојковић IV4 учествовала је на такмичењу из 

немачког језика у организацији Немачког удружења из Суботице Maria Theresiopolis, а 

тема је била адаптација једне бајке браће Грим у форми стрипа. Александрин рад је 

освојио пето место. Активности је координирала Исидора Шиљак. 

26. новембра 2021., 40 ученика свих разреда учествовало је на међународном 

онлајн такмичењу из енглеског језика под називом Best in English, које традиционално 

организује Czech-us агенција из Чешке Републике уз подршку чешког Министарства 

просвете. Најбољи резултат постигао је Огњен Поповић IIr, који је освојио осмо место 

у Србији, а 363. у свету у конкуренцији од преко 17000 такмичара. Огњен Поповић IIr 

и Лена Лазаревић IV1 су се нашли међу 30 најбољих ученика у Србији. Међу 595 

школа, Гимназија је заузела 161. место, а у Србији је била шеста. Активности су 

координирале Данка Ковачевић, Бранкица Скорковић, Невенка Демировић и Светлана 

Гавриловић. 

У децембру 2021., Маја Ковачевић IV1, Невена Милутиновић IV2, Зорана 

Аћимовић IV6 и Валентина Николић IV7 учествовале су на литерарном конкурсу за 

кратку причу на енглеском језику под називом Twisted Tales издавачке куће Young 

Writers из Велике Британије. Мајин, Невенин и Валентинин рад објављени су у збирци 

прича деце из читавог света под истим називом, а један примерак књиге је добила и 

Школа. Координатор активности је била Светлана Гавриловић. 

У фебруару 2022., Невена Милутиновић IV2, Александра Милојковић IV4 и 

Валентина Николић IV7 учествовале су на литерарном конкурсу издавачке куће 

Pearson на тему Pros & Cons: How I feel about remote learning. Радови Александре 

Милојковић и Валентине Николић освојили су специјалне награде. Свечана додела 

награда одржана је 2. априла 2022. године на Коларчевом народном универзитету у 

Београду. Активности су координирале Јелена Ћоровић и Светлана Гавриловић. 

У фебруару 2022., Ана Стојковић IV2, Мина Чушин IV1, Урош Шестовић IV1, 

Маша Икодиновић IV3 и Валентина Николић IV7 учествовали су на литерарном 

конкурсу под називом Love Poetry Challenge у организацији Young Poets Network, 

онлајн платформе за младе писце, али нису остварили значајнији пласман. Активности 

је координирала Светлана Гавриловић. 
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27. марта 2022., у Пољопривредној школи 'Љубо Мићић' у Пожези одржано је 

окружно такмичење из страних језика на коме је учествовало 11 ученика Ужичке 

гимназије; 7 на такмичењу из енглеског језика, два на такмичењу из италијанског и по 

један на такмичењу из шпанског и француског језика. Јелица Марић IV5 је освојила 

прво место на такмичењу из шпанског језика, Анђела Требјешанин IV1 и Анастасија 

Продановић IV1 су освојиле друго место на такмичењу из италијанског језика, а на 

такмичењу из енглеског језика Лена Лазаревић IV1 и Лука Миливојевић IV6 су 

освојили друго, а Мина Чушин IV1 и Анђела Продановић IVr треће место. Сви 

награђени ученици су се пласирали на републичко такмичење. Ментори ученицима су 

биле Бојана Броћић, Јелена Ајдачић, Милена Миленковић и Светлана Гавриловић. 

У марту 2022., ученици IV1, Кристина Газдић, Лена Лазаревић, Лена Милановић, 

Анастасија Продановић, Анђела Требјешанин, Мина Чушин и Урош Шестовић, 

учествовали су на наградном језичком конкурсу у организацији Универзитета 

Сингидунум у Београду и у категорији литерарних радова освојили су прво место за 

песму под називом Two Jewels of the West. На истом конкурсу, ученици Уна Гузијан 

IIIr, Софија Радојичић III7, Валентина Радојичић III7, Ема Гускић III7, Лена Минић IIIr, 

Анђела Продановић IVr и Стефан Стјепић IVr у категорији пројектних радова на 

другим језицима такође су освојили прво место са кратким филмом о Ужицу на 

италијанском језику http://www.uzickagimnazija.edu.rs/vest.php?id=726 . Свечана додела 

награда одржана је 8. априла на Универзитету Сингидунум у Београду у оквиру 

манифестације 'Интернационални дан'. За све победнике конкурса организована је и 

посета Авалском торњу. Активности су координирале Бојана Броћић и Светлана 

Гавриловић. 

У априлу 2022., Исидора Шиљак је учествовала на такмичењу за наставнике 

немачког језика у организацији Гетеовог института из Београда под називом 'Ко има 

најлепши и најкреативнији немачки кутак?', али није била међу награђеним 

наставницима. 

У априлу 2022., Невена Милутиновић IV2 је учествовала на литерарном конкурсу 

на енглеском језику под називом Twisted Tales у организацији издавачке куће Young 

Writers из Велике Британије и њена кратка прича ће бити објављена у збирци прича 

деце из читавог света под истим називом. Активности је координирала Светлана 

Гавриловић. 

У мају 2022., Александра Милојковић IV4 је учествовала на литерарном конкурсу 

Protest Poetry Challenge у организацији Young Poets Network из Велике Британије, али 

није остварила запаженији пласман. Резултати ће бити познати кроз неколико месеци. 

Активности је координирала Светлана Гавриловић. 

У мају 2022., Мина Чушин IV1 и Александра Милојковић IV4 су учествовале на 

литерарном конкурсу под називом Empowered издавачке куће Young Writers из Велике 

Британије. Њихови радови биће објављени у збирци песама деце из читавог света под 

истим називом која ће из штампе изаћи током лета. Активности је координирала 

Светлана Гавриловић. 

22. маја 2022., у Техничкој школи и Гимназији у Младеновцу одржано је републичко 

такмичење из страних језика на коме је учествовало седам ученика наше школе. 

Анђела Требјешанин IV1 освојила је друго место на такмичењу из италијанског језика, 
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а Анастасија Продановић IV1 се пласирала на усмени део овог такмичења. Ментори 

ученицима су биле Бојана Броћић, Милена Миленковић и Светлана Гавриловић. 

Активности 

 

24. септембра 2021., Миа Пурић IV6, Милица Пешић IV6 и Исидора Перишић 

IV4 посетиле су у Градском културном центру изложбу посвећену аустријском 

песнику Паулу Целану, а организовану у сарадњи са Аустријским форумом из 

Београда и учествовале у квизу који је припремила професорка Исидора Шиљак. 

У септембру 2021., обележен је Европски дан језика – 26. септембар штампањем 

првог броја језичких новина под називом 'Гимназијска језичка разгледница'. Кратак 

текст и фотографија о овом догађају објављени су на званичном сајту Европског дана 

језика 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/23900/q/Language%20newsp

apers/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx. Овај школски пројекат поменут је и у 

електронском часопису European Language Gazette no.57 (September-October 2021) међу 

20 предлога инспиративних активности којима може да се обележи Европски дан 

језика https://ecml.at/News/Newsletter/Gazette57/tabid/4427/Default.aspx. Активности су 

координирале Бојана Броћић, Милена Миленковић, Бранкица Скорковић, Бранка 

Вукић, Јелена Ћоровић, Исидора Шиљак, Данка Ковачевић, Невенка Демировић, 

Ђурђица Судзиловски и Светлана Гавриловић. 

У фебруару 2022., у кабинету 22 приређена је симболична изложба поводом 100 

година рођења и 55 година од смрти америчког књижевника Ленгстона Хјуза. 

Активности је координирала Светлана Гавриловић. 

175 година од рођења Брема Стокера и 125 година од објављивања његовог 

најпознатијег романа 'Дракула' обележени су у марту 2022. изложбом, литерарним 

конкурсом и квизом под називом Dracula Bit(e)s Again. Победници литерарног 

конкурса су били Ђорђе Удовичић IV5 – прво место, Ксенија Ивановић II2 – друго 

место, Стефан Ранковић IV2 – треће место, а четврто место су поделили Миа Пурић 

IV6 и Филип Радовић IVr. Најбољи учесници квиза су били екипа Chads у саставу Лена 

Лазаревић IV1, Мина Чушин IV1 и Анђела Требјешанин IV1, друго место је освојила 

екипа No Name коју су чинили Марта Мићић IV7, Валентина Николић IV7 и Филип 

Комарица IVr, а треће место ученици II4 у екипи JNA: Предраг Станојчић, Душан 

Радивојевић и Тамара Кљајић. Активности су координирале Данка Ковачевић, Јелена 

Ћоровић, Бранкица Скорковић, Невенка Демировић и Светлана Гавриловић. 

20. март – Међународни дан Франкофоније обележен је изложбом у холу Школе 

посвећеној гастрономији Француске и видео материјалом у коме су представљене 

француска музика и поезија као и једногодишњи боравак Јане Петровић IV2 у овој 

земљи. У реализацији активности учествовали су ученици свих разреда Гимназије, а 

координатор је била Ана Тешан. 

У мају 2022., изложбом у холу Школе, коју су припремили ученици II4 и II7, 

обележен је низ годишњица у руској култури и уметности: 130 година од рођења 

Сергеја Прокофјева, композитора, диригента и пијанисте, 140 година од рођења 
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балерине Ане Павлове, 90 година од рођења песника Роберта Рождественског, 130 

година од смрти песника Афанасија Фета, 130 година од рођења књижевника Михаила 

Булгакова, сто година од смрти песника Александра Блока и 130 година од рођења 

песника Осипа Мандељштама. Активности је координирала Бранка Вукић. 

31. маја 2022., група ученика првог разреда са професорком Бојаном Броћић 

присуствовала је пројекцији италијанског филма Hotel Meina у оквиру манифестације 

'Дани европског филма' у Градском културном центру. 

20. јуна 2022., тридесетак ученика III4 и III7 присуствовало је у Народном 

позоришту у Београду оперској представи 'Травијата' Ђузепеа Вердија. Активности је 

координирала Бојана Броћић. 

23. јуна 2022., поводом 2. јуна – Дана Републике Италије, ученици првог разреда 

друштвено-језичког и природно-математичког смера учествовали су у Кahoot квизу I 

… come Italia. Победници квиза су били Маша Милекић, Нађа Цицварић и Вук 

Витезовић, сви ученици I1, а активности је координирала Бојана Броћић. 

 

У медијима 

 

У септембарском броју ELTA електронског часописа 

https://elta.org.rs/2021/09/12/elta-newsletter-sept-

2021/?fbclid=IwAR3icT3YvLVC2Z6D3RJkJmj3PtRxTUPVCPKOCAQA5kDtVQ3ALBoB

gibnNvQ објављени су радови Уроша Шестовића III1, Катарине Митрашиновић IV5 и 

Валентине Николић III7, победника школског литерарног конкурса на тему ода. 

У приручнику за наставнике под називом 'Развијање медијске писмености и 

критичког мишљења' у издању Удружења 'Едуактив 2020', Београд 2021., објављена је 

припрема за час Светлане Гавриловић на тему медијске писмености, а Школа је добила 

и два примерка књиге за школску библиотеку. 

У децембарском броју електронског часописа Humanising Language Teaching 

Magazine https://www.hltmag.co.uk/dec21/, објављена су два прилога Светлане 

Гавриловић: припрема за час под називом Habits with Glyphs и текст о овогодишњем 

обележавању Европског дана језика у Гимназији под називом The European Day of 

Languages 2021. 

31. јануара 2022. године у информативној емисији Info5 ужичке ТВ5, као и на 

Facebook страници ове медијске куће, емитовано је неколико прилога о актуелним 

пројектима у настави страних језика Ужичке гимназије, о којима су говорили ученици 

и професори страних језика наше школе 

https://www.facebook.com/tv5ue/videos/1491089727953125, 

https://www.facebook.com/watch/?v=928032524522226 

https://www.facebook.com/watch/?v=1082384682584347 . 

13. фебруара 2022., у емисији 'Вести' РТС-а емитован је прилог о учешћу ученика 

Ужичке гимназије на литерарним конкурсима издавачке куће Young Writers из Велике 
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Британије https://www.rts.rs/page/magazine/ci/kulturno/story/3166/nesto-

drugo/4700640/uzicki-gimnazijalci-britanski-izdavac-mladi-pisci.html. 

10. марта 2022., у емисији 'Ово је Србија' РТС-а емитован је прилог о посети 

наставника из Опвијка у Белгији Ужичкој гимназији у оквиру Еразмус+ пројекта VKO 

BB Internationally Strong https://www.youtube.com/watch?v=d3e4bwC9Uwc. 

16. марта 2022., у информативној емисији Info5 ужичке ТВ5, као и на Facebook 

страници ове медијске куће, емитован је прилог о посети наставника из Опвијка у 

Белгији Ужичкој гимназији у оквиру Еразмус+ пројекта VKO BB Internationally Strong 

https://www.facebook.com/tv5ue/videos/492757599025766 . 

18. марта 2022., у емисији 'Јутарњи програм' РТС-а емитован је прилог о посети 

наставника из Опвијка у Белгији Ужичкој гимназији у оквиру Еразмус+ пројекта VKO 

BB Internationally Strong. 

У априлу 2022., на блогу Жење Полосатове (Украјина) објављена је заједничка 

активност Жење Полосатове и Светлане Гавриловић под називом News report 

https://wednesdayseminars.wordpress.com/2022/04/13/activity-40-news-report/. 

У мајском броју ELTA електронског часописа 

https://drive.google.com/file/d/1yKo7yD5MQaWamxrh_no-O8RACmQVsL7-/view 

објављен је прилог Светлане Гавриловић под називом Dracula Bit(e)s Again о 

обележавању 175 година од рођења Брема Стокера и 125 година од објављивања 

романа Dracula. 

У јуну 2022., на блогу Жење Полосатове (Украјина) објављен је разговор са 

Светланом Гавриловић под називом Exit ticket (Dialogue post) 

https://wednesdayseminars.wordpress.com/2022/06/03/exit-ticket-dialogue-post/. 

 

Остале активности 

 

У октобру 2021., Урош Шестовић IV1 је постао полазник ‘Европске школе дебате 

2021.’, коју осми пут у Србији организују Информациони центар Европске уније и 

дебатна академска мрежа ‘Отворена комуникација’. 

Друга пробна матура одржана је у периоду од 5-7. априла 2022., а ученици су 

полагали и страни језик (енглески, италијански, немачки, француски) као изборни 

предмет. 

14. априла 2022., Ужице је посетио француски аташе за сарадњу Франк Идинга и 

организовао састанак са наставницима француског језика. Састанку је присуствовала 

Јелена Ајдачић. 

Маша Обрадовић IV6 боравила је у САД од 24. априла до 8. маја 2022. у оквиру 

FLEX програма. 
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Огњен Поповић IIr наредну школску годину провешће у САД као учесник FLEX 

програма. 

20. јуна 2022., Школу су посетили представници издавачке куће DataStatus због 

промоције нових уџбеника за енглески и француски језик. 

Светлана Гавриловић је члан ELTA-e - Удружења наставника енглеског језикa и 

ELTA координатор за Златиборски округ. 

Светлана Гавриловић је члан међународне асоцијације TESOL – Teaching English 

to speakers of other languages. 

Милена Миленковић је члан Удружења наставника шпанског језика Србије. 

Бојана Броћић је члан Секције италијаниста. 

Нису реализоване следеће активности: путовање у Гарњано и English in Action 

због пандемије, забавно-музичко вече на енглеском језику због недостатка простора, 80 

година од почетка Отаџбинског рата и 800 година од рођења Александра Невског због 

тренутне политичке ситуације у свету, 90 година од рођења Марлен Дитрих, 230 

година од смрти Волфганга Амадеуса Моцарта и 160 година од рођења Густава Климта 

због болести наставника, 60 година од првог лета у космос и Дан руског језика због 

пренатрпаног распореда, 100 година од рођења Пјер Паола Пазолинија и обележавање 

8. марта – 10 donne italiane e serbe da conoscere због преоптерећености ученика као и 

пет угледних часова из различитих разлога. 

 

За Стручно веће 

     Светлана Гавриловић 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука за школску 2021-22. 

годину – председник Стручног већа Соња Ковачевић 

 

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука у на крају школске године 

 

У току ове шолске године је реализован план и програм. Сви часови су одржани, као и 

филозофско-социолошка секција. 

Одбрањене су теме за матурски испит. 

У одељењу III3, професорка Соња Ковачевић, одржала је угледни час на коме су ученици 

дебатовали на тему Смртна казна - за, или против. Часу су присуствовале професорке 

филозофије Катарина Смиљанић и Зорица Старчевић. 
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Посетила угледне часове код професорки: 

Катарине Смиљанић на предмету Појединац, група и друштво, тема Солидарност међу 

људима и прихватање различитости као равнотежа одбачености и отуђености 

Зорице Старчевић, тема: Смртна казна - за, или против 

Прошла обуку Дигитална учионица 

Професорка Зорица Старчевић је одржала угледни час са одељењем III7. 

Ученици су имали задатак да дебатују на тему Смртна казна - за, или против. Часу су 

присуствовале професорке филозофије Катарина Смиљанић и Соња Ковачевић. 

Присуствовала на угледно часу код професорке Соње Ковачевић 

 

Професорка, Катарина Смиљанић посетила угледне часове код професора: 

Дубравке Митрашиновић (Прављење базе података за библиотеку у одељењу IVр), 

Соње Ковачевић дебата, Смртна казна - за, или против, у одељењу III3 

И професорке Зорице Старчевић, у одељењу III7, 

Професорке Биљане Ристић, Базе података, час држао ученик Филип Радовић, Ivр, 

Организовала и реализовала активности везане за промоцију школе 

Одржала Угледни час, у одељењу I5, 7.6.2022, на тему, Солидарност међу људима и 

прихватање различитости као равнотежа одбачености и отуђености. Часу присуствовала 

професорка Соња Ковачевић. 

Похађала Стручни семинар за школске библиотекара у Народној библиотеци као и онлајн 

семинаре: 

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља. 

Улога усанова образовања и васпитања у борби против трговине људима. 

Прошла обуку Дигитална учионица 

Професорка Драгана Ђурић, припремила је предавање на тему Функционално оцењивање у 

настави на даљину, које је реализовано у новембру 2021. године, на онлајн седници 

Наставничког већа. 
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Стручно веће друштвених наука је упркос отежаним условима рада услед пандемији, успело 

да одржи ниво рада. 

 

 

3. Извештај о раду Стручног већа наставника историје за школску 2021-2022 - 

председник Стручног већа Светлана Миловановић 

 

 

У току школске године одржано је 12 састанака стручног већа 

На почетку школске године, за председника стручног већа изабрана је Светлана 

Миловановић. 

Извршена је подела часова. 

Дискутовало се о активностиа које ће чинити програм и план рада Стручног већа за школску 

2021-2022, о реализацији наставе према предложеним моделима Министарства 

провете.Разматране су активности које ће допринети побољшању рада са ученицима, а које се 

могу прилагодити реализацији наставе у условима пандемије корона вируса..Ревидирани су на 

нивоу већа и усаглашени глобални и месечни планови. Организационе припреме – истакнута 

је потреба да се у кабинету за историју обезбеде технички услови за рад на даљину .Утврђен 

је списак уџбеника који ће се користити у текућој школској години.Разматран је Календар 

образовно-васпитног рада за текућу школску годину. 

Постигнут је договор око усаглашавања критеријума и начина оцењивања у датим условима 

реализације наставе и по моделу кој ће пратити тренутну епидемиолошку ситуацију током 

школске године. Договорено је да наставници који нису у могућности да реализују 

непосредну допунску наставу , исту реализују коришћењем веб алате у складу са постојећим 

техничким условима. Договорено је да наставници на првом часу ученицима јасно саопшти 

план и начине рада, као и динимаику формативног и сумативног оцењивања. Наглашено је да 

је редовна евиденција и поседовање педагошке свеске законска радна обавеза сваког 

наставника. На нивоу стручног већа усаглашен је број формативних оцена по полугодишту и 

усаглашен начин провере знања ученика. 

Школски програм – израђени су плавнови наставе и учења за четврти разред друшвено-

језичког смера, као и за нова специјализована одељења. . Индивидуални планови стручног 

усавршавања – договорено је да сви чланови стручног већа ураде индивидуалне планове 

закључно са 15.9. и пажљиво одаберу компетенцију/е које ће развијати током школске 

2021/22.године и према томе израдити план СУ, односно планирати активности којима ће 

развијати изабрану компетенцију. Усвојени критеријуми оцењивања , број оцена 

формативних и сумативних- најмање две сумативне и једна формативна оцене у току 

полугодишта. Индивидуална педагошка свеска као вид евиденције рада ученика je обавезна. 

-Предложено уређење кабинета и набавка опреме за рад на даљину.-Усвојен предлог уџбеник 

за наредну школску годину:-Урађени планови стручног усавршавања. Планови су и 

постављени на Гугл диску као и извештај од прошле године.Извршена анализа семинара од 

прошле године и предложен нови план стручног усавршавања на нивоу већа. 

Активност историјске секције: 

• 8. октобар 2021.-учешће у отварању изложбе-Културни живот Ужица између два рата 1919-

1941. 

• 9. октобар 2021.-Витешки турнир на Старом граду-присуство 

• 7. децембар 2021.-трибина-Стара Рашка под италијанском окупаијом 1941-1943.-присуство 

• 15. Децембар 2021.-обележавање Колубарске бике 8 угледна активност историјске секције 

• Приказ и промоција прочитане књиге кратким видео снимком 
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• 9. мај 2022.- пригодан програм и изложба у ГКЦ-Обележавање Дана победе нд фашизмом и 

нацизмом 

• 19. Мај 2022-у ласт мајора Косте Тодоровића-присуство помену и сећању на херојство 

мајора Косте Тодоровића 

• 24. Мај 2022.-предавање на Учитељском факултету-Знаменити Срби муслиманске 

вероисповести-Салих Селимовић 

• 22. Јун 2022.-Градска кућа-Представљање руског превода Законоправила Св. Саве у 

московском препису из 1787.године 

• за 19.август 2022.-планиран је излет у Текериш-обележавање Церске битке 

 

Активности Клуба историчара : 

• У окиру обележаања 80-годишњицњ Битке на Кадињачи, 13 ученика Ужичке 

гимназије-чланоа Клуба историчара, присуствовало је комеморативном скупу (Дан сећања) 

29. новемра 2021.године. У организацији Града Ужица, скуп је одржан код спомен 

обележја,,Кадињача 

• Обележавање Дана Светог Саве, 27. јануар 2022. Године--припрема славског олача(чланови 

Клуба из II1 одељења), -припрема славског жита(чланови Клуба из II2 и II3 одељења) 

• .Култура сећања:учешће на комеморативном скупу посвећеном одбрани Ужица у априлском 

рату 1941(Сарића осоје, 15. априла 2022.). 

• Дринска бановина-посета изложби приређеној од стране Архива у Сарајевуи Архива у 

Ужицу (Архив Ужице,12. маја 2022.). 

• Лица црквене уметности-посета изложби (Кућа Јокановића,25. мај 2022.) 

• Законоправило Светог Саве(препис на руском језику из XVII века)-учешће на трибини у 

организацији Уније средњошколаца и студената града Ужица(Сала градске куће, 22.јуна 

2022.). 

 

Такмичења: 

• На школском такмичењу из историје, одржаном 10. фебруара 2022., учествовала су 23 

ученика свих рзреда 

• Резултати градског такмичења из историје одржаног 27.фебруара 2022. У Техничкој школи у 

Ужицу : 1. Место-један ученике, 2. Место-два ученика и 3. Место-четири ученика 

• Окружно такмичење из историје одржано је 19.марта 2022.године-Техничка школа ,, Радоје 

Љубичић “, Ужице:два трећа места 

• Државно такмичење из историје одржано је 21.маја 2022.године у Пироту.На такмичењу су 

учествовала два ученика Ужочке гимназије и постигла следеће резултате:5. МЕСТО- Вук 

Богосављевић -МЕНТОР- Светлана Миловановић, 9.. МЕСТО- Марко Радивојевић, –

МЕНТОР-Будимир Радојичић 

 

Матурски испити: 

• Стручно веће је у децембру 2021. Год. Предложило 12 матурских тема., 11 ученика је 

бранило матурски рад из историје.Ментор кандидатима била је Светлана Миловановић а 

чланови испитне комисије –Светлана Миловановић и Будимир Радојичић. 

Специјалне дипломе и награде: 

• Предлог стручног већа за историју за носиоца награде Историјског архива,,Миле Чарапић" 

за школску 2021-2022.годину је ученица Јана Ж.Аврамовић за најбољи написан матурски рад 

из историје из завичајне историје-Историја Ужичког града 

• Предлог за носиоца специјалне дипломе за изузетна постигнућа из историје је ученик Вук Д. 

Богосављевић 
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Стручно усавршавање: 

• семинари--Светлана Миловановић прошла је програм обуке за запослене у образовању-

Дигитална учионица-дигитално компетентан наставник.Обука је трајала од 11.-25.маја 2022. 

• на Наставничком већу: 

o 3. новембра 2021.присуствовали предавању на тему 'Функционално оцењивање у настави на 

даљину'- психолог Драгана Ђурић 

o 1.април 2022.-презентација теме-Пројектна настава и настава на даљину-педагог Емилија 

Станковић 

 

За стручно веће Светлана Миловановић 

5. Извештај о раду Стручног већа за биологију  - председник Стручног већа Саша 

Станојевић 

 

Стручно веће наставника биологије школске 21/22 : 

Саша Станојевић,Милица Зарић, Душица Ристовић и Миријана Митрашиновић 

За председника Стручног већа за школску 2021/2022. годину изабрана је Саша 

Станојевић 

Већина активности које су планиране годишњим планом рада Стручног већа је 

реализована. Нису реализоване само активности које су зависиле од актуелне епидемиолошке 

ситуације - одлазак на Фестивал науке у Београду. Одабир уџбеника, распоред контролних 

вежби, усаглашавање критеријума оцењивања, разматрање начина и метода рада са 

ученицима у измењеним условима биле су теме којима су се бавили чланови Стручног већа 

наставника физике. Стручно веће је анализирало успех на крају првог класификационог 

периода и на крају првог полугодишта. Разговарало се о начинима превазилажења потешкоћа 

у раду са ученицима. Потребно је ученике саветовати како да уче, а да њихово знање буде 

функционално. 

У другом полугодишту су се анализирали разлози лошијих постигнућа и изведен 

закључак да ученици не повезују знања и да уче само за оцену. Већина ученика нема 

развијене радне навике. 

Такође су разматране и одабране теме за матурске радове, а ментои су били Милица и 

Душица.. 

Стручно усавршавање: 

Душица ристовић и милица Зарић успешно 

су савладале две обуке "Обука за запослене - породично насиље" и "Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању", у септембру и оствариле 32 сата стручног 

усавршавања у установи . 

П1), која је реализована онлајн и на тај начин стекла 19,5 бодова стручног усавршавања 

ван установе 
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3. новембра 2021. на Наставничком већу присуствовали смо предавању на тему 

'Функционално оцењивање у настави на даљину'- психолог Драгана Ђурић 

1.април 2022.-презентација теме-Пројектна настава и настава на даљину-педагог 

Емилија Станковић такође на наставничком већу. 

У Ужичкој гимназији је у фебруару одржана обавезна обука запослених из области 

заштите од пожара, после које су запослени одговарали на питања у тесту знања. 

Угледни часови: 

Милица Зарић држала угледни час у одељењу 3/5 ,наставна јединица Генска експресија 

1.3.2021.године. Часу присуствовали Мира Митрашиновић, Снежана Јевђовић, Цмиљка 

Васовић . 

Душица Ристовић одржала угледни час у одељењу 1/6 , наставна јединица: Биологија 

као наука 19.10.2021. Часу присуствовале Саша Станојевић и Данијела Савић. Саша 

Станојевић одржао угледни час 19.10. у одељењу III5, наставна јединица Кребсов циклус. 

Присуствовале колегинице Славица Вељовић и Милица Зарић. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Чланови секције су учествовали на свим нивоима такмичења које организује Биолошко 

друштво. Андреа Јездић освојила је прво место на регионалном такмичењу а на републичком 

није учествовала због обавеза у музичкој школи. Ментор је био Саша Станојевић. 

6. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије за школску 2021-2022 -  председник 

Стручног већа Мирјана Којадиновић 

Стручно веће наставника хемије чине: 

Драгица Селаковић, Славица Вељовић, Оливера Куљанин и Мирјана Којадиновић. 

За председника Стручног већа за школску 2021/2022. годину изабрана је Мирјана 

Којадиновић. 

Већина активности које су планиране годишњим планом рада Стручног већа је реализована. 

Нису реализоване само активности које су зависиле од актуелне епидемиолошке ситуације: 

одлазак на Фестивал науке у Београду и један угледни час који је требало да реализује 

професорка Драгица Селаковић (била је позитивна на корона вирус). Одабир уџбеника, 

распоред контролних вежби, усаглашавање критеријума оцењивања, разматрање начина и 

метода рада са ученицима у измењеним условима биле су теме којима су се бавили чланови 

Стручног већа наставника хемије. Такође су разматране и одабране теме за матурске радове, а 

ментор ће бити професорка Славица Вељовић. Драгица Селаковић је известила Стручно веће 

да је у септембру остварила 32 сата стручног усавршавања у установи тако што је успешно 
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савладала две обуке "Обука за запослене - породично насиље" и "Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању". 

У септембру су угледне часове реализовале Славица Вељовић и Мирјана Којадиновић. 

Известиле су Стручно веће о томе и презентовале извештаје са тих угледних часова, тако да 

сви чланови Стручног већа добијају по 2 бода стручног усавршавања у установи. Мирјана 

Којадиновић је реализовала час преко Мита 30.9.2021. године у II -4 коме су присуствовала 

три професора Ужичке гимназије Драгица Селаковић, Цмиљка Васовић и Данијела Савић. 

Назив наставне јединице је Алкални метали. Славица Вељовић је реализовала 9.9.2021. године 

угледни час у III -6, наставна јединица Формуле органских супстанци. У новембру је угледни 

час реализовала Оливера Куљанин. Известила је Стручно веће о томе и презентовала извештај 

са угледног часа, тако да сви присутни чланови Стручног већа добили по 2 бода стручног 

усавршавања у установи. Оливера Куљанин је реализовала угледни час у I-4, 4.11.2021. 

Наставна тема Поларност везе и молекула. Часу је присуствовала Славица Вељовић. Драгица 

Селаковић није реализовала планирани угледни час у новембру због болести изазване корона 

вирусом. 

Стручно веће је анализирало успех на крају првог класификационог периода и на крају првог 

полугодишта. Разговарало се о начинима превазилажења потешкоћа у раду са ученицима. 

Потребно је ученике саветовати како да уче, а да њихово знање буде функционално. 

У другом полугодишту су се анализирали разлози лошијих постигнућа и изведен закључак да 

ученици не повезују знања и да уче само за оцену. Већина ученика нема развијене радне 

навике. 

Направљен је план припреме ученика за окружно такмичење и списак потребних хемикалија. 

Договорено је да се у складу са обавезама организујемо при прављењу одговарајућих раствора 

и припреми радних места за такмичење које ће бити организовано у априлу у нашој школи. 

На састанку са педагогом и директором школе договорено је да се колеге које нису прошле 

обуке од националног значаја обавесте да ће се обуке поново спроводити и да је потребно да 

се обрате директору како не би закаснили са пријавом. 

Професор хемије Драгица Селаковић, одржала је угледни час 10.2.2022. у II-6. Назив наставне 

јединице Прелазни метали, облик часа утврђивање. Часу су присуствовале педагог школе 

Емилија Станковић и Мирјана Којадиновић, професор хемије. 

У Ужичкој гимназији је у фебруару одржана обавезна обука запослених из области заштите 

од пожара, после које су запослени одговарали на питања у тесту знања. 

У марту су реализоване предвиђене консултације ментора и кандидата за матурске радове из 

хемије. Ментор је ученицима дао инструкције за даљи рад. 

Окружно такмичење из хемије је одржано 9.4.2022. године. Ученици Ужичке гимназије су 

постигли одличне резултате. На Републичко такмичење позвани су ученици: 
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првог разреда: 

Данило Вучић, Татјана Марковић и Јована Радојичић 

другог разреда: 

Лука Требјешанин, Јулијана Ирић и Вук Шиљковић 

трећег разреда: 

Милица Цвијовић и Филип Јефтовић 

четвртог разреда: 

Урош Топаловић 

На трећем класификационом периоду успех ученика из хемије је био сличан успеху на 

полугодишту. Професори су указали на неадекватно понашање појединих ученика на 

часовима и на изостајање са часова допунске наставе ученика који имају потешкоће у 

разумевању наставних садржаја. Договор је да се упорно инсистира на повезивању знања, 

учити ученике како да смислено уче и користити иновативне методе рада да би се ученици 

заинтересовали за наставни процес који без њиховог учешћа није потпун. Наравно редовно 

одржавати часове допунског рада у складу са потребама ученика. 

Девет ученика од првог до четвртог разреда је позвано на Републичко такмичење. Ученик 

четвртог разреда Урош Топаловић није ишао на такмичење, иако је био позван. Није био 

запаженијих резултата, али је закључак већа да је велики успех и пласман на Републичко 

такмичење у околностима које нису ишле на руку ни ученицима ни наставницима. Битно је да 

постоји интересовање, биће и добрих резултата. 

На матурском испиту из хемије ученици су постигли добре резултате. Сви су посвећено 

радили своје матурске радове и успели да на прави и чињенично заснован начин одговоре на 

тему. Сви ученици добили су оцену одличан 5. 

На пилот државној матури тест из хемије полагало је 15 ученика. Већина ученика је имала 

преко 60% тачних одговора. 

План и програм Стручног већа наставника хемије је у потпуности остварен, осим у делу који 

је зависио од пандемијских мера (описано у претходним записницима). Било је и активности 

које су реализоване, а нису планиране, а једна од таквих је и организација пилот Државне 

матуре. Професор хемије Драгица Селаковић је успешно завршила обуку од националног 

значаја за запослене у образовању- дигитална учионица- дигитално компетентан наставник- 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (компетенција К1 -К2, 

приоритат П1), која је реализована онлајн и на тај начин стекла 19,5 бодова стручног 

усавршавања ван установе. Професор хемије Мирјана Којадиновић похађала је онлајн 

интердисциплинарни курс „Загађење ваздуха“. Обе професорке су презентовале детаље са 
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поменутих обука на састанку Стручног већа и добиле по два бода стручног усавршавања у 

установи, док су преостали чланови Стручног већа добили по један бод. 

Наптрављена је прелиминарна расподела часова, а коначна ће се утврдити након уписа 

ученика првог разреда. 

 

Председник Стручног већа наставника хемије 

Мирјана Којадиновић 

7. Извештај о раду Стручног већа наставника физике за школску 2021-2022 - председник 

Стручног већа Цмиљка Васовић 

тручно веће наставника физике школске 21/22 : 

Цмиљка Васовић, Снежана Јевђовић, Данијела Савић и Живојин Павловић 

За председника Стручног већа за школску 2021/2022. годину изабрана је Цмиљка 

Васовић. 

Већина активности које су планиране годишњим планом рада Стручног већа је 

реализована. Нису реализоване само активности које су зависиле од актуелне 

епидемиолошке ситуације: одлазак на Фестивал науке у Београду и један угледни час који 

је требало да реализује професорка Снежана Јевђовић (била је болесна). Одабир уџбеника, 

распоред контролних вежби, усаглашавање критеријума оцењивања, разматрање начина и 

метода рада са ученицима у измењеним условима биле су теме којима су се бавили 

чланови Стручног већа наставника физике. Стручно веће је анализирало успех на крају 

првог класификационог периода и на крају првог полугодишта. Разговарало се о 

начинима превазилажења потешкоћа у раду са ученицима. Потребно је ученике 

саветовати како да уче, а да њихово знање буде функционално. 

У другом полугодишту су се анализирали разлози лошијих постигнућа и изведен 

закључак да ученици не повезују знања и да уче само за оцену. Већина ученика нема 

развијене радне навике. 

Такође су разматране и одабране теме за матурске радове, а ментор је био професор 

Живојин Павловић. 
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Стручно усавршавање: 

Данијела Савић и Снежана Јевђовић успешно су савладале две обуке "Обука за запослене 

- породично насиље" и "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању", у септембру и оствариле 32 сата стручног усавршавања у установи . 

Професорка Снежана Јевђовић је успешно завршила обуку од националног значаја за 

запослене у образовању- дигитална учионица- дигитално компетентан наставник- 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (компетенција К1 -

К2, приоритат П1), која је реализована онлајн и на тај начин стекла 19,5 бодова стручног 

усавршавања ван установе 

 

3. новембра 2021. на Наставничком већу присуствовали смо предавању на тему 

'Функционално оцењивање у настави на даљину'- психолог Драгана Ђурић 

1.април 2022.-презентација теме-Пројектна настава и настава на даљину-педагог Емилија 

Станковић такође на наставничком већу. 

У Ужичкој гимназији је у фебруару одржана обавезна обука запослених из области 

заштите од пожара, после које су запослени одговарали на питања у тесту знања. 

Угледни часови: 

Данијела Савић одржала угледни час у одељењу 3/5 ,наставна јединица:Одобијање и 

преламање таласа, 1.3.2021.године.Часу присуствовали Снежана Јевђовић, Цмиљка 

Васовић . 

Цмиљка Васовић одржала угледни час у одељењу 1/р , наставна јединица: Кретање са 

гравитационим убрзањем, 19.10.2021.Часу присуствовале Данијела Савић, Снежана 

Јевђовић и Мирјана Којадиновић 

Снежана јевђовић није одржала угледни час због болести 
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ТАКМИЧЕЊА 

ДФС 

Чланови секције су учествовали на свим нивоима такмичења које организује Друштво 

физичара Србије. Нa општинском такмичењу учествовало је 26 ученика који су остварили 

пласман на окружно такмичење које је организовано у нашој школи. 

Прво место су освојили Смиљанић Јована IV-р, Скоковић Ненад и Филип Павловић I-1. 

Другу награду су освојили Цвијовић Милица III-6, Поповић Петар IV-р, Ива Павловић IV-

7, Маша Шишић II-5, Вук Шиљковић II-р, Игор Јовановић III-6, Ива Божовић III-р, 

Матија Продановић I-р, Матија Јевтић I-4, Марко Радивојевић I-р, Матија Глибетић I-6, 

Немања Танасковић III-6. Трећу награду Анђела Продановић IV-р и Јована Старчевић III-

5. Осам ученика је остварило пласман на Државно такмичење које је одржано у Београду 

и остварило изузетне резултате: Другу награду на државном такмичењу освојила је Ива 

Павловић IV-7 , трећу награду Анђела Продановић IV-р и Ненад Скоковић III-р. 

Регионални центар за таленте 

Као првопласирана на републичкој смотри, полазница Регионалног центра за таленте 

Београд II и ученица Ужичке гимназије, Ива Павловић изабрана је за представника у 

области физике тима Србије на Интернационалном такмичењу Buca Imse 2 f (International 

Science & Music Fair- такмичење по научним дисциплинама- електроника и енергетика, 

математика, информатика, физика, хемија, биологија, клавир), чији је организатор Измир, 

Турска. Такмичење је одржано у новембру 2021. у конкуренцији са 27 земаља, на коме је 

Ива освојила бронзану медаљу. 

На основу медаље на светском такмичењу Иви је уручена престижна награда Српске 

Академије наука и уметности, а награде су јој уручили и партнери RNIDS и 1%. 

Подела часова физика 
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Снежана Јевђовић 3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/р,3/с укупно 22 часа 

Васовић Цмиљка 2/1,2/3,2/4,2/6,2/р,4/1,4/2,4/3,4/4 укупно 23 часа 

Данијела Савић 2/5,4/5,4/6,4/7,4/р укупно 23 часа 

Наташа Смиљанић 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/р,1/с,2/2,2/с укупно 20 часова 

Руководилац стручног већа за сколску 2022/23 је Данијела Савић 

Извештај о раду Стручног већа наставника математике и рачунарства и информатике за 

школску 2021-2022 - председник Стручног већа Дубравка Митрашинвић 

1. Стручно усавршавање у овој школској години реализовано од стране чланова стручног 

већа је следеће: 

- Слободан Суботић одржао угледни час у III7 26.05.2022. године са наставном јединицом 

Факторизација реалних полинома и присуствовао угледном часу код Марије Станковић. 

- Биљана Ристић слушала трибину „Професионална заједница учења као механизам 

креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно-образовним и образовним-

васпитним установама“ - 04.12.2021. године - 1 бод (сат) ван установе. Похађала је обуку 

за наставнике гимназија на смеру за ученике са посебним способностима за рачунарство 

и информатику за предмет Веб програмирање коју је организовао Завод за унапређивање 

образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја организује обуку намењену наставницима. Одржала 9.3.2022. године угледни час 

на тему Низови - увод, обрада, одељење Iр, час држао ученик одељења IVр Филип 

Радовић у улози наставника у сврху промоције школе. Поред тога је реализовала и 

презентацију пројектног задатка у одељењу IIp 21.6.2022. године. 

- Мира Марјановић је реализовала угледни час у одељењу II4, 2.12.2021. године, 4. час, 

наставна јединица Квадратна функција и њен график (вежбање). Пратила је обуке на тему 

Windows 10, MS Office 365 и MS Intune које је реализовало Министарство просвете. 
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- Александар Алексић је пратио трибину на тему „Професионална заједница учења као 

механизам креирања мреже подршке међу запосленима у васпитнообразовним и 

образовно – васпитним установама“. Трибина је одржана 04. 12. 2021. године у 

организацији Центра за образовање Крагујевац ОЈ Центар за стручно усавршавање. Овај 

стручни скуп је акредитован од стране ЗУОВ-a и носи 1 бод (1 сат) стручног усавршавања 

ван установе. Тренутно похађа Обуку за наставнике гимназија на смеру за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику за предмет Веб програмирање 

коју је организовао Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја организује обуку намењену 

наставницима. Присуствовао је семинару „Дигитална учионица“ током маја 2022. године. 

Угледни час са наставном јединицом „Генеричке класе“ је одржао 1.6.2022. године. 

- Желимирка Глинтић је присуствовала семинару: "Селфи инструмент за самовредновање 

школе". Обука носи 8 сати стручног усавршавања ван установе. Угледни час са наставном 

јединицом: "Комбинације без понављања" је одржала путем Гоогле Меет 27.09.2021. 

године. 

- Марија Станковић је одржала угледни час на тему Диофантове једначине у IIIr 

3.12.2021. Часу је присуствовала Милена Јелисавчић. Реализовала је и угледни час у I6 

6.6.2022. године са наставном јединицом "Примена сличности на круг", присуствовала је 

угледном часу код Слободана Суботића и посетила је изложбу "Математика и природа" у 

РЦУ у оквиру МММ (Маја Месеца Математике). 

- Мирјана Милошевић је одржала угледни час на тему Клијентска и серверска 

технологија у III6 23.11.2021. године. Часу је присуствовала Емилија Тодоровић. 

- Милена Јелисавчић је 16. 10. 2021. присуствовала предавању Дигитална експедиција: 

Караван дигиталних вештина, писмености и безбадности. Присутни ученици 4/р и 3/р, 

као и професор Марија Станковић. Угледни час одржала Милена Јелисавчић., IVр, 

6.9.2021. Тема: Елементарне функције, присуствовала Мaрија Станковић 

- Дубравка Митрашиновић је одржала угледни час 28.12.2021. године на тему Креирање 

базе података за школску библиотеку. Присуствовала библиотекарка школе Катарина 
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Смиљанић и два представника Библиотеке града Ужица. Завршила је обуку за наставнике 

гимназија на смеру за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику 

за предмет Базе података 4 коју је организовао Завод за унапређивање образовања и 

васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

организује обуку намењену наставницима. Обука је трајала од децембра до јуна ове 

школске године. Поред тога, 28. фебруара је прошла и обуку за друго пилотирање 

Државне матуре као члан Школске матурске изборне комисије. Обука је реализована 

путем Zoom платформе и трајала је 5 сати. Са ученицима одељења II6 и II7 је посетила 

изложбу "Математика и природа" у РЦУ у оквиру МММ (Маја Месеца Математике) 26. 

маја 2022. године. Посетила је угледни час код Биљане Ристић који је одржао ученик 

Филип Радовић. 

- Дејан Цвијетић је у току школске 2021/22. похађао семинар из предмета Програмске 

парадигме (за ИТ одељење) коју је организовао Завод за унапређивање образовања и 

васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Семинар 

је почео крајем децембра 2021, а задаци су предати до маја 2022. Осим тога имао је 

угледни час у IVр, 7.10.2021. наставна јединица Сколемизација. 

- Милијана Аћимовић je похађаla Обуку за наставнике гимназија на смеру за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику за предмет Базе података 4 коју 

је организовао Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја организује обуку намењену 

наставницима. 

Због погоршане епидемиолошке ситуације, нико није посетио зимски републички 

семинар за математичаре у Београду. 

Сваки члан већа је за себе сачинио извештај о усавршавању унутар установе у овој 

школској години. Активности којима смо сви присуствовали су обавезна обука 

запослених из области заштите од пожара, после које су запослени одговарали на питања 

у тесту знања; на Наставничком већу 3. новембра 2021. присуствовали смо предавању на 

тему 'Функционално оцењивање у настави на даљину'- психолог Драгана Ђурић; 1. 
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априла 2022. презентацији теме Пројектна настава и настава на даљину коју је одржала 

педагог Емилија Станковић, такође на наставничком већу. 

2. Стручно веће је реализовало све активности планиране годишњим планом осим 

пројектног задатка Ератостенов експеримент који је одложен за септембар наредне 

школске године због наставе у условима пандемије у току марта ове године. Извештај ће 

бити приложен у есДневник, како и у нашу фасциклу на Goole Disk-y. 

Стручно веће је у овој школској години имало 15 чланова, а за председника је изабрана 

Дубравка Митрашиновић. 

Током школске године сарађивали смо на усаглашавању критеријума и размени задатака 

и наставног материјала, нарочито смо разматрали начине и методе рада са ученицима у 

периоду комбиноване наставе. Стручно веће је анализирало успех на крају првог 

класификационог периода и на крају првог полугодишта. Разговарало се о начинима 

превазилажења потешкоћа у раду са ученицима, њихове мотивације и успостављања 

радних навика. 

Одржали смо припрему из математике у 10 термина за ученике осмих разреда за упис у 

рачунарско одељење која је ове године била изузетно посећена (око 30 ученика на сваком 

часу). С обзиром на то да је пријемни положило 38 ученика, може се сматрати да је 

припрема добро прошла. Припрему су реализовале Милена Јелисавчић, Дубравка 

Митрашиновић, Радмила Бошњаковић, Желимирка Глинтић и Мира Марјановић. 

Организовали смо општинско такмичење из математике на коме је учествовало 26 

ученика и сви такмичари су били из наше школе. Стручно веће је усвојило праг 

неопходних бодова у свим разредима за пролазак на окружно такмичење, у складу са 

председницом подружнице Друшта математичара у Ужицу. На окружни нови такмичења 

је прошло 5 ученика првог разреда и по 3 ученика из осталих разреда. На окружно 

такмичење су се пласирали: 

I разред: Продановић Матија Iр, Марковић Татјана I5, Грујичић Љубица I4, Јевтић Лазар 

I4, Средојевић Емилија Iр, 
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II разред: Огњен Поповић IIр, Јелисавета Поповић IIс , Вук Шиљковић IIр, 

III разред: Скоковић Ненад IIIр, Јовановић Игор III6, Веснић Матеја IIIр 

IV разред: Продановић Анђела IVр, Поповић Петар IVр, Смиљанић Јована IVр. 

Такмичење је прошло без неправилности. 

Били смо и домаћини окружног такмичења из математике 19. фебруара. Организацију 

такмичења је отежало продужавање распуста због погоршане епидемиолошке ситуације. 

Такмичењу је присуствовао 51 ученик и око 10 наставника. Седам наших ученика је 

освојило награде. 

Прва награда: Анђела Продановић IVр, Јована Смиљанић IVр 

Друга награда: Петар Поповић IVр, Ненад Скоковић IIIр, Матија Продановић Iр 

Трећа награда: Емилија Средојевић Iр, Јелисавета Поповић IIс 

Наши ученици који су се пласирали на државно такмичење су: Ненад Скоковић – трећи 

разред, Јована Смиљанић и Анђела Продановић – четврти разред. 

Државно такмичење из математике Б категорије за средње школе одржано је у Шапцу 7. 

маја 2022. године. Наша три ученика који су се пласирали на ово такмичење имали су 

велику конкуренцију. Анђела Продановић IVр је освојила прву награду. 

Државно такмичење из математике, А категорије одржано је 12.3. 2022. у Математичкој 

гимназији у Београду. На основу успеха у школској 2020/21. На такмичењу у Б категорији 

(до 4. места, према правилнику Друштва математичара, такмичења из математике за 

ученике средњих школа) право на учешће ове школске године на државном такмичењу у 

А категорији остварили су Продановић Анђела, IVр (1. место у трећем разреду) и 

Шиљковић Вук, IIр, (4. место у првом разреду). Анђела је освојила трећу награду у 

изузетно тешкој конкуренцији. 
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Анђела Продановић, освајањем прве награде, и Јована Смиљанић, освајањем друге 

награде на државном такмичењу из математике школске године 2020/2021. године, стекле 

су право учешћа на изборном такмичењу за европску математичку олимпијаду за девојке 

у новембру у овој школској години, али су се одлучиле да не учествују због бројних 

других обавеза. 

Окружно такмичење из програмирања, у организацији Друштва математичара Србије, 

одржано је 27.2.2022. године у Пожеги. Пласман је обезбедило 7 наших ученика: Драгица 

Гавриловић из IIр, Јелена Стефановић, Ненад Скоковић, Филип Јевтовић и Стефан Јевтић 

из IIIp и Петар Поповић и Душан Кнежевић из IVp. Нажалост нико није обезбедио пролаз 

на републичко такмичење. 

Такмичење Мислиша је одржано 10.3.2022. године. На такмичењу је учествовало 85 

ученика и то 14 ученика првог разреда, 28 ученика другог разреда, 17 ученика трећег 

разреда и 26 ученика четвртог разреда. Организатор овог такмичења је математичко 

друштво „Архимедес“ по угледу на Међународно такмичење „Кенгури без граница“. На 

такмичењу су остварени следећи резултати: 

ПРВА НАГРАДА: Зечевић Максим IIр, Шиљковић Вук IIр 

ДРУГА НАГРАДА: Поповић Огњен IIр, Цвијовић Милица III6, Продановић Анђела IVр, 

Смиљанић Јована IVр 

ТРЕЋА НАГРАДА: Скоковић Ненад IIIр, Поњавић Милан IVр, Поповић Петар IVр 

ПОХВАЛА: Глибетић Матеја I6, Јанковић Михаило Iр, Продановић Матија Iр, 

Средојевић Емилија Iр, Бурлић Урош II7, Гавриловић Драгица IIр, Ирић Јулијана IIр, 

Јанковић Мина III7, Јовановић Игор III6, Стевановић Јелена IIIр, Вукадиновић Алекса 

IVр, Вученовић Александар IVр, Жунић Теодора IV6, Комарица Филип IVр, Стјепић 

Стефан IVр, Ћосовић Јован IV7. 

На републичком финалу Мислише које је одржано 8.5.2022 учествовали су Зечевић 

Максим IIр и Шиљковић Вук IIр. Од 8 ученика другог разреда који су стекли право да 
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учествују на финалу, Зечевић Максим је освојио пето а Шиљковић Вук седмо место 

(похвале). 

У школи је организован и Математички турнир 21.5.2022. године. Организатор овог 

такмичења је математичко друштво „Архимедес“. Екипа наше школе је учествовала 

усаставу: Продановић Матија Iр, Шиљковић Вук IIр, Цвијовић Милица III6 и Продановић 

Анђела IVр. Сва четири учесника су појединачно освојила прво место, а самим тим је и 

цела екипа заузела прво место. Због епидемиолошке ситуације (у вези са корона 

вирусом), дошло је до промене места одржавања и начина спровођења Турнира (по 

модификованом моделу), па се свака екипа такмичила у својој школи. 

Сви чланови стручног већа су били укључени у реализовање Друге пилот националне 

матуре, а затим и регуларне матуре која је први пут реализована за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику (рачунарско одељење). Сва ова полагања 

су прошла без икаквих проблема и сви ученици су их положили у првом року. 

Стручно веће је дало предлог добитника награде из Фонда „Мирослав Бато Јараковић” за 

математику и то је Продановић А. Анђела због бројих изванредних резултата и успеха 

које је постизала током све 4 године школовања. Анђела је и наш предлог за Фонд 

„Барјактаревић–Шуманац” ђак генерације. 

Направљен је предлог поделе часова за наредну школску годину и прослеђен је директору 

школе. Веће ће имати још један састанак у августу на коме ће бити изабран нови 

председник стручног већа и усвојити подела часова и предлог структуре и распореда 

обавеза у оквиру радне недеље (задужења за наставнике). 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника музичке културе и ликовног васпитања  за 

школску 2021-2022- председник Стручног већа Биљана Спаловић 

Прво полугодиште 

На првом састанку од 26.08.2021.на дневном реду : 
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-разматран и усвојен ГПРШ. Чланови већа су упознати са организационим приремама за 

рад у овој школској години које је школа добила од министарства просвете као и 

начинима реализације наставе.Извршена подела часова.Урађен годишњи план рада већа. 

-Урађени школски програми наставе оријентисане ка исходима за трећи и четврти разред 

-Ликовну културу предаје Биљана Спаловић у одељењима I 1,2,3,5,6 i 7; II 1,2,3,4,5,6,7; III 

1,2,3,4 IV1,2,3, 4, а Вићентић Драган у одељењу I4 и III р. Уметност и дизајн-изборни 

програм по групама , два часа недељно предају Биљана Милојевић и Драган Вићентић. 

Музичко предаје Зоран Жупић свим одељењима осим трећег и четвртог разреда 

математичког смера. Председник стручног већа -Биљана Спаловић. -Ликовну секцију и 

припремну наставу држи Б. Спаловић , а хор Зоран Жупић. 

Разматран календар рада и за школску 2021/2022.годину и све измене настале спајањем 

зимског распуста и променом, скраћивањем првог полугодишта и спајањем два дела 

зимског распуста. 

-Усвојен нови план рада стручног већа. 

-Урађени планови стручног усавршавања. 

-Извршена анализа семинара од прошле године и предложен нови -К1. 

-Програм је прилагођен условима епидемије односно онлајн учењу па ће бити коришћени 

и одговарајући веб алати и платформа за учење на даљину. По препорукама просветних 

саветника посебну пажњу обратити на ревидирање и усаглашавање годишњих и месечних 

планова (обратити пажњу на разноврсност планирања облика и метода рада, као и на 

иновације и евалуацију часа). 

-Ваннаставне активности и планирани пројекти биће прилагођени реализацији наставе у 

условима пандемије корона вирусом. Осмислити активности које би допринеле 

побољшању рада са ученицима у датим условима (на пример презентације виртуалних 

изложби, музејских поставки, презентације значајних личности и њиховог рада, посета 

географских, историјских и других значајних локалитета, онлајн музичке вечери уз 

техничку подршку ученика и друго). Резултати рада се могу презентовати на 

одговарајући начин. 

Усаглашени критеријуми оцењивања и најмање две сумативне и једна формативна оцене 

у току полугодишта. Индивидуална педагошка свеска као вид евиденције рада ученика je 

обавезна. 

Реализација допунске наставе у периоду онлајн наставе, ће се реализовати у договору са 

ученицима и у виду мањих група. На часовима ће се реализовати практична настава, 

оцењивање ученика и разматрати реализовање Пројектне наставе. Програм предмета 

Уметност и дизајн реализоваће се помоћу материјала које ће ученици добијати у виду 
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датотека - репродукције ремек дела, текстови о уметничким правцима, уметничким 

филмовима). Ученици ће задатке које ће добијати реализовати и презентовати у школи у 

договору са наставником. Задаци се односе на реализацију презентација, плаката, 

аналогних и дигиталних фотографија, видеа и сл. 

Усвојен је предлог уџбеника: 

Ликовно: В.Галовић и Б.Гостовић-Ликовна култура Зунс Бг 2010. и Ликовна култура –

М.Чудов за први разред и Лидија Шуица за други разред- Клет 2020. Музичко О.Ђурић-

Водич кроз музичку уметност 

У тиму за самовредновање – Биљана Спаловић. Област- стручно усавршавање наставника 

Предложено уређење кабинета и набавка опреме за рад на даљину. 

На другом састанку од 29.09. : 

-Пројектна настава 

- Усаглашавање критеријума oцењивања- iндивидуална педагошка свеска као вид 

евиденције рада ученика. 

-самовредновање 

-Договор око уређења кабинета обезбедити услове за рад на даљину: веб камере, 

слушалице, микрофон... 

Пројектна настава – Б.Спаловић у одељењу IV 3, тема импресионизам -септембар – 

октобар. 

Д.Вићентић у одељењима где предаје Уметност и дизајн.Теме су из Савремене уметности. 

-Усвојени критеријуми оцењивања , број оцена формативних и сумативних- најмање две 

сумативне и једна формативна оцене у току полугодишта. Индивидуална педагошка 

свеска као вид евиденције рада ученика je обавезна. 

-У тиму за самовредновање -Биљана Спаловић. Област- стручно усавршавање 

наставника. 

Предложено уређење кабинета и набавка опреме за рад на даљину. 

Часови се реализују помоћу платформе Google classroom и апликације Google Meet. 

На трећем састанку, 26. 10. 2021.: 

- Семинари 

- Рад секције и хора 
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-сарадња са другим стручним већима 

-онлајн настава 

Урађени планови стручног усавршавања. Планови су и постављени на Гугл диску као и 

извештај од прошле године. 

Извршена анализа семинара од прошле године и предложен нови К1 

Рад секције и хора се одвија по плану 

-Сарадња са већима -Биљана Спаловић - - Група ученика присуствовала радионици 

илустрација у читалишту Народне библиотеке 26.10. Радионицу је држао Мидхад 

Капетановић у оквиру фестивала На пола пута. Пријавило се неколико ученика- Матеа 

Лукић, Сара Ћосић – III 3, Александра Милојковић IV 4... 

Рад секције и хора се одвијао по плану. 

Настава на даљину: 

Б.Спаловић- поред предавања, часови на Гугл мит-у су испуњени и другим активностима 

-континуирано у току часа се укључују ученици у дискусију, постављају им се задаци, 

тражи њихово мишљење... Током часа реализујемо активности са унапред припремљеним 

дигиталним материјалима и алатима: нпр. линк за упитник кратак тест, задатак у Ворду, 

презентације и видео лекције, репродукције... 

Тражи се од ученика на Гугл учионици и да нешто креирају (индивидуално или у групи): 

цртање на различите теме, а извршавам и формативно оцењивање у дневнику и кроз 

коментаре на Гугл учионици. 

Користим и синхроне и асинхроне активности за реализацију часова., метода „изокренуте 

учионице“. Прослеђујем ученицима материјал или снимљену лекцију ( моју или већ 

снимљене лекције на РТС платформи https://mojaskola.rtsplaneta.rs/ 

Продукте њиховог рада искористимо на почетку следећег часа – као увод у тему; заједно 

са ученицима вршим анализу урађених задатака... 

Прилагођавам садржај лекције онлајн окружењу 

Поред отворених образовних ресурса који су намењени коришћењу у настави, на 

интернету проназимо и мноштво осталих материјала (фотографија, анимација, филмова, 

звучних записа…) који могу да се искористе за израду материјала за реализацију часова. 

Пауер поинт презентације користим за извођење онлајн наставе, тј. у ситуацијама када 

приказивање презентације прати и моје излагање. У случају „изокренуте учионице“, ове 

презентације додатно обрадим текстом или објашњењима или снимањем гласа . 

Користим још раније направљене материјале са репродукцијама уметничких дела. 
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„Прези“ презентације такође користим за поједине наставне теме. 

Користим и алат „learning apps“ za израду занимљивих материјала. 

Постављам питања која изискују стварање мишљења/оцене/става нпр. Како одређени 

историјски конфликти доводе до промена у уметничком стваралаштву? Колико је 

значајна и утицајна музичка и филмска уметност одређеног периода и на шта је утицала?; 

Шта чини доброг уметника? На који начин се прожимају религија и уметничке 

тенденције у друштву? Итд. 

Припремна настава за матуранте се одвија по плану. 

Записници са седница стручних већа, 25. 11. 2021. 

На четвртом састанку 

Огледни часови 

Секција и хор - конкурси 

Успех на тромесечју и мере за побољшање успеха 

Матурски радови -предлог тема 

Огледни часови: 

-Биљана Спаловић одржала огледни час –пројектна настава Импресионизам, у одељењу 

IV3, 02.11. 2021. Часу присуствовала професорка Биљана Милојевић. Резиме ове 

дуготрајне пројектне наставе у којој су ученици реализовали много различитих 

активности - прикупили обиље информација и урадили низ занимљивих радова, 

престављен је као презентација у којој су наведени најбитнији делови ове наставе , њени 

циљеви, задаци, резултат пројекта итд. Презентација је достављена директору и педагогу 

школе и стручном већу.. 

Конкурси: 

- Удружење љубитеља и власника историјских возила “Олдтајмер клуб Ниш“ расписало 

је ликовни конкурс на тему "ИСТОРИЈСКО ВОЗИЛО - ОЛДТАЈМЕР ". Конкурс је 

додељен ученицима. 

Временски оквир конкурса : 31.10.2021. – 01.04.2022. године. 

Циљ конкурса :Кроз ликовни рад упознавање деце са појмом „ИСТОРИЈСКО ВОЗИЛО - 

ОЛДТАЈМЕР 

Развијање свести о очувању старих аутомобила као артефаката историје саобраћаја и 

олдтајмер културе. 
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-Расписан је 16.11. и међународни ликовни конкурс Мали битољски Монмартр који траје 

дo 20. 02. 2022. Конкурс је додељен ученицима. 

Стручно усавршавање 

-Сви чланови стручног већа су 3. новембра 2021.присуствовали предавању на тему 

'Функционално оцењивање у настави на даљину', које је одржала психолог Драгана 

Ђурић. 

- Биљана Спаловић се пријавила на акредитовану трибину ОЈ Центра за стручно 

усавршавање Центар за образовање Крагујевац, у суботу, 04. децембра 2021. године, са 

почетком у 10 часова, под називом „Професионална заједница учења као механизам 

креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно – образовним и образовно – 

васпитним установама“. Овај стручни скуп (трибина) је акредитован од стране ЗУОВ-a и 

носи 1 бод (1 сат) стручног усавршавања ван установе. 

-Разматране мере за побољшање успеха ученика. Трудити се да, у околностима у којима 

радимо, ученике оцењујемо континуирано. За оцењивање ученика користити и часове 

допунске наставе. Пратити активност, рад и постигнућа ученика путем формативног 

оцењивања. Подстицати ученике да буду активнији на самом часу редовне наставе тако 

што ћемо пратити, бележити и оцењивати њихову активност. Битно је евалуацију ученика 

нагласити на крају сваког часа. Потребно је редовно постављати материјале ученицима 

када су на онлајн настави .Наставне предмете и изборне пакете који се реализују 

делимично или у потпуности путем онлајн наставе или путем пројектне наставе пажљиво 

припремати и планирати оцењивање. Редовно планирати писмене и контролне задатке и 

водити рачуна о оптерећености ученика. Подизати ниво постигнућа ученика 

инсистирањем на редовности извршавања школских задатака. Интезивирати сарадњу 

између родитеља и одељењских старешина кроз индивидуалне разговоре Потребно је да 

одељењске старешине појачају васпитни рад са ученицима који имају недовољне оцене 

или су неоцењени. Обавезно је писмено обавештавање и сарадња са родитељима ученика. 

За ученике који имају недовољне оцене укључити и педагошко-психолошку службу. 

- Предложене су теме за матурске радове из ликовне културе-Б.Спаловић 

Пети састанак 22. 12. 2021.. 

-Стручно усавршавање 

- Матурске теме 

- Ликовна секција и хор 

- Сарадња са установама културе 

-Угледни ( огледни) часови 
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Стручно усавршавање 

- Биљана Спаловић присуствовала акредитованој трибини ОЈ Центра за стручно 

усавршавање Центар за образовање Крагујевац, у суботу, 04. децембра 2021. године, са 

почетком у 10 часова, под називом „Професионална заједница учења као механизам 

креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно – образовним и образовно – 

васпитним усановама“. Овај стручни скуп (трибина) је акредитован од стране ЗУОВ-a и 

носи 1 бод (1 сат) стручног усавршавања ван установе.Направљен је и извештај, 

презентација о активностима на трибини о којима су упознати и чланови стручног већа 

наставника уметности 23.12.2021.као и Наставничко веће 28.12. 

Ликовна секција-Конкурси 

Ученици учествовали на међународном конкурсу Мали битољски Монмартр и конкурсу 

Мајка који расписује Коло српских сестара. Резултати још нису познати. 

Матурски радови 

Ликовна култура- ученици су добили теме за матурске радове као и упутства за израду и 

литературу. За овај предмет се определило девет ученика. Ментор-Биљана Спаловић. 

Теме: 

Уметност неокласицизма 

Античка римска архитектура 

Каролиншка и отонска уметност 

Сопоћани 

Манастир Лазарица 

Модерна архитектура XX века 

Барокна архитектура 

Црква светог Ахилија у Ариљу 

Експресионизам 

Грчка скулптура V века 

Манастир Жича 

Кубизам 

Урош Предић 
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Прикази Распећа на српским средњовековним фрескама 

Френк Лојд Рајт 

Матурски радови-музичка култура 

Теме: Јохан Себастијан Бах – живот и дело, Петар Иљич Чајковски – живот и дело, 

Веризам у италијанској опери, Музика у Србији у XIX веку, Игор Стравински – живот и 

дело, Сергеј Рахмањинов – живот и дело, Жорж Бизе: опера „Кармен“ - ментор професор 

Зоран Жупић 

-Изложбе- Салон ужичких сликара-Градска галерија 

-Ученици су кроз многе интересантне активности реализовали пројектну наставу и 

радили презентације на различите теме из области Уметност кроз епохе,(IV3 –

Импресионизам, Б.Спаловић. Одржан и огледни час). Ученици III разреда су у оквиру 

теме Наручиоци и дела- музеји, збирке, колекције, писали за медије о музејима, збиркама 

и колекцијама где се могу прочитати веома интересантне и оригиналне приче на пример о 

приватним колекцијама самих ученика- медаља, плоча, књига, лутака, игрица, народних 

ношњи итд. Реализоване су још неке занимљиве теме из области Пропорција, Светлост, 

Површина, Боја исл. На часовима су били заступљени практични радови и вежбе у 

различитим техникама али и теоретски задаци везани за поједине уметнике и епохе 

историје уметности. 

Настава на даљину: 

Настава и непосредна онлајн комуникација одвија се преко система за управљање 

учењем– Гугл учионица . 

Aлати у настави Б. Спаловић: алати –Гугл диск, Гугл мит; мој Youtube канал, Оne Drive, 

Learning apps, Genially, EXE, Prezi и PP презентације, Вибер и Гугл мејл, Гугл упитници. 

Д. Вићентић: Систем за управљање учењем– Гугл учионица; Гугл мит, Вибер, 

презентације 

Б. Милојевић: Систем за управљање учењем– Гугл учионица,презентације,мејл 

З. Жупић: Систем за управљање учењем– Гугл учионица, презентације,мејл 

-Материјали и задаци као и сва саопштења, постављају се у време часова, са роком израде 

задатака, презентација.Индивидуална комуникација се одвија путем мејла и гугл 

учионице. 

-Формативно оцењивање изводи се са најмање 2 формативне оцене у току полугодишта, -

Нема контролних и писмених задатака. Раде се тестови- Гугл упитници 
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Амфитеатар се користи у међусмени за приказивање ученичких презентација и задатака 

(Уметност и дизајн). 

-Приликом поделе ученика на тимове и групе, вођено је рачуна о уједначености група по 

броју и капацитету, при чему је могуће расформирати постојеће и формирати нове групе 

при сваком следећем задатку. 

-реализовани часови секције, допунске и припремне наставе –Б.Спаловић 

СЕМИНАРИ и стручно усавршавање 

Урађени планови стручног усавршавања. Планови су и постављени на Гугл диску као и 

извештај од прошле године. 

Извршена анализа семинара од прошле године и предложен нови К1 

- Сви чланови стручног већа су 3. новембра 2021.присуствовали предавању на тему 

'Функционално оцењивање у настави на даљину', које је одржала психолог Драгана 

Ђурић. 

- Биљана Спаловић присуствовала акредитованој трибини ОЈ Центра за стручно 

усавршавање Центар за образовање Крагујевац, у суботу, 04. децембра 2021. године, са 

почетком у 10 часова, под називом „Професионална заједница учења као механизам 

креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно – образовним и образовно – 

васпитним установама“. Овај стручни скуп (трибина) је акредитован од стране ЗУОВ-a и 

носи 1 бод (1 сат) стручног усавршавања ван установе.Направљен је и извештај, 

презентација о активностима на трибини о којима су упознати и чланови стручног већа 

наставника уметности 23.12.2021.као и Наставничко веће 28.12.2021. 

-Биљана Спаловић пријављена за учешће на акредитованој међународној конференцији 

Дигитално образовање 2022.која ће се одржати 08 – 09. 04. 2022.Организатор је Центар за 

образовне технологије на западном Балкану , уз подршку УНИЦЕФ-а и у сарадњи са 

Министарством просвете, Заводом за унапређење образовања и васпитања , Заводом за 

вредновање квалитета о.и в. и фондацијом Петља. 

ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ: 

-Биљана Спаловић одржала огледни час –пројектна настава Импресионизам, у одељењу 

IV3, 02.11. 2021. Часу присуствовала професорка Биљана Милојевић. Резиме ове 

дуготрајне пројектне наставе у којој су ученици реализовали много различитих 

активности - прикупили обиље информација и урадили низ занимљивих радова, 

престављен је као презентација у којој су наведени најбитнији делови ове наставе , њени 

циљеви, задаци, резултат пројекта итд. Презентација је достављена директору и педагогу 

школе као и стручном већу. 

КОНКУРСИ: 
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- Удружење љубитеља и власника историјских возила “Олдтајмер клуб Ниш“ расписало 

је ликовни конкурс на тему "ИСТОРИЈСКО ВОЗИЛО - ОЛДТАЈМЕР ". Конкурс је 

додељен ученицима. 

Временски оквир конкурса : 31.10.2021. – 01.04.2022. године. 

Циљ конкурса :Кроз ликовни рад упознавање деце са појмом „ИСТОРИЈСКО ВОЗИЛО - 

ОЛДТАЈМЕР 

Развијање свести о очувању старих аутомобила као артефаката историје саобраћаја и 

олдтајмер културе. Учествује Леа Кнежевић II3. 

-Расписан је 16.11. и међународни ликовни конкурс Мали битољски Монмартр који траје 

дo 20. 02. 2022. Конкурс је додељен ученицима.Конкурс је реализован у сарадњи са 

Министарством просвете РС. 

Учествују Леа Кнежевић II3, Јована Урошевић, Марија Јовановић и Елена Тошић IV4. 

Резултати конкурса још нису познати 

-САРАДЊА СА ВЕЋИМА -Биљана Спаловић - - Група ученика присуствовала 

радионици илустрација у читалишту Народне библиотеке 26.10. Радионицу је држао 

Мидхад Капетановић у оквиру фестивала На пола пута. Пријавило се неколико ученика- 

Матеа Лукић, Сара Ћосић – III 3, Александра Милојковић IV 

ИЗЛОЖБЕ- Салон ужичких сликара-Градска галерија. 

 

Друго полугодиште 

22.02.Семинари: 

-Биљана Спаловић присуствовала онлајн предавању Оцењивање које води учењу 09.02. 

2022. Организатор је Институт за модерно образовање у Београду, предавач Селена 

Врачар. Направљен је извештај са вебинара – презентација која је приказана на седници 

стручног већа 22.02.2022. Предавање носи 2 бода стручног усавршавања. 

- Зоран Жупић - сарадња на припреми и реализацији прославе Савиндана 

-Ликовна секција – на часовима највише заступљен практичан рад, теорија-уметност кроз 

епохе , рад на учешћу на конкурсима итд. 

-Предлози за унапређење наставе и побољшање успеха - Трудити се да, у околностима у 

којима радимо, ученике оцењујемо континуирано. За оцењивање ученика користити и 

часове допунске наставе. Пратити активност, рад и постигнућа ученика путем 

формативног оцењивања. Подстицати ученике да буду активнији на самом часу редовне 
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наставе тако што ћемо пратити, бележити и оцењивати њихову активност. Битно је 

евалуацију ученика нагласити на крају сваког часа. Потребно је редовно постављати 

материјале ученицима када су на онлајн настави .Наставне предмете и изборне пакете 

који се реализују делимично или у потпуности путем онлајн наставе или путем пројектне 

наставе пажљиво припремати и планирати оцењивање. Редовно планирати писмене и 

контролне задатке и водити рачуна о оптерећености ученика. Подизати ниво постигнућа 

ученика инсистирањем на редовности извршавања школских задатака. Интезивирати 

сарадњу између родитеља и одељењских старешина кроз индивидуалне разговоре 

Потребно је да одељењске старешине појачају васпитни рад са ученицима који имају 

недовољне оцене или су неоцењени. Обавезно је писмено обавештавање и сарадња са 

родитељима ученика. За ученике који имају недовољне оцене укључити и педагошко-

психолошку службу. 

14.03. Обуке и Селфи пројекат 

На састанку педагошког колегијума 01. 02. 22. год. Најављене су обуке за наставнике 

1. Програм обуке "Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према 

исходима" и 

2. Програм обуке "Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник". 

као и пројекат Селфи-онлајн тестирање управе, наставника и ученика током марта. 

Обуке су завршили : 

1. обука- Биљана Спаловић, Биљана Милојевић , Драган Вићентић, Зоран Жупић 

2. обука - Биљана Спаловић, Биљана Милојевић 

Селфи упитник попоњен 7.3. – Биљана Спаловић, Биљана Милојевић, Драган Вићентић 

05.04. Биљана Спаловић присуствовала онлајн панелу - дискусији на тему Млади у 

лавиринту дигиталног насиља 17.03. 2022. у реализицаји Београдске отворене школе. 

Такође је 05. 04. презентовала наставничком већу тему Оцењивање које води учењу са 

предавања које је одржано у организацији Института за модерно образовање из Београда. 

Члановима већа је педагог школе Е.Станковић презентовала тему о пројектној настави, на 

наст.већу од 01.04. 

После одржане пројектне наставе Импресионизам, у четвртом три ( материјал је подељен 

наст.већу), нова пројектна настава је у току и ради је одељење прво три на тему Уметност 

и религија. У току је и израда презентација и предавања у свим одељењима на теме од 

античке до савремене уметности. Зоран Жупић са члановима хора има редовне састанке и 

пробе. 
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Секција-Рад на конкурсу за Стрип. 

03.06. Анализиран успех на крају трећег клас.периода 

-01.априла 2022., на седници Наставничког већа сви чланови стручног већа су 

присуствовали предавању на тему 'Пројектна настава и настава на даљину', које је 

припремила Емилија Станковић, школски педагог. 

-5. априла 2022., сви чланови стручног већа присуствовали су онлајн презентацији 

наученог на предавању 'Оцењивање које води учењу' одржаном 9. фебруара 2022., коју је 

припремила Биљана Спаловић, професор ликовне културе. 

-Одржани часови припремне наставе за матуранте- Биљана Спаловић. Историја 

уметности од праисторије до савремене уметности, теорија форме као и часови цртања. 

Коришћена и Гугл учионица, видео материјали и презентација као и задаци. 

У мају месецу ученици одељења I4 реализовали су Пројектну наставу на тему „Старих 

цивилизација“. Плакати ученика који су били део пројектне наставе изложени су између 

другог спрата и поткровља Ужичке гимназије. Ученици IIIР одељења реализовали су 

Пројектну наставу на тему „Уметност 20. века“. Презентације радова се налазе на Гугл 

учионици. Ученица Јана Лекић из I4 одељења реализовала је ликовни рад са иновативним 

приступом који је узео учешће на Деветом ликовном конкурсу за стрип у организацији 

Балканске смотре младих стрип аутора у Лесковцу.( Драган Вићентић). 

Одбрана матурских радова одржана 09.06. и то десет ученика из ликовне културе ( ментор 

Биљана Спаловић, други члан комисије-Драган Вићентић) и два ученика из музичке 

културе.-ментор Зоран Жупић. 

-Овогодишња изложба ликовних радова матураната подељена је као видео снимак 

19.06.2022. на Гугл учионицама ( Гугл диску) , на Јутјуб каналу Биљана Спаловић-

Ликовна уметност као и на наставничком већу. Аутор изложбе и видеа – Биљана 

Спаловић. 

-Одржани часови ликовне секције- цртање (облик, конструкција, пропорција, 

перспектива, светлост и сенка, , теорија, о познатим сликарима, ликовни конкурси ( 

Олдтајмери у организацији Удружења љубитеља и власника историјских возила 

“Олдтајмер клуб“ из Ниша, , Стрип у организацији РЦ Лесковац, ,међународни конкурс 

41. Мали битољски Монмартр у организацији дечијег уметничког центра Ћирило и 

Методије у Битољу, конкурс Материце -Коло српских сестара, и изложбе- фестивал 

стрипа у ГКЦ Ужице, изложбе у Градској галерији и у Народном музеју. 

Б.Спаловић. 

9 Извештај о раду Стручног већа наставника географије за школску 2021-2022 председник 

Стручног већа Мирјана Галечић 
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- На почетку школске године Стручно веће за географију је извршило поделу часова на 

предметне наставнике као и активности у оквиру 40-часовне наставне структуре. 

- За председника већа изабрана је проф.Галечић Мирјана. 

-Усвојили смо предлоге везане за коришћење уџбеника ( за први ,други и трећи разред -то 

су уџбеници написани по новим реформисаним програмима одобреним од стране 

Министарства просвете и Технолошког развоја у издаваштву "Новог Логоса "из 

Београда). 

- Добили смо и упутства за даље коришћење алата у Е дневнику у оквиру G-Suite 

платформе,као и кодове за откључавање дигиталних уџбеника. 

-Направили смо планове и програме рада за додатну и допунску наставу и географску 

секцију. 

-Попунили смо обрасце за професионално и стручно усавршавање у току школске године. 

- Присуствовали смо стручном семинару под називом "Функционално оцењивање у 

наставном процесу"онлајн предавач Драгана Ђурић, психолог. 

-Уредно смо присуствовали свим електронским седницама Одељенског и Наставничког 

већа у току школске године. 

- Успешно смо сарађивали са ПП службом и Директором у школи. 

- Настава се одвијала по комбинованом моделу , као и по А моделу до краја првог 

полугодишта на нивоу Србије. 

- Поделили смо 42 матурске теме из географије.Проф.ментор је Галечић Мирјана. Дали 

смо прва упутства око начина израде истих.Укупно се пријавило 42 ученика за писање 

рада из географије. 

- Размењивали смо искуства на даљину са колегама из гимназија у 

Београду,Нишу,Крагујевцу,Чачку. 

- Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања а на 

основу Правилника који смо добили од Министарства просвете,науке и технолошког 

развоја. 

- На састанцима Стручног већа су присуствовали сви професори географије изузев 

проф.Шоловић Биљане која се налази на дужем боловању због повреде ноге,па је њено 

место преузео проф.географије Предраг Јовановић . 

-Дана 16.11.2021.год.на часу географије код проф.Галечић Мирјане у одељењу 1/5 је 

присуствовала просветни надзор Мр.Олга Јованчићевић где се утврђивала наставна 
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јединица "Макро облици рељефа-континенти,морски ,океански басени,вулкани и 

земљотреси".Након извесног времена у школу је пристигао извештај о надзору,који је 

врло тенденциозно урађен,са широком лепезом информација,предлога,захтева који у 

условима у којима се обавља настава није могуће остварити,с обзиром да се иста одвија у 

различитим учионицама.Надзорница није презала од критика које је упутила свим 

колегама на посећеним часовима ,што је изазвало лошу реакцију међу члановима 

колектива.Сигурни смо да она прати трендове савремене наставе коју није могуће 

применити у многобројним одељењима где су ученици пребукирани бројем предмета и 

наставним садржајима који морају научити да би били оцењени. Очито је да захтеве које 

тражи од запослених је немогуће реализовати из више разлога,па и да се настава из 

географије одржава на енглеском језику,што је фактички прекршај с обзиром да се ради о 

подручју где се настава одвија на српском језику као матерњем,као и што је прекидала 

часове код присутних колега,што није смела учинити- што је тежи прекршај.У разговору 

са осталим члановима већа,договорено је да се детаљније анализира приспели извештај и 

у складу са околностима нађе одговарајуће решење за постизање још успешнијег 

наставног процеса. 

- Стручно усавршавање наставника географије траје током целе школске године.У овом 

периоду није било већих едукација сем Ратковић Кристине која је онлајн путем 

присуствовала на семинару под називом "Формативно оцењивање", као и проф.Шоловић 

Биљана и Галечић Мирјана које су присуствовале конференцији под називом "Пројектна 

настава и информациона писменост"са мањим техничким сметњама. 

-У току другог полугодишта наставили смо са реализацијом наставног процеса у 

редовним условима. 

- Проф.ментор за географију је редовно држала консултације са ученицима завршних 

разреда који пишу мат.рад из географије,пружајући им помоћ,сугестије како да дођу до 

потребне литературе и других извора неопходних за писање матурског рада. 

-Проф.Шоловић Биљана се вратила са дужег боловања крајем фебруара,док је колеги 

Предрагу Јовановићу, који је радио на њеној замени,дат изборни пакет предмета 

Образовање за одрживи развој у 4.години. 

-Проф.Предраг Јовановић је радио као ментор током такмичења Национална Географска 

Олимпијада,прошавши кроз све нивое,и са учеником Јованом Радељићем из 3/6 се 

пласирао на државно такмичење где је освојио 3.место. Такмичење је одржано у периоду 

од 12-15.0502022.год .у месту Блажево на Копаонику.Том приликом на Свечаној додели 

награда и диплома у школи, ученику је уречена похвала и пригодан поклон,као и на 

Градском пријему у ГКЦ-у који се традиционално организује у част ученика носиоца 

Вукове дипломе /основног и средњег образовања/ али и ученика који су остварили 

највише пласмане на свим општинским,окружним , државним и међународним 

такмичењима у току ове школске године. 
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-Бивши ученик наше школе у знак захвалности ,познати демограф Др.Владимир 

Никитовић је поклонио Ужичкој гимназији књигу под називом "The Geography of Serbia" 

чиме је употпунио збирку географске литературе и наслова у нашој библиотеци. 

- Одбрана матурских радова је успешно реализована у периоду од 8-9.05.2022.год. 

-Чланови Стручног већа су на крају ове школске године извршили анализу рада и 

постигнутих резултата с обзиром на околности у којима је радила школа.Нико од ученика 

ниј остављен за августовски испитни рок. 

-Чланови већа су извршили поделу часова за наступајућу школску 2022/2023.год. 

Подносилац извештаја Галечић Мирјана 

10 . Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања  - председник 

Стручног већа Љубиша Вранешевић 

Активност  

Годишњи извештај рада Стручног већа за физичко и зрдавствено васпитање 

Закључак  

- На почетку школске године Стручно веће је извршило поделу часова на предметне 

наставнике као и активности у оквиру 40-часовне наставне структуре. 

- За председника Већа изабран је Љубиша Вранешевић. 

- Ученици су у школској 2021/22. учествовали на многобројним такмичењима: 

* 16. 11. 2021. одржано је општинско и међуопштинско такмичење у пливању где се шест 

ученика пласирало на републичко такмичење на коме нису учествовали због пандемије. 

Екипу је водила проф. Светлана Кнежевић. 

* 21. 12. 2021. мушка екипа учествовала је на општинском такмичењу у кошарци и освојила 1. 

место и пласирала се на окружно такмичење, на коме није учествовала због пандемије. Екипу 

је водио проф. Александар Пековић. 

* 27.12.2021. женска екипа учествовала је на општинском такмичењу у малом фудбалу и 

освојила 1. место и пласирала се на окружно такмичење, на коме није учествовала због 

пандемије. Екипу је водио проф. Александар Пековић. 

* 28.12.2021. женска екипа учествовала је на општинском такмичењу у кошарци и освојила 1. 

место и пласирала се на окружно такмичење, на коме није учествовала због пандемије. Екипу 

је водио проф. Александар Пековић. 

* 3. 3. 2022. одржано је општинско и међуопштинско такмичење у спортској гимнсатици. 

Женска екипа заузела је 1. место и пласирала се на међуокружно такмичење. Екипу је водио 

проф. Вукашин Тарабић. 

* 9. 3. 2022. у Чачку, одржано је међуокружно такмичење у спортској гимнастици. Женска 

екипа заузела је 1. место и пласирала се на републичко такмичење. Екипу је водио проф. 

Вукашин Тарабић. 

* 16. 3. 2022. у Костолцу, одржано је републичко такмичење у спортској гимнастици. Женска 

екипа заузела је 6. место. Екипу је водио проф. Љубиша Вранешевић. 

* 24.3.2022. одржано је општинско такмичење у атлетици. И мушка и женска екипа су 
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освојиле 1. место и пласирале се на окружно такмичење. Екипу је водила проф. Светлана 

Кнежевић. 

* 05.05.2022. у Прибоју, одржано је окружно такмичење у атлетици. Женска екипа је заузела 

3. место, а три ученика су се у појединачној конкуренцији пласирали на међуокружно 

такмичење. Екипу је водила проф. Светлана Кнежевић. 

* 10.05.2022. у Краљеву, одржано је међуокружно такмичење у атлетици. Ана Јеремић(Iс), 

заузела је 2. место у трци на 800м, Богдан Јаџић, (Iс), заузео је 2. место у трци на 1000м и 

Вања Велисављевић (IIс), заузела је 3. место у трци на 400м. Екипу и појединце је водила 

проф. Светлана Кнежевић. 

- У априлу и мају, сви чланови Стручног већа су одржали по један угледни час. 

 
Љубиша Вранешевић, 30. 08. 2022.  
 

12.Извештај о раду Стручног већа наставника грађанског васпитања и веронауке - председник 

Стручног већа Ирина Гудурић 

Активност  

У оквиру предмета Грађанског васпитања и Верске наставе ове школске године су 

реализоване планиране активности. На почетку школске године Актив је извршио поделу 

часова на предметне наставнике, као и активности у оквиру 40-часовне радне недеље 

Попуњени су обрасци за професионално и стручно усавршавање у току школске године. 

Чланови већа су наставили са стручним усавршавањем електронским путем похађајући 

семинар под називом Дигитална учионица који је трајао 15 дана, К-4. 

Нинослава Јелисавчић похађала је обуку Породично насиље на Кампстер платформи за онлајн 

учење Чувам те. Ирина Гудурић је на истој платформи похађала две обуке: Улога установа 

образовања и васпитања у борби против трговине људима и Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља. 

Јанко Божовић је у сарадњи са професоркама Душицом Виторовић и Ирином Гудурић 

реализовао огледни час: Припрема видео-снимка (Рађање Србије, трећи део) за Савиндан, 27. 

1. 2022. 

Закључак  

Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

На састанцима стручних већа присуствовали су сви чланови већа. 

 
Ирина Гудурић, 31. 08. 2022.  

13.Извештај о раду Стручног већа наставника изборних пакета - председник Стручног већа 

Нинослава Јовановић 

 

Активност  
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Извештај о раду Стручног већа 

Закључак  

Конституисано је Стручно веће изборних пакета, а за председника је изабрана једногласно 

Нинослава Јовановић. Дискутовало се о активностима које би требало реализовати и које ће 

чинити план рада Стручног већа за школску 2021/2022. годину. 

Чланови већа су: 

Кристина Ратковић, Катарина Смиљанић, Светлана Кнежевић, Љубиша Вранешевић, 

Вукашин Тарабић, Славица Вељовић, Нинослава Јовановић, Зорица Старчевић, Гордана 

Шишић, Биљана Милојевић, Ирина Гудурић, Драган Вићентић, Мира Митрашиновић, Ивана 

Јанковић, Александар Алексић, Емилија Тодоровић, Мирјана Милошевић, Оливера Куљанин, 

Мирјана Галечић, Душица Ристовић, Желимирка Глибетић, Светлана Миловановић 

 

. Израђен је образац за оперативни план рада само за изборне пакете. 

Разговарало се о правилима понашања наставника и ученика за време реализације наставног 

процеса у условима пандемије Корона вируса уз поштовање и примену предвиђених 

епидемиолошких мера. 

Имајући у виду да се ради о пројектној настави, презентовање радова за све разреде вршило се 

два пута током једног полугодишта. 

Пожељно је организовати презентовање радова у просторијама школе, у случају неометаног 

рада или комбинованог модела наставе. Уколико се целокупна настава одвија на даљину, 

радове ученика оцењивати кроз учионице. 

У школској 2021/22. години велика пажња посвећена је пројектној настави, као основи за 

модерно образовање и испуњавање захтева модерног друштва. Сходно томе, 01. априла 

2022. године одржана је електронска седница Наставничког већа где су наставници наше 

школе, путем презентације, упознати са темом „Пројектна настава и настава на даљину“. 

Презентацију је припремила педагог Ужичке гимназије-Емилија Станковић. 

Током сваког пројекта, ученици су стицали знања и вештине путем пажљиво осмишљених 

задатака а настава је била оријентисана управо на њих- ученике. 

Као примере добре праксе пројектне наставе издваја се: 

 

Предмет: Уметност и дизајн – Драган Вићентић 

У првом полугодишту ученици који похађају предмет Уметност и дизајн из одељења IV2, 

IV3, IV4, IV5, IV6, IV7 реализовали су Пројектну наставу са темама из „Савремена 

уметност “. Презентације које су биле део пројекта су постављене на Гогл учионицу. 

Практичан део пројекта је постављен у Холу гимназије на првом спрату. Поменути 

ученици су на крају школске године реализовали Завршне радове из области ликовних 

уметности и они су део целине изложбе поставњене у Холу гимназије. На изложби су и 

радови ученика који похађају предмет Уметност и дизајн код професора Ирине Гудурић и 

Душице Виторовић 

• Предмет: Језик, медији и култура- Нинослава Јовановић 

Циљ учења програма Језик, медији и културе је да допринесе унапређивању 

комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који 

ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи 

професионални развој. 

Ученици другог разреда осмислили су пројекат који се кроз вршњачку едукацију 

фокусирао на заштиту интернет идентитета. Акценат је стављен на опасности којима 
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ученици могу бити изложени у дигиталном окружењу и савете за очување дигиталног 

идентитета. 

• Предмет: Образовање за одрживи развој –Гордана Шишић 

Пројектни задатак:  

Измери и смањи свој карбонски отисак!  

Мерењем карбонског отиска прво свих чланова групе, затим и најближег окружења, 

чланова породице, пријатеља,.. анкетирањем ученика, наставника, грађана, прикупљане 

су информације на основу којих се може закључити шта је то што у личним навикама 

сваки појединац заиста може да промени у циљу заштите животне средине, одрживог 

развоја, ублажавања климатских промена.  

За мерења су коришћене различите апликације, што је подразумевало и примену 

одличног знања енглеског језика и дигиталне вештине. 

На основу тога свака група је осмисла свој план активности, које могу бити од користи да 

се скрене пажња јавности, грађана, деце, ученика и наставника школе на актуелност и 

значај ове теме.  

Суштина задатка је иста за све групе, али свака може имати другачију идеју, план својих 

активности и различите продукте рада (занимљиво предавање, радионица, филм, изложба 

фотографија, фото-конкурс, акција у школи или граду) Након презентовања резултата 

истраживања и плана активности имали смо реализацију неких планираних и 

осмишљених активности касније током године и одређених за ту активност пригодних 

датума.  

Као најбољи продукт пројектог задатка настала је Инстаграм страница предмета 

karbonskiotisak, чији су администратори ученици III7. У припреми актуелних материјала 

активно учествују и други ученици, а подршку даје и професор. Страница активно постоји 

од септембра, током целе школске године и већ је прате и ученици који не прате предмет,  

професори и странице које се баве сличним темама. Захваљујући страници 

администратори су прошли интервју за пројекат "На младима клима остаје "и успоставили 

сарадњу са ученицима и професорима Зрењанинске гимназије , са којима су договорили 

међусобне посете за следећу школску годину. 

 

 

Председник Стручног већа 

Нинослава Јовановић 

 

 

 

 

6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Актива за развојно планирање  

Школски актив за развојно планирање 

 

Чланови Актива за развојно планирање су: 

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Емилија Станковић,  педагог 
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3. Анка Мисаиловић, професор 

4. Данијела Савић, професор 

5. Желимирка Глинтић, професор 

6. Душица Ристовић, професор 

7. Снежана Недељковић, професор 

8. Мира Maрјановић, професор 

9. Слободан Павловић, представник локалне заједнице 

10.  Зоран Милинковић, председник Савета родитеља 

11.  Ива Богићевић, председник Ученичког парламента 

 

У септпембру је усвојен нови Школски развојни план за период од 2022. до 2027. године. Он 

обхвата развојне циљеве који се односе на све дате области квалитета: 1. Годишњи програм и 

годишњи план рада, 2. Настава и учење, 3. Постигнућа ученика, 4. Подршка ученицима, 5. Етос, 6. 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. У оквиру сваког развојног 

циља дати су акциони планови који садрже задатке и предвиђене активности.   

Активности предвиђене овим докумнетом, тичу се унапређивања рада Школе: 

усклађивање Годишњег плана са потребама насталим услед реформе гимназија и уписа нових 

одељења; постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних 

средстава; усаглашавање критеријума оцењивања уз праћење утврђених стандарда на нивоу 

стручних и сродних већа, подршка и помоћ ученицима при превазилажењу тешкоћа на које 

наилазе; сензибилисање ученика и запослених за квалитетније међусобне односе ради 

стварања подстицаје радне атмосфере; подстицање и развијање социјалних вештина код 

ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање и ненасилну 

комуникацију; рад на угледу и промоцији школе; обезбеђивање стручног, мотивисаног и за 

реформу спремног наставног кадара; побољшање материјално-техничких услова рада; 

транспарентно руковођење и друго. 

У току петогодишњег циклуса реализације задатака Школског развојног плана координатори 

подносе годишње извештаје појединачно за саваку од области квалитета.  

Емилија Станковић, школски педагог 

 
 

 

 

6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума 

Педагошки колегијум 

У сарадњи са директором Педагошки колегијумстарао се о осигурању квалитета и 

унапређeњу образовно-васпитног рада: остваривању развојног плана установе, 

самовредновању рада школе и стручном усавршавању директора, наставника и 

стручних сарадника.   

Чланови Педагошког колегијума за школску 2021/22. годину су: 

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Душица Виторовић, професор српског језика и књижњвности 

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 
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5. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 

6. Сања Ковачевић, професор социологије 

7. Саша Станојевић, професор биологије 

8. Цмиљка Васовић, професор физике 

9. Драгица Селаковић, професор хемије 

10. Мирјана Галечић, професор географије 

11. Светлана Миловановић, професор историје 

12. Љубиша Вранешевић, професор физичког васпитања 

13. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

14. Нинослава Јовановић, професор грађанског васпитања 

15. Ирина Гудурић, професор грађанског васпитања. 

Педагошки колегијум је током ове школске године одржао четири седнице. У августу месецу 

разматрана је организација рада у условима насталим услед пандемије корона вируса. Разматране су 

организационе-техничке приреме, а распоред свих облика наставних и ваннаставних активности 

усклађен је са реформом гимназија и уписом нових специјализованих одељења. 

И ову школску годину обележило је и неколико обустава непосредног рада и прелазака на 

потпуни рад на даљину, као и спајања нерадних данаса раније предвиђенимраспустима. Самим тим, 

дошло је и до измена школског календара и продужетка школске године. Због тога је разматрана и 

организација и остваривање континуитета оцењивања ученика у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом.    

Крајем првог полудодишта започета је рализација пројекта Селфи који се односи на примену 

инстумената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе. Након обуке педагог, као 

део школског тима, учествовала је у организацији и реализацији самовредновања ученика, наставника 

и управе школе.  

У другом полугодишту, организован је Зум састанак са представницима Школске управе по 

питању реализације и организације и непосредне и наставе на даљину, па је овај стручни орган 

разматрао и дате препоруке и смернице за побољшање рада. 

У другом полугодушту одабрани део ученика првог и другог разреда учествовао је у ПИСА 

тестирању, док су сви ученици четвртог разреда учествовали у другом пилотирању Националне 

матуре. Резултати са реализације оба пројекта биће разматрани и резимирани на некој од седница 

Наставничког већа.   

 

Емилија Станковић, педагог 

 

 

  

6.1.5.1. Извештаји о  раду стручних сарадника школе  

6.1.5.2. Извештај о раду школског педагога 
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У току школске 2021/22. године школски педагог је обављала послове предвиђење Годишњим 

и месечним планом рада: планирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада у 

отежаним условима услед пандемије изазване корона висусом, педагошко-инструктивним 

радом, праћењем и вредновањем квалитета рада школе, радом на побољшању квалитета 

наставе на даљину у сарадњи са Школском управом Ужице, реализаци рада са ученицима и 

родитељима, радом у стручнм органима и школским тимовима, сарадњом са стручним 

институцијама и локалном заједницом и другим пословима.  

У оквиру планских и програмских активности радила је на изради Годишњег извештаја о 

реализацији плана рада школе, Годишњег плана рада школе, Школског програма за реформу 

гимназија и за нове смерове за: 1.  ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику и 2. ученике са посебним способностима за спорт.  

У оквиру педагошко – инструктивног рада пратила је реализацују часаова који се реализују на 

даљину преко Гугл улионице. Са ученицима четвртог разреда радила је на њиховом 

професионалном информисању. За потребе њиховог професионалног информисања 

организоване су онлајн промоције факултета и дистрибуиран је информативни материјал. Сва 

потребна обавештења у вези са организацијом и реализацијом матурског испита матурантима 

је саопштила путем мејлова и школских огласних табли.  

Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних проблема ученика, као и 

оних који показују неуспех у раду. Сарадња са родитељима одвијала се у оквиру редовних 

састанака Савета родитеља који су одржани онлајн у складу са епидемиолошким мерама.   

Као координатор Актива за школско развојно планирање подстицала је, пратила и 

учествовала у реализацији планираних активности. На крају школске године, координисала је 

и давала смернице за израду извештаја. Формирала је нови Актив за школско развојно 

планирање и учествовала у изради овог школског докумнета за наредни петогодишњи период.  

Радила је и анализе успеха и владања ученика на свим класификационим периодима и 

презентовала Наставничком већу и Савету родитеља. Урадила је приказ теме Наставничком 

већу са индивидуалног стручног усавршавања ''Пројектна настава и настава на даљину''. 

Крајем првог полугодипшта започет аје реализација пројекта Селфи о примени инструмената 

за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе. Након обуке као део школског 

тима, учествовлаа је у организацији и реализацији самовредновања ученика, наставника и 

управе Школе. Извештај о самовредовању је вишеструко значајан, јер доприноси сагледавању 

предности и слабости наставног процеса. Пристигли резултати биће разматрани и коришћени 

за унапређење даљег рада.  

Упознала се, прошла онлајн обуке и састанке и пратила реализацију пројекта  - друго 

пилотирање Националне матуре. Учествовала је у организацији као члан Школске матурске 

комисије. Друго пилотирање је реализовано за све ученике четвртог разреда.  
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Присуствовала је низу састанака, преко Зум, Тајмс, Гугл и Фејсбук платформи, о различитим 

темама које се тичу подршке образовању младих, као и подшке образовно-васпитном раду. 

Један од састанака, преко Зум платформе, организован је од стране представника Школске 

управе, након реализације стручно-педагшког надзора. 

Остале школксе манифестације и догађаје пратила је у складу са могућностима и условима 

тренутне епидемиолошке ситуације.   

Прошла и програм обуке за запослене у образовању  - Дигитална учионица - дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала  семинару.  Обука је организована онлајн,  аутор обуке је Радна група пројекта 

коју је оформио Завод за унапређивање образовања и васпитања, носи 19,5 сати из прве и 

друге компетенције и првог приоритета.  

_________________________ 

Емилија Станковић, педагог 

 

 

6.1.5.2.Извештај о раду психолога школе  

            План и програм рада школског психолога заснован је на Основама закона о средњем 

образовању, као и на основама Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину. 

            У току школске 2021/22. године поред редовних активности планираних Програмом 

рада психолога у планирању и програмирању рада школе, организацији, унапређивању, 

реализацији и праћењу васпитно – образовног рада (израда Годишњег плана рада, учешћа у 

планирању и програмирању рада ОС, одељенских заједница, планирања професионалне 

оријенатције, рада са родитељима, сарадње са наставницима приправницима, сарадње са 

наставницима, ученицима и родитељима, корективном раду, аналитичко истраживачком раду 

и раду у стручним органима посебну пажњу смо посветили конкретним активностима које су 

биле од посебног значаја за рад и развој школе.  

               Током августа и септембра 2021. године сам интензивно радила, као координатор, на 

пословима израде Школског програма за реформисана одељења четрвтог разреда друштвено-

језичког, природно-математичког и одељења ученика са посебним способностима за 

рачунарство и информатику, као и другог разреда ученика са посебним способностима за 

спорт-спортско одељење. 

                У току ове школске године, као координатор Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, узела сам учешће у свим активности 
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овог Тима, а које се односе на превенцију насиља у школи. Детаљније о овим активностима у 

Извештају Тима за зажтиту од ДНЗЗ. 

                 Поред овога активно учествујем у раду многих других тимова у школи и то у Тиму 

за самовредновање и вредновање рада школе, Тиму за каријерно вођење, Тиму за унапређење 

квалитета рада школе, као и у раду стучног већа за развојно планирање. У раду са ученицима 

првих разреда, током септембра и октобра, акценат је био на упознавању са радом школског 

психолога, видовима подршке које могу добити, адаптацији на одељење, наставнике, 

целокупан живот и рад школе, као и проблеме са којима се као ученици и адолесценти 

сусрећу. Ове активности се реализију током целе школске године. 

                  Велика пажња је посвећена подршци ученицима због превладавања околности у 

којима смо се сви нашли проузроковане пандемијом ковид-19. Подршка се одвијала у два 

главна смера: - савладавање градива и пролаговађавање процесу оцењивања у условима 

комбинованог модела наставе, - превладавање различитих емотивних стања код ученика, како 

лично, тако и у породичном окружењу.  

                У раду са ученицима завршних разреда посебна пажња посвећена је 

професионалном информисању, професионалној оријетацији за даље школовање и 

усавршавање. Професионалном информисању ученика четвртог разреда реалиѕовано је  кроз 

организацију представљања, факултета и високих школа. 

              Посебна пажња посвећивана је раду стручних већа ради корелације међу наставним 

предметима, јачања међуљудских односа у колективу и откривања психолошких и 

педагошких чинилаца успеха ученика као и испитивање узрока неуспеха и заостајања 

појединих ученика. Учествовала сам у активностима након пружене стручне помоћи Школске 

управе Ужице, а односиле су се на израду акционог плана, предузимање конкретних мера за 

унапређење квалитета рада установе и побољшање безбеносне ситуације у школи, писање 

извештаја о реализованим мерама и предузетим активностима.  

           Подршка и непосредан рад са ученицима, родитељима и наставницима се састојала у 

обављању разговора (390 током ове школске године) и раду на јачању и унапређењу 

менталног здравља ученика. У скаладу са тим остварена је сарадња са ужичким Центром за 

социјални рад  и колегиницом психологом Маријом Синђић која је у  априлу и мају 2022. 

године реализовала, током шест недеља, радионице на тему јачања и унапређења менталног 

здравња адолесцената са заинтересованим ученицима. Постоји велика заинтереосваност 

ученика за овај програм и намера је да се сарадња настави, а да ученици који су прошли и 

успешно завршили обуку да се баве разменим искустава и едукацијом вршњака  у школи. 

            Подршка наставницима се састојала у организацији и прилагођавању и унапређивању 

рада у условима ковид-19 пандемије, упознавање колега са формативним оцењивањем и 

интегративном наставом. Подршка наставницима у области пројектне наставе је била стална 

активност током школске године.  
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          Са појединим ученицима првог, посебно са ученицима другод разреда и са ученицима 

старијих  разреда је интензивно рађено на савладавању техника учења, адаптацији на нову 

школу,  превладавање препрека у том процесу, организацији времена за учење, побољшању 

постигнућа.  

           Структура појединих одељења је специфична у смислу социјалних и породичних 

прилика, па је обављен велики број индивидуалних разговора са ученицима и родитељима.  

            Поред тога за потребе ученика, обављена су психолошка тестирања интелигенције и 

тестирања личности. Све активности обухваћене планом рада психолога за школску 

2021/2022. годину су реализоване. 

 

           Рад на промоцији школе: учествовала сам у организацији и подршци ученицма и 

наставницина у реализији промоције школе. Детаљније, новина у овој школској години је 

организовање, одржавање, снимање и постављање на сајт школе,инстаграм страницу школе и 

јутјуб канал угледних часова које су одржали ученици завршног разреда  рачунарског 

одељења са ученицима првог и трећег разреда рачунарског одељења из предмета 

Програмирање и Објектно орјентисано програмирање. Циљ угледних часова је прибличавање 

ученицима 8.разреда овог смера у гимназији, промоција вршњачке едукације и развој тимског 

рада и сарадње међу ученицима,и између ученика и наставника. Такође је направљења и 

представљена ученицима 8. разреда презентација са досадашњим резултатима и конкретним 

продуктима ученика одељења 4.р. 

Носиоци и реализатори ових активности су били наставници Биљана Ристић, Александар 

Алексић, ученици Стефан Стјепић, Филип Комарица, Филип Радовић, Душан Марјановић, и 

психолог школе Драгана Радовић. 

 

                                                                                               Драгана Радовић, психолог школе 

 

 

6.1.5.3 Извештај о раду библиотекара 

 
Школска библиотека 

 

У току школске 2021/22. године  школски библиотекари обављали су послове предвиђене  

Годишњим планом рада библиотекара: планирање и програмирање образовно-васпитног рада, праћење 

и вредновање образовно-васпитног рада, рад са наставницима, рад са ученицима, рад са родитељима, 

рад са директором и стручним сарадницима, рад у стручним органима и тимовима, сарадња са 

надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, вођење 

документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

На почетку школске године одржан је састанак библиотекара са активом професора српског 

језика и књижевности и том приликом разматран је план лектире за текућу школску годину. 
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Ученицима првог разреда одржан је час у читаоници 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. Деци се свакодневно указује на значај писане речи и препоручују им се и наслови који нису 

обухваћени обавезном лектиром. 

 Ове школске године библиотеку су користила 624 ученика. 

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: 

60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу. 

Поводом стогодишњице рођења књижевника Васка Попе, библиотекаУжичке гимназије и 

Економске школе Ужице, расписале су литерарни конкурс на тему Далеко у нама.  

Прикључили смо се акцији Читајмо гласно, поводом обележавања Националног дана књиге.   

У школској библиотеци, организована је размена књига између ученика и професора.   

27. 12. 2021. од 10 сати у НароднојбиблиотециУжице, Катарина Смиљанић и Ирина Гудурић, 

присуствовале су Стручном семинару за школске библиотекаре. 

 

Читаоница школске библиотеке, поред њене намене, користи се и за припремање различитих 

активности, везаних за културне догађаје.  

Ученици су, заједно са професоркама Катарином Смиљанић и Ирином Гудурић, припремили 

промоцију школе, коју су представили у основним школама. 

 

Славко Марковић, школски библиотекар 

Катарина Смиљанић ,школски библиотекар 

Ирина Гудурић, школски библиотекар 

 

 

 

 

 

 

6.2. Извештаји о раду руководећих органа 

6.2.1. Извештај о реализацији плана рада директора школе  

У току школске 2021/2022. године директор школе је обављао све послове утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Ужичке гимназије. 

Наставни садржаји осим у згради гимназије делом су реализовани и у музеју (часови 

историје, ликовне културе и грађанског васпитања), градској галерији (ликовна култура) и 

цркви Св. Марка (часови верске наставе), градском стадиону (физичко васпитање) 

Сви часови  су били стручно заступљени . 

На крају наставне године, на седницама одељењских већа констатовано је да су 

планирани наставни програми и часови свих предмета редовне наставе као и часови допунске, 

додатне и ваннаставних активности делимично реализовани (пандемија и увођење наставе на 
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даљину је основни разлог неслагања броја планираних и одржаних часова су и  лични разлози 

појединих професора). 

У току школске године одржан су седнице  Наставничког већа, одељењских већа, 

седницa педагошког колегијума, састанци педагога и директора са члановима свих стручних 

већа за област предмета , састанци тима за развојно планирање, тимова за самовредновање,  

тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, школског одбора и савета 

родитеља. Готово 40% свих активности је реализовано на даљину због пандемије. 

Директор школе је учествовао у раду Актива директора средњих школа Ужица, 

директора гимназија округа, Председништва Заједнице гимназија Србије, Скупштине 

Заједнице гимназија Србије и као члан радне групе министарства просвете, науке и 

технолошког развоја учествовао у изради плана за спортско одељење, смерница развоја 

општег средњег образовања. 

У овом периоду директор је посетио 7 часова редовне наставе и  часова додатне наставе , 

допунске наставе, секција и одељенске заједнице. Кроз гугл учионицу имао је приступ свим 

материјалима реализованим на даљину. Са библиотекарима је анализирао рад школске 

библиотеке, а са разредним старешинама и родитељима ученика другог разреда који су 

чланови Савета родитеља, радио на организацији. Помагао је организацију и реализацију свих 

културних , спортских, хуманитарних и других активности у школи, помагао рад ученичког 

парламента, сарађивао са родитељима, бившим ученицима, градским спортским, културним, 

хуманитарним и другим организацијама, спроводио дисциплинске поступке и што се тиче 

ученика . И ове године  матурантима су организоване презентације факултета. Представили 

смо школу највише путем друштвених мрежа. Учествовали на многим такмичењима. 

Наставили смо активан ваннаставни рад уз учешће великог броја ученика (Прослава 181 

година од оснивања Ужичке гимназије, прослава школске славе Савиндана. 

6.2.2. Извештај рада помоћника директора школе  

У току 2020/2021. године помоћник директора школе је обављао  све послове утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања и статутом Ужичке гимназије. То 

подразумева вођење документације, учешће у раду стручних органа и стручно усавршавање. 

Задужења помоћника директора односила су се и на координирање рада стручних органа 

школе, организовање и руковођење и оперативност педагошког рада. Целокупна школска 

документација је благовремено прегледана, а обавезе директора су преузимане  у његовом 

одсуству. Помоћник директора је у Савету родитеља био укључен у организацију и 

координацију свих важних школских манифестација. Помоћник директора је присуствовао и 

часовима редовне наставе. 

Током школске године дошло је до повећања  броја ванредних ученика, па је 

координисање овим пословима захтевало додатно ангажовање. 

Славко Марковић, помоћник директора 

6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Извештај о раду Школског одбора 

Школски одбор 
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У овој школској години Школски одбор је одржао 3 седницe на којима су анализирани и 

усвојени Извештај о раду школе у школској 2020/2021. години и Годишњи план рада за школску 

2021/22. годину. Школски одбор је анализирао успех ученика, реализацију наставе, финансијска 

питања, и друга питања везана за рад школе. 

Решењем Скупштине града Ужица I број: 610-16/20 од 28.10.2020. године именован је Школски 

одбор Ужичке гимназије чији мандат траје четири године. 

На првој конститутивној седници Школског одбора одржаној 10.11.2020. године за председника 

је изабран Слободан Павловић, а за заменика председника Снежана Јевђовић. 
Чланови Школског одбора Ужичке гимназије: 
 
1. представници запослених 

– Снежана Јевђовић,   професор физике 

– Славица Вељовић, професор хемијеи 

– Дејан Цвијетић, професор математике 

2. представници родитеља 

– Зоран Шестовић 

– Гордана Андрић 

– Жељко Јевтић 

3. представници Града 
– Слободан Павловић, председник Школског одбора 

– Дејан Гвозденовић 

– Јелка Цицварић 
 

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. Услед новонасталих околности 

и због комбинованог модела наставе, одређене секције нису биле у могућности да се 

реализују. У школској 2021/2022. години у школи су  радиле следеће секције: 

Р.б.    Назив секције Име наставника 

 

 

% 

1. Рецитаторска 

5.  

Мирјана Благојевић 

2. Читалачки клуб Гордана Даниловић, Ружица Марјановић, 

Милена Стричић, Љиљана Смиљанић 

3. Секција за енглески језик Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 
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4. Секција за француски језик Јелена Ајдачић 

5. Секција за италијански 

језик 

Бојана Броћић 

6. Секција за немачки језик Исидора Шиљак 

7. Географска  Мирјана Галечић  

8. Ликовна секција Биљана Спаловић 

9. Математичка Дубравка Митрашиновић 

10. Секција за физику Цмиљка Васовић 

11. Хемијска Мирјана Којадиновић 

12. Новинарска секција Биљана Грујичић 

13. Биолошка секција Саша Станојевић 

Српски језик и књижевност 

 

Републичка такмичења из српског језика и књижевности 

 

Републичко такмичење „Књижевна олимпијада” ове године одржано је у недељу 29. маја у 

Сремским Карловцима. Ученик Урош Бурлић II7 освојио је прво место. Урош је показао одлично 

знање и надамо се да ће наставити да се такмичи и ниже овакве успехе. Његов ментор била је 

професорка Душица Виторовић.  

На републичком такмичењу у Сремским Карловцима учествовала је и ученица Анђела 

Требјешанин IV1, али ове године није освојила награду. Анђелин ментор била је професорка Мирјана 

Благојевић. 

И ученица Анка Танасковић I1 имала је пласман на републичко такмичење, али, нажалост, није 

учествовала јер је исти дан било такмичење из хемије. Њен ментор је професорка Љиљана Смиљанић 

 

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе 

 

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у Тршићу 15. маја 2022. 

године. Из наше школе пласирале су три ученице. Две ученице трећег разреда Тамара Колашинац и 

Јована Станисављевић, обе из одељења III2 (ментор: професорка Гордана Даниловић) и једна ученица 

другог разреда Маша Шишић II5 (ментор: професорка Душица Виторовић). Ниједна од такмичарки 

није освојила награду, али им је свима мало фалило. Очекујемо следеће године успешнији пласман. 

 

Душица Виторовић 
 
Рецитаторска секција 
 
23.03. ученице Невена Милутиновић, Јована Шиљковић, Милица Јаблановић и Сара Вучковић 

учествовале на општинској смотри рецитатора Песниче народа мог. 

23.03. у финалном такмичењу рецитатора ученица Сара Вучковић освојила је прво место.  

25.03. на окружној смотри рецитатора  ученица Сара Вучковић освојила је 2. место. 

16.05. одржано такмичење у беседништву на коме је ученица Сара Вучковић освојила прво место. 
 

Мирјана Благојевић 
 
Читалачки клуб 
 

Oрганизација књижевног фестивала На пола пута и припрема велике изложбе о животу и раду 

Миодрага Мише Станисављевића две су најважније активности којима су се ове године бавили 

чланови читалачког клуба. 
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Упркос пандемијским условима, крајем октобра 2021. године успешно је реализовано шеснаесто 

окупљање писаца у нашој школи. Предавања су неки аутори држали онлајн, али је већина писаца 

одржала час у свечаној сали наше школе. Књижевне вечери су поново одржаване на малој сцени 

Народног позоришта Ужице.  

Изложба о Миодрагу Миши Станисављевићу отворена је у холу Народне библиотеке Ужице 2. 

новембра 2021. године, као део пратећег програма Југословенског позоришног фестивала. Уместо 

каталога изложбе штампали смо збирку лирских записа 348 реченица о умирању, рукопис који је 

постхумно пронађен и  прво је засебно издање које се сада налази пред читаоцима.  

Истраживање и прикупљање грађе за изложбу трајало  је неколико година, а пандемија ковида 

одложила је отварање изложбе за скоро читаву једну годину. 

Миодрагом Станисављевићем смо се бавили јер се ради о једном од најзначајнијих драмских 

писаца и песника који стварао последњих деценија 20. века, а чији су естетски и етички стандарди 

такви да могу и морају бити узор садашњим и будућим генерацијама. Како овдашња култура лако 

осуђује на заборав дело овог изузтеног ствараоца, некадашњег ђака Ужичке гимназије, налази се на 

маргини и скоро заборављено. Изложба је названа Не знам ништа о Миши Станисављевићу, јер тако 

гласи први стих песме коју је написао Мишин школски друг, а рекло би се да смо ту реченицу 

превише често чули истражујући и трагајући за подацима о животу и раду Мише Станисављевића. 

Миодраг Станисављевић је рођен у Средњој Добрињи 1941. године. Био је један од најбољих 

ђака Ужичке гимназије, не само у спостваеној генерацији. Завршио је књижевност на Филолошком 

факултету у Београду и први је магистар драматургије на Факултету драмских уметности. Аутор је 

више драма за децу, које су годинама биле централни део репертоара Позоришта ”Бошко Буха” у 

Београду, писао је поезију, сценарија за телевизијске емисије и фолмове, бавио се филмском критиком, 

преводио руске песнике, пре свега Пастернака. На првом Југословенском позоришном фестивалу у 

Ужицу добио је специјалну награду Ардалион за текст драме Царев заточник. Колумне које је током 

деведесетих и раних двехиљадитих у часопису Република могу се сматрати луцидном и тачном 

историјом наших живота тог периода. Интелектуално поштење, таленат, храброст и огромно знање 

главне су кратактеристике Мише Станисављевића и зато је на нама одговорност да његово дело 

сачувамо од заборава.  

Изложба Не знам ништа о Миши Станисављевићу наишла је на изванредан пријем и рекације, 

пре свега позоришних професионалаца и писаца, који су били у Ужицу током Југословенског 

позоришног фестивала. Тада је договорена даља сарадња са позориштем и наставак рада на враћању 

фокуса културне јавности на дело Мише Станисављевића.  

Изложба у библиотеци је на захтев публике продужена до краја јануара, потом је 9. марта 

постављена у холу пожешке Гимназије ”Свети Сава”. Крајем априла изложба је пресељена у Дом 

културе у Средњој Добрињи. Тај простор удаљен је неколико десетина метара од основне школе. 

Крајем априла организовали смо вођење кроз изложбу за ученике виших разреда.  

Чланови читалачког клуба биће ангажовани и у реализацији програма који смо припремили као 

наставак рада на промоцији заиста важног дела које је остало као наслеђе Миодрага Станисављевића. 

Крајем јуна биће организован стручни скуп о поетици овог извандредног аутора. У оквиру летњег 

кампа који организујемо у сарадњи са организацијом Ужичка књижевна република чланови 

читалачког клуба ће, заједно са заинтересованим средњошкоцима из других градова, припремити јавна 

читања три Станисвљевићеве драме, а планирано је да та читања буду реализована током јесени у 

основним и средњим школама Ужица, Пожеге и у Средњој Добрињи. 

Чланови читалачког клуба вредни су и током распуста. Овог августа биће полазници летње 

драмске школе на Мокрој гори, током које ће припемати  јавна читања драма. прошле године 2. јула су 

испред Народне библиотеке пратили књижевно вече и разговарли са писцем Божом Копривицом.  

Током рада на припреми изложбе остварена је сарадња са великим бројем институција и 

појединаца, пре свега са Народном библиотеком Ужице, Народним позориштем Ужице, Историјским 

архивом града Ужица, али и са Факултетом драмске уметности из Београда, Културним центром 

ДамаД из Новог Пазара, Основном школом ”Емилија Остојић” и Гимназијом ”Свети Сава” из Пожеге, 

часописом Време и дневним листом Данас. Помоћ и подршку пружили су и књижевници Ибрахим 
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Хаџић и Петар Цветковић, професорка Мирјана Миочиновић, антрополог, уредник и издавач Иван 

Чоловић и многи други. Настављена је и дугогодишња сарадња са Основном школом ”Нада Матић”. 

Изложба је реализована уз подршку Града Ужица. 

У раду читалачког клуба ангажовано је било 47 ученика и професорке Гордана Даниловић, 

Милена Стричић, Љиљана Смиљанић и Ружица Марјановић.  

 

Гимназијалац, новинарска секција 

 

Новинарска секција се потрудила да и ову годину одради у свом препознатљивом маниру, 

Пратили су се културни, спортски, фестивалски и научни садржаји у школи, граду, држави и свету. У 

пандемијским условима рада, који су у знатној мери одредили и функционисање ове секције, садржаји 

су се објављивали преко инстаграм профила Ужичка гимназија. Сарадња између ове секције и 

културних установа у граду била је на завидном нивоу. Ученици Гимназије присуствовали су 

представама на сценама Народног позоришта, књижевним вечерима у Народној библиотеци. 

Сарађивали смо и са Градским културним центром, посетили „Дане европског филма“, сарађивали са 

Колом српских сестара и Удружењем слепих и слабовидих, као и са Удружењем дистрофичара из 

Ужица. 

 Трудићемо се да останемо актуелни и током распуста, као и у следећој школској години, јер 

смо спремили многе новине, конкурсе и изненађења. 

 

Биљана Грујичић 

 

Секција за енглески језик 
 

Школска 2021/2022. година била је такмичарски веома садржајна и успешна за ученике Ужичке 

гимназије. На окружном такмичењу из енглеског језика Лена Лазаревић IV1 и Лука Миливојевић IV6 

освојили су друго, а  Мина Чушин IV1 и Анђела Продановић IVр треће место и пласирали се на 

републичко такмичење. У новембру 2021. године, 40 ученика свих разреда учествовало је на 

међународном онлајн такмичењу из енглеског језика под називом Best in English, које традиционално 

организује Czech-us агенција из Чешке Републике уз подршку чешког Министарства просвете. 

Најбоље резултате су постигли Огњен Поповић IIр и Лена Лазаревић IV1, који су се на овом такмичењу 

нашли међу 30 најбољих ученика у Србији.  

У фебруару 2022. године, Александра Милојковић IV4 и Валентина Николић IV7 учествовале су 

на литерарном конкурсу издавачке куће Pearsonна тему Pros & Cons: How I feel about remote learningи 

освојиле специјалне награде. Свечана додела награда одржана је 2. априла 2022. године на Коларчевом 

народном универзитету у Београду. 

 

Александра Милојковић IV4: How I feel about remote learning 

 

Sit down, open your laptop 

Don’t let your grades drop 

Something’s wrong, the screen is black 

You need to get back on the track 

Don’t just stare at your reflection 

You have to fix this broken connection 

Now you’re ten minutes late 

You’re so confused, how great! 

The sound is distorted,everything’s glitching 

We can’t get used to this way of teaching 

Not the best but it’s all we can do 

While our planet is plagued by this crazy flu 
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Let’s be patient, everything will pass. 

Just don’t skip your online class! 

 

Валентина Николић IV7: How I feel about remote learning 

Day 1. 

How to start a day properly: 

1. Wake up 

2. Take your phone to check messages 

3. Turn around and fall asleep again 

How I started my first day of remote learning: 

1. Woke up 

2. Took my phone to see if the teacher could connect himself to the Internet 

3. Waited for the math teacher to finally unmute herself 

4. Couldn't hear anything in the fourth class because of a poor internet connection 

5. Had one successful class of computer science (thank God for young teachers) 

6. Turned around and finally got back to sleep 

Day 23. 

5 tips for today: 

1. Turn on your camera once in a while, everyone needs a little positivity 

2. Don't treat your classes as a podcast 

3. Be careful with the mute button 

4. Make sure your sister doesn't have a test the same time as you (you learn this the hard way and usually very 

late in the process) 

5. Don't trust the Internet 

Facts about remote learning: 

1. You are tired all the time, even though you spend most of your day in bed 

2. It doesn't seem serious but trust me, it is 

3. Internet connection magically disappears when you need it the most 

4. Sometimes it doesn't look that way but everyone is trying their best 

5. Online classes are still classes 

6. You still need to study (TV shows can wait) 

7. It's hard on you as much as it' hard on the teachers 

Day 45. 

Battery percentage: 26% 

Number of pieces of homework: way too many 

Test results: 18/20 

Days without sweets: not enough 

Energy left: 9% 

Day 567. (personal feeling) 

The worst thing about remote learning: 

1. You forget what day it is 

2. You think you can study, work out, read a book, have an eight hour sleep, meditate, watch a movie, look 

through TikTok and change your life spoiler alert: you can't 

3. You are tied up to your laptop whether you like it or not 

4. You don't see your friends 

5. You have way too much time but somehow never enough 

tel:1820
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The best thing about remote learning: 

1. Close to non-existent 

 

У марту 2022. године, ученици IV1, Кристина Газдић, Лена Лазаревић, Лена Милановић, 

Анастасија Продановић, Анђела Требјешанин, Мина Чушин и Урош Шестовић,  учествовали су на 

наградном језичком конкурсу у организацији Универзитета Сингидунум у Београду и у категорији 

литерарних радова освојили прво место са песмом о Ужицу и околини под називом Two Jewels of the 

West. Свечана додела награда одржана је 8. априла у оквиру манифестације International Language 

Dayна Универзитету Сингидунум. 

 

Кристина Газдић, Лена Лазаревић, Лена Милановић, Анастасија Продановић, Анђела Требјешанин, 

Мина Чушин и Урош Шестовић IV1: Two Jewels of the West 

 

From the steep hills to the blue skies 

And the river side bathed in sunrise 

Our city glows; it charms the crowds 

Even when the sun is covered by clouds 

Beauty exudes from every street 

Parks and benches for couples to meet 

Our heritage rooted in every single stone 

Our history proudly sitting on its throne. 

 

A beauty that adorns the city with its shine 

In its blue shallows you can see a sign 

It still whispers in quietness her old, old story 

Having a dark past covered in glory. 

(theDjetinja River) 

Ghostly souls creeping through the walls 

Ivy roots deep in the stony castle 

And the sun, with its morning glow 

Singing to the town below, 

It calls to the people who will make a hassle 

Looking up at the great fort above 

The shadow it throws on the river flow 

Filled with mystery, filled with love. 

(the Old Town) 

Generations have passed through these wishful halls 

Full of wisdom, radiance and play 

And have told their stories to the walls 

The ones of love, sorrow and joy 

Here where those of all walks of life can be found 

And whose glorious history will leave you spellbound. 

(Uzice Grammar School) 

You wonder – what else can you find 

While passing by the river flow? 

The masterpiece of a brilliant mind 

Where Tesla’s spirit continues to grow. 

(the hydroelectric power plant) 

In the place where knowledge rules, 

Where books and rhymes are only tools, 

Where histories and worlds unfold, 
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The greatest stories ever told. 

(the City Library) 

The Theatre, our great spark of art 

Its hall is an enormous heart 

A huge construction, the sky above 

Where happy and sad masks depict life, death and love. 

                                                   (the National Theatre) 

Its second name is a cholesterol bomb 

If you eat a lot of it, you’ll be too fat for the prom 

Prepare a water balloon  

Because you’ll have a salty afternoon 

With Uzice’s specialty 

Forget about rationality and proportionality. 

(kompletlepinja) 

Morning dew, mountain air 

Grassy fields, wind in your hair 

Stunning views, a peaceful mind 

Top of the world – one of a kind. 

Pine woods splashed with gold 

Even in the whitest cold. 

A glorious triumph of mountain memories 

Embedded in the heart of our cultural legacies. 

(Zlatibor) 

 

Our region enduring through time 

Its history can’t even be told 

It’s where our lives chime 

Made of pure gold. 

 

Радови великог броја матураната објављени су током године у неколико збирки песама и 

кратких прича у издању издавачке куће Young Writersиз Велике Британије. Књиге Pandemic Poetry – 

Futures of Hope, Empowered (две збирке),  Unsolved – Give Us a Clue (две збирке) и Twisted Tales (две 

збирке) налазе се у школској библиотеци стране књиге тако да свако ко жели може да ужива у њима, у 

лепоти енглеског језика и креативности ужичких гимназијалаца. 

Ученици наше школе још су учествовали и на такмичењу Happy Birthday Challengeу 

оргaнизацији Европске комисије Савета Европе поводом 20 година од почетка обележавања Европског 

дана језика, ликовном конкурсу у организацији Уједињених Нација под називом World Food Day 

Poster, литерарним конкурсимаLove Poetry Challengeи Protest Poetry Challengeу организацији Young 

Poets Network, онлајн платформе за младе писце. 

Светлана Гавриловић 

 

eTwinning пројекти 

 

Школа је ове године учествовала у дваeTwinning пројекта, Poetry for a Sustainable Future – трећу 

годину за редом и What do you know about European languages? У пројектима је учествовало 

тридесетак ученика четвртог разреда и они су били веома успешни упрскос проблема у реализацији 

активности проузрокованих пандемијом. За оба пројекта предате су пријаве за добијање Националне 

ознаке квалитета, коју је, иначе, Школа ове године добила за прошлогодишње успешно учешће у 

пројекту Poetry for a Sustainable Future. 
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У оквиру овог пројекта,чији је основни циљ упознавање и промовисање 17 циљева одрживог 

развоја Уједињених Нација кроз поезију, а ове године је основна тема била демократија, у септембру 

2021. ученици су се преко дигиталне алатке 

Padlethttps://padlet.com/magl77001/wmqm80izux12wftn?fbclid=IwAR2qt-FM-

PEhnvEeJGT9D91ykVmiGdnVKx6aEote9p25k1O65bpeGp5r1kw упознали са вршњацима из Трелеборга 

у Шведској и града Кјаравале Ћентрале у Италији, а затим наставили да, преко исте платформе, 

објављују своје радове, читају их и коментаришу. Лена Милановић IV1 је, за потребе пројекта, 

снимила кратак видео о Школи. Ученици су се опробали у писању тзв. black out poetry. Писали су и 

новогодишње стихове инспирисане песмом Алфреда Лорда Тенисона In Memoriam (Ring out, wild 

bells). На адресе наших најважнијих партнера у пројекту отишле су у децембру новогодишње 

честитке. Током јануара и почетком фебруара 2022. године, завршене су две дигиталне збирке поезије 

у којима су наши ученици сарађивали са ученицима из Шведске и Италије. То су збирка хаику поезије 

под називом Signs of Spring са фотографијама које су снимили аутори песама из Шведске, Италије и 

Србије http://sustainablepoetry.se/bok/SignsofSpring.pdf?fbclid=IwAR2cJFkP3Sz8TDb2z6KaRc8Osi0d-

zbMs4PpDyQGqDj5j0O3XGKF4Xz2-GM  и збирка песама инспирисаних делом АлфредаТенисона, коју 

су приредили наши ученици са гимназијалцима из Шведске 

https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-

2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut

m_source=publishsharelinк.  

Током фебруара, такође, обележено је 100 година од рођења и 55 година од смрти америчког 

песника Ленгстона Хјуза изложбом и писањем песама инспирисаних његовим делом. 21. март – 

Светски дан поезије обележен је 'поетском' шетњом градом током које су ученици четвртог разреда 

говорили своје стихове као и стихове познатих песника на енглеском, италијанском и српском језику и 

пролазницима поделили обeлеживаче за књиге и магнете инспирисане поезијом које су сами осликали. 

Видео записи са шетње објављени су на Fb страници пројекта у оквиру заједничког Pop-up Poetry 

догађаја којим је пропраћено обележавање овог датума у свим школама учесницама пројекта 

https://www.facebook.com/groups/2883723995187062.  

У мају је припремљена и електронска књига са избором песама наших ученика написаних током 

године на енглеском и српском језику https://padlet.com/magl77001/xmlvwzb24oemsmxr.   

 

Анастасија Продановић IV1: Democracy (акростих) 

 

Development 

Equality and justice 

Main thing for society 

Opportunities 

Commitment and tolerance 

Rights and freedom 

Among the things that have improved the world 

Courage 

You and me 

 

У пројекту What do you know about European languages?, Ужичка гимназија је учествовала 

заједно са школама из још једанаест европских земаља и његов основни циљ био је упознавање са 

европским језицима. У септембру су размењене разгледнице са кратким текстовима на матерњем и 

енглеском језику. Аница Глигоријевић IV1 је направила видео са поздравом на српском језику, а 

Николина Милић IV2 је урадила кратак филм о Србији. Мина Чушин IV1 и Бојан Лацмановић 

припремили су цртеже за две стране заједничког календара свих учесника пројекта којим су 

представљене култура и традиција земаља учесница, а Анастасија Продановић IV1 и Богдан 

Радовановић IV7 урадили су предлоге за лого пројекта. Одељење IV1 направило је кратак видео са 

поздравом Европи на српском језику, а ученице IV4, Сара Вучковић и Јана Мариновић, направиле су 

видео снимак у коме певају једну познату песму на нашем језику, као и видео новогодишњу честитку. 

https://padlet.com/magl77001/wmqm80izux12wftn?fbclid=IwAR2qt-FM-PEhnvEeJGT9D91ykVmiGdnVKx6aEote9p25k1O65bpeGp5r1kw
https://padlet.com/magl77001/wmqm80izux12wftn?fbclid=IwAR2qt-FM-PEhnvEeJGT9D91ykVmiGdnVKx6aEote9p25k1O65bpeGp5r1kw
http://sustainablepoetry.se/bok/SignsofSpring.pdf?fbclid=IwAR2cJFkP3Sz8TDb2z6KaRc8Osi0d-zbMs4PpDyQGqDj5j0O3XGKF4Xz2-GM
http://sustainablepoetry.se/bok/SignsofSpring.pdf?fbclid=IwAR2cJFkP3Sz8TDb2z6KaRc8Osi0d-zbMs4PpDyQGqDj5j0O3XGKF4Xz2-GM
https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelinк
https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelinк
https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelinк
https://www.facebook.com/groups/2883723995187062
https://padlet.com/magl77001/xmlvwzb24oemsmxr
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У фебруару 2022., завршен је заједнички календар за ову годинуса илустрацијама ученика из десетак 

партнерских земаља 

https://www.canva.com/design/DAE3Ms3j9ss/cOwqARvGVzKoeq8ruVLQ7g/view?utm_content=DAE3Ms3

j9ss&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel.  

У априлу су ученици IV2 припремили материјал за игру „Милионер“ у оквиру пројектне 

активности „Заједничка израда дигиталних игара“   

https://twinspace.etwinning.net/189493/pages/page/2332118, oд кога су партнери из Француске направили 

неколико одличних дигиталних игрица, које се могу користити и након завршетка пројекта као 

наставно средство. 

 

Светлана Гавриловић 

 

Еразмус+ 

 

Шкoла је ове године по први пут учествовала у једном Еразмус+ пројекту под називом VKO – 

Internationally Strong, чији је носилац била средња школа VKO из града Опвијка у Белгији. Циљ 

пројекта је био професионално усавршавање наставника кроз упознавање са организацијом рада школа 

из више европских земаља и наставом на страним језицима. Због пандемије, активности су из октобра 

2021. померене за март 2022. године па су један од директора ове школе Том ван Бугенхот и 

наставница француског језика Катрин ван Хаувермирен боравили у Ужицу и Ужичкој гимназији од 6. 

до 11. марта. 2022.  

Током боравка, посетили су двадесетак часова свих страних језика у Школи, разговарали са 

ученицима, наставницима и управом Школе о начину и организацији рада, одржали презентацију о 

Белгији и холандском језику за ученике, посетили Сирогојно, научили нешто о српском језику уз 

помоћ ученица Анђеле Требјешанин IV1 и Анастасије Продановић IV1 и обишли најзначајнија 

културна и историјска места у граду: Народни музеј, Јокановића кућу, плажу, хидроцентралу итд. 

Наставници из Белгије посебно су били одушевљени нивоом знања страних језика ученика у нашој 

школи и њиховом спремношћу да учествују у свим наставним активностима, као и љубазношћу свих 

са којима су се срели. Ужичка гимназија је, као и много пута раније, била изузетан домаћин, а са 

гостима из Белгије већ је договорен један облик сарадње у наредној школској години – eTwinning 

пројекат за ученике који уче немачки језик. Поред свих наставника страних језика, реализацију 

пројектних активности помогла је и Ирина Гудурић, професор српског језика и књижевности. 

 

Светлана Гавриловић 

 

 

Eвропски дан језика 

 

Европски дан  језика, 26. септембар 2021. године обележен је штампањем првог броја језичких 

новина „Гимназијска језичка разгледница“ у чијој припреми су учествовали бивши и садашњи 

ученици и професори страних језика из Ужичке гимназије. Часопис садржи радове ученика, интервјуе, 

квизове, занимљивости везане за народе и језике које изучавамо у гимназији али и ван ње.  

Велику захвалност у реализацији овог пројекта дугујемо штампарији „Графос“, графичком 

студију „Графо Нова“ као и предузећу „Металопластика“ Чајетина.  

Ентузијазам, интересовање и преданост са којом смо приступили изради првог броја сасвим 

сигурно наговештавају да се нећемо зауставити само на њему.  

 

Стручно веће за стране језике 

 

 

Литерарни конкурс и квиз - Dracula Bit(e)s Again 

 

https://www.canva.com/design/DAE3Ms3j9ss/cOwqARvGVzKoeq8ruVLQ7g/view?utm_content=DAE3Ms3j9ss&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAE3Ms3j9ss/cOwqARvGVzKoeq8ruVLQ7g/view?utm_content=DAE3Ms3j9ss&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://twinspace.etwinning.net/189493/pages/page/2332118
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175 година од рођења Брема Стокера и 125 година од објављивања његовог најпознатијег романа 

„Дракула“ у Ужичкој гимназији обележени су квизом и изложбом приређеном у кабинету 22. Квиз о 

Стокеровом раду одржан је 4. марта и у њему је учествовало седам трочланих екипа ученика свих 

разреда Гимназије. Најбоље знање показали су Лена Лазаревић, Мина Чушин и Анђела Требјешанин, 

ученице IV1 у екипи ‘Chads’, победнице у квизу. Друго место освојила је екипа ‘No Name’ у саставу 

Марта Мићић IV7, Валентина Николић IV7 и Филип Комарица IVр, а треће место ученици II4 у екипи 

’JNA’, Предраг Станојчић, Душан Радивојевић и Тамара Кљајић. Водитељи квиза биле су Валентина 

Јовановић и Марија Варагић, ученице IV3, а техничку подршку је обезбедио Стефан Стјепић IVр. 

Спонзори такмичења су били издавачке куће Pearson и The English Book из Београда, Арт биоскоп и 

посластичарница „Слатко срце“ из Ужица. 

Истим поводом у школи је одржан и литерарни конкурс за кратку причу на енглеском језику под 

називом 'Dracula Bit(e)s Again'. Прво место је освојио Ђорђе Удовичић IV5, друго место Ксенија 

Ивановић II2, треће место Стефан Ранковић IV2, док су четврто место поделили Миа Пурић IV6 и 

Филип Радовић IVр. Спонзори такмичења су били издавачке куће The English Book и Educational Centre 

из Београда. 

 

Ђорђе Удовичић IV5: Dracula's Working Day 

 

When Ratib and Mustafa, Ottoman envoys, stepped into Dracula's hall, which exuded with the spirit of 

pragmatism and simplicity, they saw before them a man with a sharp nose, heavy eyebrows and bulging green 

eyes. He was seated on the throne around which were his chamberlains, who looked at him with a bit of fear 

which usually manifested itself through energetic moves and laconic replies. The atmosphere of fear and 

striking authority, given to Dracula by his loyal subjects, implied the necessity of utmost respect for his 

person. This vital observation would not escape to Ratib and Mustafa only if they were not blinded by the 

pomposity of the country they represented, that cultivated in them pride exhibited by uncourteous mien. They 

greeted him by saying: "Sultan sends his regards." Before they could proceed with their formal addressing one 

of Dracula's guards subtly, but with the firm voice of a soldier, remarked that it is customary at Wallachian 

court to pay respect to the prince by removing the hat. Mustafa lost his uncourteous mien in a second like he 

sobered up and replied in a flattering tone, characteristic to all experienced diplomats, "I am sure that 

honorable Vlad the Third will understand that it was not in the custom of our fathers to remove turbans at 

anyone's request, therefore, we must politely refuse purely for the sake of our tradition." Dracula hid his 

anger, caused by this answer, behind a diplomatic but slightly sarcastic smile and said: "Your devotion to this 

excellent tradition is truly worthy of praise, I'll actually help you follow it more thoroughly!" As he spoke his 

anger was more and more obvious. Dracula then ordered their turbans nailed to their skulls with three nails, 

saying in a mixture of laughter, anger and satisfaction: "This way you will never have to break these silly 

customs of yours!" 

 

 

Ксенија Ивановић II2: Anemone field 

 

Night. Darkness surrounded him: cold, but niche. He was sitting in the anemone field hours away from 

his home, in this place that provides him with comfort and short moments of stability (that he doesn’t feel 

otherwise). However, rather than feeling the usual security, he felt unease. His body was shivering, so his eyes 

wandered around the field desperately looking for what was causing his happiest moments to turn into 

something ugly. Staring for a couple of seconds resulted in him meeting a yellow pair of eyes that was fixated 

upon him. The moment of safety shifted into a moment of fear. He thought about getting up and running as 

fast as he could, but his curiosity made him stay. So he kept sitting: allowing the eyes, and the slowly 

appearing pale figure of whom they 

belong to, to come closer. 

„Well, hello there! Isn’t it late for young boys to stray?“, he found the deep voice frightening. „Dear 

boy, is something bothering you? What is it? You are here all alone. You are lonely. You have no one. 

Nobody even knows you exist.“. As the sentence reached its end the boy tremble. The pale man smiled. 
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„Humans are prone to believe that unknown equals nonexistent. Are you scared of not existing?“, he asked 

touching the boy’s shoulder. „I could make your fear go away. Do you want that?“. As the boy nodded, 

Dracula bit into his neck. The boy’s chest clenched as he felt the life leave his body. His sweaty body became 

warmer and warmer until it reached the point of eternal warmth. 

It shut off. As his spirit lifted off of his lifeless body, he felt no change within himself; as if he already didn’t 

exist. He can now sit on his anemone field forever. 

 

Стефан Ранковић IV2: Dracula’s revenge  

 

It was the first day of my awakening when I decided to try and go out in the sun. Among the things I 

had with me, I couldn’t choose which one to bring since I’ve been locked up in a cage for a hundred years. 

You may think that it’s cruel but the punishment fits the crime. I couldn’t control my urges so I gave in and 

drained my victim down and left it like a wet cloth in the rain. You noticed I referred to them as it. That’s 

because I see my victims as nothing more than blood bags. My fangs were still wet when the hunters found 

me and put me in the cage. All that time spent underground left me desiccated and unable to move. Now I’m 

finally in the position to continue my hunt for those monsters who left me there to suffer. They are the 

monsters, not me who is often described as one. They are dead, but their families live on and my life mission 

is to find every single member and show them what desperation feels like. There’s one problem left to solve. 

My skin burns in the sun like a fresh wound which was watered in salt. I had to find a witch to cast a spell so I 

could walk among the living once more. That may seem like a difficult task but I’m certain I will manage. 

Only one thing left to do is to create a masterful plan that would enable my revenge and get me the justice I so 

deserve. To anyone who is reading this, my name is Dracula, son of Vlad, the greatest vampire to have ever 

lived. And I promise you with these words. Watch yourselves because I’m coming for you all. 

 

Секција за немачки језик 
 

Чланови секције немачког језика су учествовали у низу активности и ове школске године. У 

септембру 2021. године у Градском културном центру је отворена изложба о аустријском песнику 

Паул Целану у сарадњи са Аустријским форумом из Београда. Тим поводом у просторијама Центра 

организован је квиз о животу и раду овог познатог песника. 

У новембру 2021. године, Александра Милојковић IV4 учествовала је на такмичењу из немачког 

језика у организацији Немачког удружења из Суботице ,,Maria Theresiopolis“ и освојила пето место у 

категорији стрип. Тема Александриног рада била је стрип адаптација једне бајке браће Грим. 

Од 2018. године наша школа је део пројекта ,,kulturweit“ који омогућава младим волонтерима из 

Немачке да проведу шест месеци у нашој земљи и упознају се са радом наше школе. Ове године смо 

имали прилику да угостимо двоје волонтера из Немачке, Анику Шмит и Феликса Ковског, који су 

присуствовали часовима немачког језика и упознали се са наставом из овог предмета. Наши ученици 

су били у могућности да своја знања практично примене и вежбају комуникацију са матерњим 

говорницима немачког језика. 

И ове године, као и претходних година, одржано је полагање из DSD I испита. Испит је полагало 

7 ученика из наше школе: Миа Пурић, Ивана Пртењак, Ђурђија Лојаница, Марија Лучић, Исидора 

Перишић, Ања Лекић и Милица Пешић. 

 

 

 

Исидора Шиљак 

Секција за француски језик 
 

Ове године реализовано је неколико активности  у оквиру наставе француског језика. Најпре,  

поводом посете професора из Белгије, организована је презентација њихове школе, час холандског и 

присуствовали су часовима у одељењима  II6 и IV7. Међународни дан Франкофоније, 20. март, 

обележен је у виду три видео материјала који се налазе на сајту Ужичке гимназије. Такмичење Делф 
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које је одржано 10. априла, имало је два кандидата из наше школе - Ивана Караичић и Виктор 

Врачанић. Оба ученика су положила испит, Ивана ниво Б1 а Виктор А2.  

Француски аташе за сарадњу за француски језик посетио је 14. априла професоре француског 

језика из Ужица. Говорило се о заступљености француског језика у основним и средњим школама 

златиборског краја, проблемима у настави и идејама за повећање интересовања ученика за овај језик. 

Договорена је сарадња основне школе Душан Јерковић и Ужичке гимназије са Градском културним 

центром у ком ће се, у наредним месецима, приказивати Француски филмски караван 

 

Јелена Ајдачић 

 

 

 

 

Секција за италијански језик 

 

У рад секције ове школске године били су укључени  ученици свих разреда. Учествовали смо у 

припреми првог броја језичких новина поводом Европског дана језика 2021. у чему су се посебно 

истакле ученице: Мина Филиповић, Мина Јанковић и Теодора Вуловић III7 и Анастасија Продановић 

IV1.  

На наградном језичком конкурсу који је у марту организовао Универзитет Сингидунум у 

Београду наши ученици су освојили прво место у категорији најбољи пројекат на другом страном 

језику.  

У припреми кратког филма о Ужицу учествовали су: Ема Гускић, Валентина и Софија Радојичић 

III7, Уна Гузијан и Лена Минић IIIр, Анђела Продановић и Стефан Стјепић IVр. Ученици су 

присуствовали Свечаној додели награда на Универзитету Сингидунум 8. априла у оквиру 

манифестације „Међународни дан“.  Након доделе награда и богатог програма сви присутни су се 

упутили ка Авали где су обишли Авалски торањ и Споменик Незнаном јунаку.  

31. маја група ученика из I1 и I3 присуствовала је пројекцији италијанског филма „Hotel Meina“ у 

Градском Културном Центру у оквиру манифестације Дани Европског филма. 

У оквиру обележавања Дана републике Италије, 2. јуна ученици I разреда друштвеног и 

математичког смера учествовали су у квизу  „I come Italia“ a  питања су била везана за италијанску 

кухињу, филм, медије, моду као и главне симболе земље...  

 
 

   20. јуна, након више од две године паузе поново смо присуствовали извођењу опере у Народном 

позоришту у Београду. Овај пут, ученици III4 и  III7 уживали су у извођењу Вердијеве Травијате. 

 

Бојана Броћић 

 

Географска секција 

 

 

 

Крајем октобра група ученика чланова географске секције у сарадњи са професорком географије 

организовала је и  реализовала једнодневни излет на релацији: Ужице - Фрушка Гора - Нови Сад. Том 

приликом смо посетили манастир Врдник - задужбину Kнеза Лазара из 16. века, који је познат као 

"Мала Раваница".  

Манастир има занимљиву архитектуру неокласицизма са елементима утицаја барока. У њему се 

и данас налази кивот у коме су се чувале мошти и ребро Светог Кнеза Лазара,  а које су на Видовадан 

пренете у Манастир Раваницу 1811. год. Наставак путовања уследио је ка „Српској Атини“ или 

некадашњој Неопланти - Новом Саду, где смо организовали пешачку туру до центра града од Српског 

Народног позоришта преко трга Слободе, Змај Јовином и Дунавском улицом до Музеја Војводине. 
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Након тога смо посетили Галерију Матице српске, и остатак времена провели слободној шетњи и 

разгледању. Повратак у Ужице је уследио у поподневним сатима у пријатној атмосфери и дружењу. 

 

Професор географије Мирјана Галечић 

 

Такмичење из географије 
 

У школској 2021/2022. години за такмичење из географије пријавило се 10 ученика: Милица 

Лојаница и Вања Ћировић из III7, Невена Цицварић III5, Вук Василијевић и Урош Ћосић III3, Вук 

Нијемчевић II7, Виктор Врачарић II6, Ива Богићевић, Немања Танасковић и Јован Радељић из III6 

одељења. Након школског, општинског и окружног нивоа такмичења, пласман на републички ниво 

остварио је Јован Радељић III6. 

 

Ове године, републичко такмичење (Национална географска олимпијада) се одржало од 13-15.05 у 

месту Блажеву на Копаонику и састојало се од три дела: писани тест, теренски рад и мултимедијални 

тест. У јакој конкуренцији 60 најбољих такмичара из целе земље, наш ученик је заузео треће место. 

 

Предраг Јовановић 
 

Биолошка секција 

 

За биолошку секцију били су заинтересовани неки ученици другог и трећег разреда. Ученици 

другог разреда су припремани за такмичење из биологије. Ученица II6 Андреја Јездић је једина 

учествовала и освојила прво место на регионалном такмичењу које је одржано 08.05.2022. године у 

Медицинској школи у Ужицу. Због обавеза у музичкој школи, а коју истовремено похађа, Андреа је 

одустала од републичког такмичења на које се пласирала. Од такмичења су одустале и 2 ученице због 

болести. 

 

Саша Станојевић 

 

Пројектна настава из биологије – „Ручак у неолиту“ 

 

У оквиру наставног плана и програма биологије за четврти разред природно-математичког 

смера, наставна област у првом полугодишту је Еволуција, а значајан део часова посвећен је еволуцији 

наше врсте. Знајући да се у непосредном окружењу нашег града, у Стапарској бањи,  налази локалитет 

људи из доба неолита, осмислила сам пројектну наставу којом би ученици  применили стечена знања о 

људима у праисторији. Кроз поројекат који је финансиран из фондова Европске уније, Регинална 

развојна агенција „Златибор“ је направила реплику насеља из доба неолита, па сам се обратила 

директору и менаџеру пројекта за помоћ у реализацији пројекне наставе.  Наишли смо на велико 

разумевање, несебичну подршку у реализацији и, зашто не рећи, искрено одушевњење самом идејом.   

На неколико часова вежби из билогије у одељењу 4/6  формирали смо групе ученика према 

личним афинитетима (истраживачи, сценаристи, редитељи, сниматељи, глумци,  техничка подршка, 

продукција, реквизитери...) а свака група је имала специфичан задатак и рок извршења. Пошто нисмо 

имали довољно ученика 4/6 заитересованих за глуму, у помоћ смо позвали чланове драмске секције 

наше школе. Након одличних припрема које су протекле у сјајаној атмосфери подржавања, помоћи и 

доприноса заједничком циљу кроз идеје, активизам, несебичност, једне кишне суботе почетком 

новембра снимили смо филм „Ручак у неолиту“ у реплици несеља у Стапарској бањи. Опрему 

потребну за снимање набавили су ученици, превоз и кетеринг  обезбедила је РРА, а реквизите, одећу, 

намирнице, оруђе, животиње... свако од нас по нешто.  Ни досадна киша није успела да нам поквари 

расположење. „Ручак у неолиту“ је потпуно успео. Ученици који су се определили да буду техничка 

подршка имали су задатак да ураде монтажу и да филм „упакују“ у готов  производ са насловном и 

одјавном шпицом, са музичком позадином, временском скалом еволуције човека на самом почетку и 

нарацијом.  Монтажа је потрајала... 
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Премијера филма била је у Амфитеатру Ужичке гимназије 24. децембра 2021. год. и то у три 

термина. Један термин је био намењен заинтересованим ученицима Ужичке гимназије. У другом 

термину „Ручак у неолиту“ је приказан заинтересованим наставницима наше школе. Трећи термин је 

био намењен родитељима ученика 4/6 и члановима драмске секције. Утисци свих гледалаца су веома 

похвални, поједине колеге су изразиле искрено одушевљење идејом и реализацијом, а родитељи су 

били изненађени и веома поносни на своју децу. Цео догађај је испратила медијска кућа Радио Луна 

која је прилог са пројекције и интервју са учесницима објавила на сајту (https://www.radioluna.info/na-

neolitskom-rucku-sa-uzickim-gimnazijalcima/)   

Наш „Ручак у неолиту“ приказан је и наставницима биологије и историје ужичких основних и 

средњих школа у просторијама РЦУ-а. Колегинице и колеге  су се сложили да је филм одличан као 

наставно средство за приближавање еволуције човека као наставне теме и у биологији и у историји. 

Филм смо приказали и запосленима у РРА и добили понуду да се „Ручак у неолиту“ уврсти у медијску 

промоцију неолитског насеља у неком наредном периоду. 

Мало је рећи да сам поносна на све учеснике у стварању и реализацији овог пројекта. Све је 

почело као идеја о приближавању теоријских знања, а завршило се продуктом којег се не би постидели 

ни много озбиљнији и искуснији филмски ствараоци.  

 

Душица Ристовић, мастер биолог, наставник биологије у Ужичкој гимназији и педагошки 

саветник 

 

Математика 

 

Математичко такмичење „Мислиша 2022“ 
 

Такмичење Мислиша је одржано 10.3.2022. године. На такмичењу је учествовало 85 ученика и 

то 14 ученика првог разреда, 28 ученика другог разреда, 17 ученика трећег разреда и 26 ученика 

четвртог разреда. Организатор овог такмичења је математичко друштво „Архимедес“ по угледу на 

Међународно такмичење „Кенгури без граница“. На такмичењу су остварени следећи резултати:  

 

- ПРВА НАГРАДА: Зечевић Максим IIр, Шиљковић Вук IIр 

- ДРУГА НАГРАДА: Поповић Огњен IIр, Цвијовић Милица III6, Продановић Анђела IVр, Смиљанић 

Јована IVр 

- ТРЕЋА НАГРАДА: Скоковић Ненад IIIр, Поњавић Милан IVр, Поповић Петар IVр 

- ПОХВАЛА: Глибетић Матеја I6, Јанковић Михаило Iр, Продановић Матија Iр, Средојевић Емилија Iр, 

Бурлић Урош II7, Гавриловић Драгица IIр, Ирић Јулијана IIр, Јанковић Мина III7, Јовановић Игор III6, 

Стевановић Јелена IIIр, Вукадиновић Алекса IVр, Вученовић Александар IVр, Жунић Теодора IV6, 

Комарица Филип IVр, Стјепић Стефан IVр, Ћосовић Јован IV7. 

 

На републичком финалу Мислише које је одржано 8.5.2022. године, учествовали су Зечевић 

Максим IIр и Шиљковић Вук IIр. Од 8 ученика другог  разреда који су стекли право да учествују на 

финалу, Зечевић Максим је освојио пето а Шиљковић Вук седмо место (похвале). 

 

 

Такмичења у организацији Друштва математичара Србије 
 

Математика 
 
На општинском такмичењу из математике је учествовало 26 ученика и сви такмичари су били из 

наше школе. Стручно веће је усвојило праг неопходних бодова у свим разредима за пролазак на 

окружно такмичење, у складу са председницом подружнице Друшта математичара у Ужицу. На 

окружни нови такмичења је прошло 5 ученика првог разреда и по 3 ученика из осталих разреда. На 

окружно такмичење су се пласирали: 

 

https://www.radioluna.info/na-neolitskom-rucku-sa-uzickim-gimnazijalcima/
https://www.radioluna.info/na-neolitskom-rucku-sa-uzickim-gimnazijalcima/
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- I разред: Продановић Матија Iр,  Марковић Татјана I5, Грујичић Љубица I4, Јевтић Лазар I4, 

Средојевић Емилија Iр, 

- II разред:  Огњен Поповић IIр, Јелисавета Поповић IIс , Вук Шиљковић IIр, 

- III разред: Скоковић Ненад IIIр,  Јовановић Игор III6, Веснић Матеја IIIр 

 - IV разред: Продановић Анђела  IVр,  Поповић Петар  IVр, Смиљанић Јована IVр. 

 

Такмичење је прошло без неправилности. 

Окружно такмичење из математике је и ове године одржано у нашој школи 19. фебруара. 

Организацију такмичења је отежало продужавање распуста због погоршане епидемиолошке ситуације. 

Такмичењу је присуствовао 51 ученик и око 10 наставника.  Седам наших ученика је освојило награде. 

- Прва награда: Анђела Продановић IVр, Јована Смиљанић IVр 

 -Друга  награда: Петар Поповић IVр, Ненад Скоковић  IIIр, Матија Продановић Iр 

 -Трећа награда: Емилија Средојевић Iр, Јелисавета Поповић IIс 

 

Наши ученици који су се пласирали на државно такмичење су: Ненад Скоковић – трећи разред, 

Јована Смиљанић и Анђела Продановић – четврти разред. 

Државно такмичење из математике Б категорије за средње школе одржано је у Шапцу 7. маја 

2022. године. Наша три ученика који су се пласирали на ово такмичење имали су велику конкуренцију. 

Анђела Продановић IVр је освојила прву награду. 

 

Државно такмичење из математике,  А категорије одржано  је  12.3.2022. године у Математичкој 

гимназији у Београду. На основу успеха у школској 2020/21. На такмичењу у Б категорији (до 4. места, 

према правилнику Друштва математичара,  такмичења из математике за ученике средњих школа) 

право на учешће ове школске године на државном такмичењу  у А категорији остварили су 

Продановић Анђела, IVр (1. место у трећем разреду) и Шиљковић Вук, IIр, (4. место у првом разреду). 

Анђела је освојила трећу награду у изузетно тешкој конкуренцији. 

Анђела Продановић, освајањем прве награде,  и Јована  Смиљанић, освајањем  друге  награде на 

државном такмичењу из математике  школске године 2020/2021. године, стекле су право учешћа на 

изборном такмичењу за европску математичку олимпијаду за девојке у новембру у овој школској 

години, али су се одлучиле да не учествују због бројних других обавеза. 

 

Милена Јелисавчић и Дубравка Митрашиновић 
 

 

Математички турнир: 43. Математичка олимпијада средњих школа републике србије (екипно 

првенство средњих школа републике србије у математици) 

 

У школи је организован и Математички турнир 21.5.2022. године. Организатор овог такмичења 

је математичко друштво „Архимедес“. Екипа наше школе је учествовала усаставу: Продановић Матија 

Iр, Шиљковић Вук IIр, Цвијовић Милица III6 и Продановић Анђела IVр.  

Сва четири учесника су појединачно освојила прво место, а самим тим је и цела екипа заузела 

прво место. Због епидемиолошке ситуације (у вези са корона вирусом), дошло је до промене места 

одржавања и начина спровођења Турнира (по модификованом моделу), па се свака екипа такмичила у 

својој школи. 

 

Мира Марјановић 
 
 

Програмирање 
 

У организацији Друштва математичара Србије одржано је такмичење из програмирања. 

Квалификације су одржане онлајн, у три круга, у току новембра и децембра 2021. године.  
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Окружно такмичење из програмирања одржано је 27.2.2022. године у Пожеги. Пласман је 

обезбедило 7 наших ученика: Драгица Гавриловић IIр, Јелена Стефановић, Ненад Скоковић, Филип 

Јевтовић и  Стефан Јевтић ученици IIIp и Петар Поповић и Душан Кнежевић ученици одељења IVp. 

Нажалост, нико није обезбедио учешће на републичком такмичењу. 
 

Биљана Ристић 
 

Секција за физику 

 

Ова школска година била је посебно успешна за чланове секције из физике. 

 

ДФС 

Чланови секције су учествовали на свим нивоима такмичења које организује Друштво физичара 

Србије. Нa општинском такмичењу учествовало је 26 ученика који су остварили пласман на окружно 

такмичење које је организовано у нашој школи. 

Прво место су освојили Смиљанић Јована IVр, Скоковић Ненад и Филип Павловић I1. Другу 

награду су освојили Цвијовић Милица III6, Поповић Петар IVр, Ива Павловић IV7, Маша Шишић II5, 

Вук Шиљковић IIр, Игор Јовановић III6, Ива Божовић IIIр, Матија Продановић Iр, Матија Јевтић I4, 

Марко Радивојевић Iр, Матија Глибетић I6, Немања Танасковић III6. Трећу награду Анђела Продановић 

IVр и Јована Старчевић III5. 

Осам ученика је остварило пласман на Државно такмичење које је одржано у Београду и 

остварило изузетне резултате: Другу награду на државном такмичењу освојила је Ива Павловић IV7, 

трећу награду Анђела Продановић IVр и Ненад Скоковић IIIр. 

 

Регионални центар за таленте  

 

Као првопласирана на републичкој смотри, полазница Регионалног центра за таленте Београд II 

и ученица Ужичке гимназије, Ива Павловић изабрана је за представника у области физике тима Србије 

на Интернационалном такмичењу Buca Imse 2f (International Science & Music Fair - такмичење по 

научним дисциплинама - електроника и енергетика, математика, информатика, физика, хемија, 

биологија, клавир), чији је организатор Измир, Турска. Такмичење је одржано у новембру 2021. у 

конкуренцији са 27 земаља, на коме је Ива освојила бронзану медаљу. 

 

На основу медаље на светском такмичењу Иви је уручена престижна награда Српске Академије 

наука и уметности, а награде су јој уручили и партнери RNIDS и 1%. 

 

Цмиљка Васовић 
 

Хемијска секција 

 

Стручно веће наставника хемије је у школској 2021/2022. години радило успешно. Наставници 

су се прилагођавали условима рада који су били измењени услед пандемије корона вируса, стручно 

усавршавали у установи и ван установе, организовали окружно такмичење и припремали ученике за 

такмичење.  

И поред наведених отежаних услова рада, ученици Ужичке гимназије су и у овој школској 

години постигли запажене резултате на такмичењу. Девет ученика од првог до четвртог разреда 

позвано је на Републичко такмичење: Данило Вучић, Татјана Марковић и Јована Радојичић (ученици 

првог разреда), Лука Требјешанин, Јулијана Ирић и Вук Шиљковић (ученици другог разреда), Милица 

Цвијовић и Филип Јевтовић (ученици трећег разреда) и Урош Топаловић (ученик четвртог разреда). 

 

Мирјана Којадиновић 

 

Ликовна секција  
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Чланови ликовне секције учествовали су на Међународном  ликовном  конкурсу - „Мали 

битољски Монмартр“ који је организовао дечји ликовни центар из Скопља, посредством амбасаде РС 

у Скопљу и Министарства просвете науке и спорта РС: Леа Кнежевић, Ана Станковић, Јована 

Урошевић, Марија Јовановић. Остали конкурси - „Историјско возило - Олдтајмер", „Надежда 

Петровић“, „Мајка“, Стрип итд. 

Реализована је  пројектна наставакао и  презентације на различите теме из области Уметност 

кроз епохе, од праисторије до модерне и савремене уметности. Ученици III разреда су на тему 

Наручиоци и дела - музеји, збирке, колекције, писали за медије о музејима, збиркама и колекцијама, па 

је било интересантних и оригиналних прича о приватним колекцијама самих ученика - медаља, плоча, 

књига, лутака, игрица, народних ношњи итд. Као најбољи је одабран рад Данијеле Дедовић који је 

објављен на сајту школе. Реализоване су и радови из области Пропорција, Стрип, Светлост, Површина, 

Боја и сл. На тему Културно наслеђе као извор инспирације рађене су минијатуре и иницијали по 

угледу на српске средњовековне рукописе. 

На часовима су били заступљени практични радови и вежбе у различитим техникама али и 

теоретски задаци o познатим уметницима и о епохaма историје уметности. 

 

Направљена је виртуелна изложба овогодишњих ђачких радова и постављена на Гугл учионицу 

(Гугл диск). Посећене изложбе слика у Градској галерији (Изложба фотографија Мирослава 

Прдојевића, слике Арпада Пулаиа…) и у Градском културном центру - Фестивал стрипа. 

 

Биљана Спаловић 

 

Пројектна настава у предмету ликовна култура 

 

Ликовни конкурс Ужичког „Кола српских сестара“ који негује празник Материце уз литерарни, 

организовало је четврти ликовни конкурс, на којем су учествовали ученици средњих школа. Задатак је 

био да се ликовно одговори на тему, „Мајка“.  Ученица Ужичке гимназије, Ива Богићевић, из одељења 

III6, узела је учешће на поменутом конкурсу. 

Ученица Јана Лекић из I4 одељења реализовала је ликовни рад са иновативним приступом који је 

узео учешће на Деветом ликовном конкурсу за стрип у организацији Балканске смотре младих стрип 

аутора у Лесковцу. 

Ученици одељења I4 реализовали су Пројектну наставу 

на тему „Старих цивилизација“. Плакати деце који 

су били део пројектне наставе изложени сy између другог 

спрата и поткровља Ужичке гимназије.  

Ученици су поред поменуте реализовали другу 

пројектну наставу са темом „Однос ентеријера и 

екстеријера“. Радови ученика су улепшали Хол Ужичке 

гимназије на првом спрату. 

Ученици IIIР одељења реализовали су Пројектну 

наставу на тему „Уметност XX века“. Презентације 

радова се налазе на Гугл учионици одељења IIIР. Ученици 

IIIР одељења су заједно са ученицима I4 одељења излагали на 

изложби у Холу са радовима из области реалистичког 

приказа теме пејзажа. 

Овом приликом захваљујем се на труду, великом 

залагању и тимском раду, IIIР и I4 одељења. 

 

Професор ликовне културе Драган Вићентић 

 

 

 
Рад Јелене Стевановић IIIp 
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Физичко и здравствено васпитање 

 

16. 11. 2021. одржано је Општинско и Међуопштинско такмичење у пливању где се шест ученика 

пласирало на Републичко такмичење на коме нису учествовали због пандемије. Екипу је водила проф. 

Светлана Кнежевић. 

 

21. 12. 2021. мушка екипа учествовала је на Општинском такмичењу у кошарци и освојила 1. место и 

пласирала се на Окружно такмичење, на коме није учествовала због пандемије. Екипу је водио проф. 

Александар Пековић. 

 

27.12.2021. женска екипа учествовала је на Општинском такмичењу у малом фудбалу и освојила 1. 

место и пласирала се на Окружно такмичење, на коме није учествовала због пандемије. Екипу је водио 

проф. Александар Пековић. 

 

28.12.2021. женска екипа учествовала је на Општинском такмичењу у кошарци и освојила 1. место и 

пласирала се на Окружно такмичење, на коме није учествовала због пандемије. Екипу је водио проф. 

Александар Пековић. 

 

3. 3. 2022. одржано је Општинско и Међуопштинско такмичење у спортској гимнсатици. Женска екипа 

заузела је 1. место и пласирала се на међуокружно такмичење. Екипу је водио проф. Вукашин Тарабић. 

 

9. 3. 2022. у Чачку, одржано је Међуокружно такмичење у спортској гимнастици. Женска екипа 

заузела је 1. место и пласирала се на Републичко такмичење. Екипу је водио проф. Вукашин Тарабић. 

 

16. 3. 2022. у Костолцу, одржано је Републичко такмичење у спортској гимнастици. Женска екипа 

заузела је 6. место. Екипу је водио проф. Љубиша Вранешевић. 

 

24.3.2022. одржано је Општинско такмичење у атлетици. И мушка и женска екипа су освојиле 1. место 

и пласирале се на Окружно такмичење. Екипу је водила проф. Светлана Кнежевић. 

 

05.05.2022. у Прибоју, одржано је Окружно такмичење у атлетици. Женска екипа је заузела 3. место, а 

три ученика су се у појединачној конкуренцији пласирали на Међуокружно такмичење. Екипу је 

водила проф. Светлана Кнежевић. 

 

10.05.2022. у Краљеву, одржано је Међуокружно такмичење у атлетици. Ана Јеремић (Iс), заузела је 2. 

место у трци на 800 м, Богдан Јаџић, (Iс), заузео је 2. место у трци на 1000 м и Вања Велисављевић 

(IIс), заузела је 3. место у трци на 400 м. Екипу и појединце је водила проф. Светлана Кнежевић. 

 

Љубиша Вранешевић 

 

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 2021/22. години распоређени у 8. одељења. Одељењске старешине су радиле на 

изради делова Годишњег програма рада школе. Одржани су први родитељски састаници. 



 

158 

 
 

 

Настављено је евидентирање података о ученицима у школску документацију и 

формирање група за изборну наставу. Дали су подршку при формирању одељењске заједнице 

ученика, избор председника и секретара и по два представника одељењске заједнице за ђачки 

парламент. Ученици су упознати са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање позитивног односа према раду, 

дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу. Ученици су се определили за 

ваннаставне активности. Матуранти су упознати са  пропозицијам полагања матурског 

испита. Екскурзија за ученике  није реализована. 

У октобру се, у оквиру одељењских већа, разговарало о школској клими сваког одељења 

- евентуалним проблема похађања наставе и активноог учешћа у редовној, допунској и 

додатној настави. Решавани су проблеми прилагођавања ученика и водило се рачуна о 

дисциплини и понашању ученика. У оквиру ових питања сарађивало се са директорим и 

педагогом школе. 

Реализоване су предвиђене теме. Успостављена је сарадња са Центром за таленте 

(Петница) и праћена реализациј програма професоналне оријентације и програма заштите и 

унапређења здравља ученика. Одвијао се континуирани рад на педагошкој документацији. 

У новембру се радило на припреми података за први класификациони период. Одржани 

су родитељски састанаци (упознавање родитеља са резултатима успеха ученика и 

изостанцима у првом класификационом периоду). Ученици су упознати са предлозима и  мера 

за побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће. Организован је систематски преглед 

за ученике првог и трећег разреда. Ученици су помагали у уређењу учионичког простора. 

Урађено је анкетирање ученика о раду појединих професора. Рад на педагошкој 

документацији. 

У децембру се радило на утврђивању и отклањању последица неуспеха ученика из 

појединих предмета. Реализовања је изборна тема: Проблеми у понашању, разговор о 

штетности дувана, алкохола и наркотика. Са ученицима се разговарало и  о организованом 

коришћењу слободног времена. Рад на педагошкој документацији. 

У јануару се радило на припреми одељењских већа, утврђивању резултата на крају првог 

полугодишта и припрема за почетак наставе у другом. Подељене су ђачке књижице. 

Прослављена је школска слава Свети Сава. Интезивирана је сарадња са педагогом и 

родитељима ученика који имају велики број слабих оцена и изостанака. Са ученицима се 

разговарало о узроцима изостајања са наставе. Одржани су родитељски састанци.  

У фебруару је реализована изборна тема о систему вредности младих и моралним 

нормама. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика.   

Доста се радило на координисању наставе на даљину и на ажурирању педагошке 

документације у е дневнику.  

У јуну су организована усмена испитивања у школи за све ученике који су желели да  

поправе оцене. За ученике четвртог разреда организован је матурски испит. Одржано је 

одељењско веће за четврти разред, утврђен је успех и резултати ученика на матурском испиту. 

Рад на педагошкој документацији. Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који 

дугују књиге. Урађена је анализа изостајања ученика и  евидентирање ученика за разредни 

испит. 
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 Крајем јуна одржане су и седнице одељењских већа и утврђен успех ученика на крају 

школске 2020/21. године. Подељена су сведочанства и ђачке књижице. Урађена је анализа 

успеха и понашања ученика на крају наставне године. 

 Крајем јуна и почетком јула радило се на Извештаја о реализацији годишњег плана 

рада школе. Уписани су ученици у први разред. Уписано је 3 одељења друштвено-језичког 

смера, 3 одељења природно-математичког смера, 1 одељење за ученике са посебним 

сопосбностима за рачунарство и информатику и 1 одељење за ученике са посебним 

способностима за спорт. 

У августу су одржане седнице наставничких и стручних већа. Урађена је педагошка 

документација и радило се на изради Годишњег плана рада школе. 

 

8.3. Извештај о програму слободних активности (друштвених, техничких, хуманитарних, 

спортских и културних активности, ученичке организације) 

Назив активности Разред Задужени 

наставник 

Време реализације 

Вечери на језицима који се 

изучавају у школи 

Сви разреди Стручно за стране 

језике 

Није реализовано  

Хорске вечери Сви разреди Стручно веће за 

уметност 

Није реализовано 

Изложбе слика и 

уметничких радова ученика 

Сви разреди Стручно веће за 

уметност 

Реализовано је 

више изложба 

током школске 

године  

Позоришне представе Сви разреди Стручно веће за 

српски језик и 

књижевност 

Реализовано током 

школксе године 

Књижевне вечери Читалачки 

клуб 

Стручно веће за 

српски језик и 

књижевност 

Реализовано је у 

априлу месецу 

Хуманитарне активности Сви разреди Стручно веће 

наставика 

грађанског 

васпитања 

Реализовано је 

током школске 

године 

Спортски турнири  Сви разреди Стручно веће 

наставика физичког 

васпитања и физике 

Делимично  

реализовано 

Активности у области 

екологије 

Сви разреди Стручно веће 

биологије 

Реализовано је 

током школске год 

 

Позоришне представе и књижевне вечери - У делу рада секција и рада стручних већа. 

Хуманитарно-спортске  активности - У делу извештаја о раду ученичког парламента. 
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Меморијални турнир у малом фудбалу ,, Љубомир Љубо Обреновић“ 

Турнир се реализује у пролеће сваке школске године. У школској 2021-2022 из добро 

познатих разлога ( КОРОНА ВИРУС ) турнир није реализован. 

Снежана Јевђовић 

 

8.3.1. Извештај о раду Ученичког парламента школску 2021/22. годину 

Овогодишње активности почеле су 11. септембра, када је одржана прва седница на којој 

су спроведени избори за предстојећу школску годину. Председница Ученичког парламента у 

овој школској години је Ива Богићевић, заменица, Милица Јаблановић, а Ива Јелисавчић је 

записничарка. На овом састанку су покренуте теме будућих активности. Ученици су 

подељени у тимове у складу са њиховим интересовањима, како би се повећала ефикасност 

рада Ученичког парламента. Планове које смо поставили на почетку, пореметила је 

епидемиолошка ситуација и ранији завршетак првог полугодишта. 

Током ове школске године, која је реализована комбинованим начином рада, није било 

пуно великих догађаја. У уводном делу ученици су упознати са изворима енергије, начинима 

њиховог коришћења, количином финансијских средстава неопходних за изгрању нуклеарних 

и хидро електрана.  

Затим је реализован практични део, у коме су ученици кроз игру применили све оно о 

чему се у уводном делу разговарало. Кроз три различита задатка тражили смо најефикасније 

решење за снабдевање енергијом, а без угрожавања животне средине. Читав пројекат 

пропратила је Америчка амбасада у Србији и професори из Америке. 

Током априла 2021. године реализован је и пројекат грађанског васпитања, такође преко 

Зум платформе. У уводном делу је објашњено шта би на часовима грађанског васпитања 

требало да се ради. Потом је вођена дискусија о томе како ствари изгледају у пракси. Ово је 

било, пре свега једно ново и занимљиво искуство. Имали смо прилику да научимо доста 

нових ствари које би се могле имплементирати у часове грађанског васпитања наредних 

година. 

Као председница Ученичког парламента додала бих, да је ова година могла бити и много 

боља. Чини ми се да нисам схватила изазове које место председнице доноси. Надам се да ће 

наредних година све функционисати много боље.  

Захвалаила бих се и директору, педагогу, психологу, професорима, помоћним 

радницима, свим члановима парламента и вредним ученицима наше школе, без њих ова 

школска година не би била успешно завршена! 

Ива Богићевић 
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8.4. Извештај о реализованим екскурзијама и излетима ученика  

 У школској 2021/2022 није реализована Екскурзија ученика због пандемије. 

Излет ученика другог разреда гимназије  није реализована због пандемије. 

  

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

9.1. Извештај о  програму унапређивања образовно-васпитног рада 

Почетком школске године, као саставни део Годишњег плана рада школе,  израђен је и 

глобални план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. План има јасне 

приоритете и циљеве постављене на Педагошком колегијуму. Предвиђа континуирано 

стручно усавршавање наставника како на нивоу школе, тако и ван школе. Такође, израђени су 

и индивидуални планови стручног усавршавања и усаглашени су са Годишњим планом.  

У складу са утврђеним приоритетима школе и предлозима стручних већа одабрани су  

акредитовани семинари за већу групу наставника који се односе на  васпитни рад наставника.  

Наставничко веће разматрало је и промену плана уписа за наредну школску годину. 

Одлучено је да се у школској 2021/22. години, поред три одељења друштвено-језичког смера и 

три одељења природно-математичког смера, упише, једно одељење за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику и једно одељење за ученике са посебним 

способностима за спорт. Због промене плана уписа и предстојеће реформе гимназија 

наставници су током школске године пролазили кроз интезивне обуке. 

9.2. Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања   

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

           Реализоване активности Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемраивања током школске 2021/2022. год. су следеће:  

           Континуирано су се реализовале превентивне активности које се односе на спречавање 

дигиталног насиља. Из тог разлога конкретне активности тима су следеће: 
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 Сарадња са просветним саветницама ШУ Ужице Александром Јовановић Ђукић и 

Снежаном Стаматовић о реалној ситуацији у школи по питању насиља, тешкоћама на које 

наилазимо у раду, начинима превладавања истих, као и примерима добре праксе. 

 На основу те сарадње и њиховим залагањем и учешћем, проистекли су материјали који су 

коришћени у циљу подизања свести о врстама и нивоима насиља, превенцији и реаговању у 

ситуацијама насиља. Веома су нам били корисни, а прослеђивани су ученицима, 

наставнивима и разредним старешинама. 

Конкретно, то су: 

 Радионице на тему дигиталног насиља,  

 Збирка примера добре праксе у области заштите од насиља,  

 Процена стања у школи у области борбе против насиља.  

 Чланови наставничког већа су упознати са водичем за школе под називом „Ка сигурном и 

подрстицајном школском окружењу“.  

 24. фебруара 2022. је обележен „Дан розе мајица“, то је међународни дан борбе против 

вршњачког насиља, ученици наше школе су обавештени и позвани да актицвно учествију у 

борби против овог облика насиља. 

           Реализовано је истраживање путем онлајн упитника са  циљем да се сними 

безбедоносна ситуација у школи. На основу ових резултата биће састављен индивидуални 

програм Тима за школску 2022/2023. годину. 

Резиме резултата истраживања насиља у Ужичкој гимназији 

               Узорак ученика који су учествовали у истраживању је 250 и 30 запослених. 

Реализацијом истраживања запослени школе, родитељи и ученици школе имали су прилику 

да стекну увид у најзаступљеније облике, интензитет и учесталост насиља у својој школи као 

и да на основу ових резултата даље планирају рад на безбедности школског окружења и 

оформе препоруке за даље деловање на пољу превенције и интервенције на насиље. 

                   Најучесталији облик насиља је дигитално насиље са елементима  психолошког 

насиље, и то исмевање и вређање преко дружтвених мрежа, пре свега инстаграма као 

најчешће коришћене платформе за контакте међу адолесцентима. 

                   Психолошко насиље је чешће него физичко, нарочито исмевање и вређање. Веома 

индикативан податак је и то да је психолошко насиље (претње, застрашивање и исмевање) 

између наставника и ученика је много израженије него насиље између вршњака.  

                  Најчешћи разлози за насиље била је различитост међу ученицима и/или однос 

наставника према ученицима који се доживљавају као различитиПоређење резултата 
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истраживања у основним и средњим школама показало је да су ученици средњих школа 

знатно мање склони од основаца да се пожале наставницима или одраслим особама у школи. 

Ученици средњих школа процењују покушаје наставника да помогну као знатно мање 

успешне него што је то случај код ученика основних школа. Оваква тенденција може 

указивати да ученици сумњају да представници система (наставници и запослени у школама) 

могу да им помогну, и да зато радије бирају алтернативне начине суочавања са насиљем.  

                    Оваквом резултату иду у прилог и бројне сугестије ученика да би, у борби са 

вршњачким насиљем,школе, ѕаједно са родитељима и другим институцијама више ангажују 

на подизању свести да се насиљем насиље није адекватан одговор на насиље.  

              Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за 

превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији је обогатила своју понуду са семинарима 

и едукативним радионицама ѕа наставнике, ученике и роситеље и ѕначајан број запослених и 

ученика је савладао неке од понуђених обука. Алати и материјали са платформе ће у наредном 

периоду бити коришћени у још већем обиму.  

             У марту месецу 2022. је одржан састанак у Градској кући свих представника и 

координатора Тимова, директора школа, представника ШУ, ЦСР, Дома Здравља и Полиције 

са циљем да се ажурирају подаци контаката из интитуција које сарађују у области превенције, 

стпечавања и реаговања на насиље у средњим стручним школама.  

              Мај, 2022. Састанак у ШУ Ужице са Александром Јовановић Ђукић и Снежаном 

Стаматовић и наставак сарадње. Акценат је на изради програма Тима који је специфичан за 

сваку школу према њеним особинама и потребама. 

               Активности Тима су ишле у правцу праћења комуникације између наставника и 

ученика, ученика и ученика и сарадње између њих. Сарадања и комуникација су били добри, 

наравно увек постоји могућност за даље унапређење и развој.  

               Ученици су константно подсећани да је веома важмо да у овом периоду поштују 

основне принципе ненасилне комуникације, сарадње и толеранције. 

 

 Координатор тима Драгана Радовић 

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. 
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             Садржаји програма професионалне оријентације сам тако концепирала да се могу 

реализовати кроз различите облике образовно-васпитног рада у школи (часови редовне 

наставе, додатне наставе, одељењског старешине, менторски рад, слободне и др. активности). 

            Као и претходних, и ове школске године реализоване су активности везане за 

професионално информисање и професионалну оријентацију ученика, поготову матураната, 

наше Школе. Обављани су  индивидуални разговори, са циљем објективног сагледавања 

интересовања и капацитета ученика за наставак образовања и оснаживање и оспособљавање 

за улазак у свет рада.  

          Ове активности су настављене и у наредном периоду, у складу са потребама ученика. 

Тестирања интелектуалних способности и профилисање личности за одређена занимања као и 

разговоре обавила је школски психолог.  

             У периоду новембар-децембар 2021. године, посебно кроз радионице ГВ за 4. разред, 

формирани су правилни ставови према раду. Настављено је са проверавањем стабилности 

професионалних интересовања, као и са подстицањем испитивачког понашања према себи, 

свету рада и занимању. 

Време активности Активности и теме Носиоци 

активности 

Реализација 

 

 

септембар 

Упознавање, праћење и 

подстицање развоја 

индивидуалних 

карактеристика личности 

ученика значајних за 

усмеравање њиховог 

професионалног развоја 

и подстицање да сами 

свесно доприносе свом 

професионалном развоју 

 

школски психолог 

Драгана Радовић, 

наставници ГВ и 

изборних програма 

 

 

 

реализовано 

 

октобар 

 

 

Информисање ученика о 

свету рада и занимања, 

систему вишег и високог 

образовања и 

оспособљавање за 

самостално прикупљање 

информација које се 

односе на свет рада и 

систем образовања 

школски психолог 

Драгана Радовић, 

наставници који 

имају то у свом 

плану и програму 

 

реализовано 

новембар Формирање правилних 

ставова према раду 

 школски психолог 

Драгана Радовић, 

наставници 

реализовано 
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децембар 

Даљи рад на 

изграђивању културе 

рада, развијању свести о 

друштвено 

индивидуалној 

вредности рада у 

задовољавању људских 

потреба 

 

школски психолог 

Драгана Радовић 

 

реализовано 

током другог 

полугодишта 

школске 21/22. 

Презентација факултета, 

виших и високих школа 

ученицима завршних 

разреда 

ПП служба, 

директор школе 

реализовано 

током другог 

полугодишта 

школске 21/22. 

Припрема и презентација 

Ужичке гимназије 

ученицима 8. Разреда 

 У Ужичкој гимназији 

дани отворених врата  

Катарина 

Смиљанић, ученици, 

психолог школе 

драгана Радовић 

реализовано 

 

април, мај, јун 2022.  

Угледни часови 

ученика са 

ученицима првог и 

трећег разреда 

наставници 

Б.Ристић, 

А.Алексић, 

Катарина 

Смиљанић, ученици 

Филип Радовић, 

Филип Комарица,  

Стефан Стјепић и 

Душан Марјановић 

 

реализовано 

 

            Новина у овој школској години је организовање, одржавање, снимање и постављање на 

сајт школе,инстаграм страницу школе и јутјуб канал угледних часова које су одржали 

ученици завршног разреда  рачунарског одељења са ученицима првог и трећег разреда 

рачунарског одељења из предмета Програмирање и Објектно орјентисано програмирање. Циљ 

угледних часова је прибличавање ученицима 8.разреда овог смера у гимназији, промоција 

вршњачке едукације и развој тимског рада и сарадње међу ученицима,и између ученика и 

наставника. Такође је направљења и представљена ученима 8. разреда презентација са 

досадашњим резултатима и конкретним продуктима ученика одељења 4.р. 

Носиоци и реализатори ових активности су били наставници Биљана Ристић, Александар 

Алексић, Катарина Смиљанић, ученици Стефан Стјепић, Филип Комарица, Филип Радовић, 

Душан Марјановић, и психолог школе Драгана Радовић. 
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Пријем од стране учесника, тј. Ученика и наставника је био веома добар и планира се наставак 

и развој ове праксе.  

             Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално 

информисање, професионално саветовање и праћење развоја ученика.  

              У оквиру професионалног информисања, предметни наставници су, уз редован 

програм из својих стручних области, пружали обавештења о карактеристикама појединих 

занимања. У школи је доступна база података путем интернет везе и ''уласка'' на сајтове 

факултета у Србији. Подаци о факултетима и бишим школама доступни су ученицима у 

оквиру ''информативног кутка'' који је у кабинетима за информатику. Овде су истицани сви 

подаци битни за професионално информисање и оријентацију ученика: адресе свих виших 

школа и факултета у Републици Србији, информације Завода за тржиште рада о потребама за 

кадровима на територији Златиборског окрука, квоте за упис, број студената, школарине, 

пропагандни и рекламни материјал које више школе и факултети шаљу у школу, занимљиве 

информације везане за поједина занимања итд. 

9.3.2.Извештај о програму здравствене превенције 

            Организатор ових активности је психолог Драгана Радовић, уз велику помоћ и 

ангажовање ученика. Извештаји о реализацији осталих активности налазе се у делу о 

секцијама.  

Време активности Aктивности Носиоци 

активности 

Реализација 

 

септембар 

Упознавање ученика 

I и осталих разреда 

на тему „Болести 

зависности – 

алкохолизам, 

коцка...“ 

психолог школе, 

представници Завода 

за јавно здравље 

 

реализовано 

 

октобар 

 

 

 

 

 

Упознавање ученика 

са развојним 

периодом у коме се 

налазе 

(адолесценција); 

Систематски 

преглед – 

здравствени за 

ученике 1. и 

3.разреда 

психолог школе, 

разредне старешине 

 

 

 

 

 

 

Реализовано 
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новембар 

 

Радионице са 

ученицима 1.с и 2.с 

о здравим стиловима 

живота 

 

 

 

Ученици 1.с и 2.с са 

наставницима 

А.Пековић и 

В.Тарабић 

 

 

 

 

реализовано 

 

јануар Болести зависности - 

упознавање ученика 

са штетности ПАС-а, 

особинама и 

понашањем 

наркомана 

Наставници 

изборних предмета 

Здравље и спорт, 

Појединац, друштво 

и група, наставници 

ГВ, разредне 

старешине и 

психолог школе  

 

 

реализовано 

током целе школске 

године 

Промоција здравих 

стилова живота 

наставници, 

разредне старешине, 

психолог школе 

 

реализовано 

 

           На пригодан начин обележени су у значајних датума везаних за здравствену превенцију 

и екологију према календару здравља:  

- 16. октобар - Светски дан хране - новемабар - месец борбе против болести зависности 

 - 1. децембар - Светски дан борбе против СИДЕ 

 - 31. јануар - Национални дан борбе против пушења 

 - март - Месец борбе против рака  

 - 22. март - Светски дан вода  

 - 7. април - Светски дан здравља  

 - 31. мај - Светски дан борбе против пушења  

 - 5. јун - Светски дан заштите животне средине  

Превенција употребе ПАС-и је организована истовремено у неколико праваца:  
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1. Преко едукативног програма, превенција болести зависности, које су реализоване у свим 

одељењским заједницама нижих разреда, радићемо на:  

• формирању негативног става према употреби и злоупотреби психоактивних супстанци, 

 • јачаћемо одлучности младих да одбију понуђену дрогу. 

 2. Затим, преко секција које су ученицима пружале прилику за неформално међусобно 

дружење и упознавање и прилику да се докажу, реализују, доживе успех и пронађу себе.  

              Систематским праћењем понашања ученика, које већ постоји као обавеза и део 

образовно-васпитног процеса, тудимо се да свако сумњиво понашање уочимо. Такве појаве се 

пријављују педагошко-психолошкој служби. 

               Рад на јачању и унапређењу менталног здравља ученика: у скаладу са тим остварена 

је сарадња са ужичким Центром за социјални рад  и колегиницом психологом Маријом 

Синђић која је у  априлу и мају 2022. године реализовала, током шест недеља, радионице на 

тему јачања и унапређења менталног здравња адолесцената са заинтересованим ученицима. 

Постоји велика заинтереосваност ученика за овај програм и намера је да се сарадња настави, а 

да ученици који су прошли и успешно завршили обуку да се баве разменим искустава и 

едукацијом вршњака  у школи. 

                Настављена је сарадња са Школским диспанзером и реализоване су радионице са 

Невенком Дедић за ученике 1. и 2. разреда о адолесценцији, ѕдравој исхрани, превенцији 

употребе ПАС, алкохолозму. Ове радионице су наишле да добар пријем код ученика. 

                Почела је да ради амуланта за дечију и адолесцентну психијатрију са докторком 

Звезданом Стевановић, успостављена је комуникација и почела је сарадња.  

 

 

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 2021/22. 

години није било ученика који су у инклузији.   

Тим за вршњачку медијацију није имао реализованих активности у току школске 

21/22.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 

2021/22. годину. Задужени су Емилја Станковић, школски педагог, Дубравка Митрашиновић 
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и Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике. Закључак тима је да велики број 

наставника још увек не препознаје значај извештавања о свом раду са ученицима на сајту 

школе. 

Извештаји о раду у оквру осталих наведених тимова су саставни део овог документа. 

 

9.5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА  И ФОНДАЦИЈАМА У ШКОЛИ  

9.5.1. Извештај о реализованим пројектима 

1. Део извештаја о реализованим пројектима налази се у делу о секцијама и 

извештајима о раду стручних већа.  

eTwinning пројекти 

 

Школа је ове године учествовала у дваeTwinning пројекта, Poetry for a Sustainable Future – трећу 

годину за редом и What do you know about European languages? У пројектима је учествовало 

тридесетак ученика четвртог разреда и они су били веома успешни упрскос проблема у реализацији 

активности проузрокованих пандемијом. За оба пројекта предате су пријаве за добијање Националне 

ознаке квалитета, коју је, иначе, Школа ове године добила за прошлогодишње успешно учешће у 

пројекту Poetry for a Sustainable Future. 

У оквиру овог пројекта,чији је основни циљ упознавање и промовисање 17 циљева одрживог 

развоја Уједињених Нација кроз поезију, а ове године је основна тема била демократија, у септембру 

2021. ученици су се преко дигиталне алатке 

Padlethttps://padlet.com/magl77001/wmqm80izux12wftn?fbclid=IwAR2qt-FM-

PEhnvEeJGT9D91ykVmiGdnVKx6aEote9p25k1O65bpeGp5r1kw упознали са вршњацима из Трелеборга 

у Шведској и града Кјаравале Ћентрале у Италији, а затим наставили да, преко исте платформе, 

објављују своје радове, читају их и коментаришу. Лена Милановић IV1 је, за потребе пројекта, 

снимила кратак видео о Школи. Ученици су се опробали у писању тзв. black out poetry. Писали су и 

новогодишње стихове инспирисане песмом Алфреда Лорда Тенисона In Memoriam (Ring out, wild 

bells). На адресе наших најважнијих партнера у пројекту отишле су у децембру новогодишње 

честитке. Током јануара и почетком фебруара 2022. године, завршене су две дигиталне збирке поезије 

у којима су наши ученици сарађивали са ученицима из Шведске и Италије. То су збирка хаику поезије 

под називом Signs of Spring са фотографијама које су снимили аутори песама из Шведске, Италије и 

Србије 

http://sustainablepoetry.se/bok/SignsofSpring.pdf?fbclid=IwAR2cJFkP3Sz8TDb2z6KaRc8Osi0d-

zbMs4PpDyQGqDj5j0O3XGKF4Xz2-GM  и збирка песама инспирисаних делом 

АлфредаТенисона, коју су приредили наши ученици са гимназијалцима из Шведске 

https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-

2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium

=link&utm_source=publishsharelinк.  

Током фебруара, такође, обележено је 100 година од рођења и 55 година од смрти америчког 

песника Ленгстона Хјуза изложбом и писањем песама инспирисаних његовим делом. 21. март – 

Светски дан поезије обележен је 'поетском' шетњом градом током које су ученици четвртог разреда 

говорили своје стихове као и стихове познатих песника на енглеском, италијанском и српском језику и 

пролазницима поделили обeлеживаче за књиге и магнете инспирисане поезијом које су сами осликали. 

Видео записи са шетње објављени су на Fb страници пројекта у оквиру заједничког Pop-up Poetry 

догађаја којим је пропраћено обележавање овог датума у свим школама учесницама пројекта 

https://www.facebook.com/groups/2883723995187062.  

https://padlet.com/magl77001/wmqm80izux12wftn?fbclid=IwAR2qt-FM-PEhnvEeJGT9D91ykVmiGdnVKx6aEote9p25k1O65bpeGp5r1kw
https://padlet.com/magl77001/wmqm80izux12wftn?fbclid=IwAR2qt-FM-PEhnvEeJGT9D91ykVmiGdnVKx6aEote9p25k1O65bpeGp5r1kw
http://sustainablepoetry.se/bok/SignsofSpring.pdf?fbclid=IwAR2cJFkP3Sz8TDb2z6KaRc8Osi0d-zbMs4PpDyQGqDj5j0O3XGKF4Xz2-GM
http://sustainablepoetry.se/bok/SignsofSpring.pdf?fbclid=IwAR2cJFkP3Sz8TDb2z6KaRc8Osi0d-zbMs4PpDyQGqDj5j0O3XGKF4Xz2-GM
https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelinк
https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelinк
https://www.canva.com/design/DAE3ByB2yPk/8TOWDdT-2jDIjmvQYiNarA/watch?utm_content=DAE3ByB2yPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelinк
https://www.facebook.com/groups/2883723995187062
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У мају је припремљена и електронска књига са избором песама наших ученика написаних током 

године на енглеском и српском језику https://padlet.com/magl77001/xmlvwzb24oemsmxr.   

 

Анастасија Продановић IV1: Democracy (акростих) 

 

Development 

Equality and justice 

Main thing for society 

Opportunities 

Commitment and tolerance 

Rights and freedom 

Among the things that have improved the world 

Courage 

You and me 

 

 

У пројекту What do you know about European languages?, Ужичка гимназија је учествовала 

заједно са школама из још једанаест европских земаља и његов основни циљ био је упознавање са 

европским језицима. У септембру су размењене разгледнице са кратким текстовима на матерњем и 

енглеском језику. Аница Глигоријевић IV1 је направила видео са поздравом на српском језику, а 

Николина Милић IV2 је урадила кратак филм о Србији. Мина Чушин IV1 и Бојан Лацмановић 

припремили су цртеже за две стране заједничког календара свих учесника пројекта којим су 

представљене култура и традиција земаља учесница, а Анастасија Продановић IV1 и Богдан 

Радовановић IV7 урадили су предлоге за лого пројекта. Одељење IV1 направило је кратак видео са 

поздравом Европи на српском језику, а ученице IV4, Сара Вучковић и Јана Мариновић, направиле су 

видео снимак у коме певају једну познату песму на нашем језику, као и видео новогодишњу честитку. 

У фебруару 2022., завршен је заједнички календар за ову годинуса илустрацијама ученика из десетак 

партнерских земаља 

https://www.canva.com/design/DAE3Ms3j9ss/cOwqARvGVzKoeq8ruVLQ7g/view?utm_content=DAE3Ms3

j9ss&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel.  

У априлу су ученици IV2 припремили материјал за игру „Милионер“ у оквиру пројектне 

активности „Заједничка израда дигиталних игара“   

https://twinspace.etwinning.net/189493/pages/page/2332118, oд кога су партнери из Француске направили 

неколико одличних дигиталних игрица, које се могу користити и након завршетка пројекта као 

наставно средство. 

 

Светлана Гавриловић 

 

Еразмус+ 

 

Шкoла је ове године по први пут учествовала у једном Еразмус+ пројекту под називом VKO – 

Internationally Strong, чији је носилац била средња школа VKO из града Опвијка у Белгији. Циљ 

пројекта је био професионално усавршавање наставника кроз упознавање са организацијом рада школа 

из више европских земаља и наставом на страним језицима. Због пандемије, активности су из октобра 

2021. померене за март 2022. године па су један од директора ове школе Том ван Бугенхот и 

наставница француског језика Катрин ван Хаувермирен боравили у Ужицу и Ужичкој гимназији од 6. 

до 11. марта. 2022. Током боравка, посетили су двадесетак часова свих страних језика у Школи, 

разговарали са ученицима, наставницима и управом Школе о начину и организацији рада, одржали 

презентацију о Белгији и холандском језику за ученике, посетили Сирогојно, научили нешто о српском 

језику уз помоћ ученица Анђеле Требјешанин IV1 и Анастасије Продановић IV1 и обишли 

најзначајнија културна и историјска места у граду: Народни музеј, Јокановића кућу, плажу, 

https://padlet.com/magl77001/xmlvwzb24oemsmxr
https://www.canva.com/design/DAE3Ms3j9ss/cOwqARvGVzKoeq8ruVLQ7g/view?utm_content=DAE3Ms3j9ss&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAE3Ms3j9ss/cOwqARvGVzKoeq8ruVLQ7g/view?utm_content=DAE3Ms3j9ss&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://twinspace.etwinning.net/189493/pages/page/2332118
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хидроцентралу итд. Наставници из Белгије посебно су били одушевљени нивоом знања страних језика 

ученика у нашој школи и њиховом спремношћу да учествују у свим наставним активностима, као и 

љубазношћу свих са којима су се срели. Ужичка гимназија је, као и много пута раније, била изузетан 

домаћин, а са гостима из Белгије већ је договорен један облик сарадње у наредној школској години – 

eTwinning пројекат за ученике који уче немачки језик. Поред свих наставника страних језика, 

реализацију пројектних активности помогла је и Ирина Гудурић, професор српског језика и 

књижевности. 

DELF испити су одржани 10. априла 2022. у ОШ 'Душан Јерковић' у Ужицу. На испит су 

изашла два ученика II6, Ивана Караичић и Виктор Врачарић и положила га. Ивана Караичић 

је стекла међународно признату диплому о знању француског језика на нивоу Б2, а Виктор 

Врачарић на нивоу Б1. Координатор активности је била Јелена Ајдачић. 

9. марта 2022., одржан је писмени део DSD испита (разумевање текста, слушање и писање 

састава). На испит је изашло седам ученица Ужичке гимназије: Ања Лекић IV4, Исидора 

Перишић IV4, Ђурђија Лојаница IV3, Миа Пурић IV6, Ивана Пртењак IV3, Милица Пешић 

IV6 и Марија Лучић IV6. Усмени део испита одржан је 29. марта. На испит је изашло ових 

седам ученица, а шест га је положило. Координатор активности је била Исидора Шиљак.  
 

Светлана Гавриловић 

 

Пројектна настава из биологије – „Ручак у неолиту“ 

 

У оквиру наставног плана и програма биологије за четврти разред природно-математичког 

смера, наставна област у првом полугодишту је Еволуција, а значајан део часова посвећен је еволуцији 

наше врсте. Знајући да се у непосредном окружењу нашег града, у Стапарској бањи,  налази локалитет 

људи из доба неолита, осмислила сам пројектну наставу којом би ученици  применили стечена знања о 

људима у праисторији. Кроз поројекат који је финансиран из фондова Европске уније, Регинална 

развојна агенција „Златибор“ је направила реплику насеља из доба неолита, па сам се обратила 

директору и менаџеру пројекта за помоћ у реализацији пројекне наставе.  Наишли смо на велико 

разумевање, несебичну подршку у реализацији и, зашто не рећи, искрено одушевњење самом идејом.   

На неколико часова вежби из билогије у одељењу 4/6  формирали смо групе ученика према 

личним афинитетима (истраживачи, сценаристи, редитељи, сниматељи, глумци,  техничка подршка, 

продукција, реквизитери...) а свака група је имала специфичан задатак и рок извршења. Пошто нисмо 

имали довољно ученика 4/6 заитересованих за глуму, у помоћ смо позвали чланове драмске секције 

наше школе. Након одличних припрема које су протекле у сјајаној атмосфери подржавања, помоћи и 

доприноса заједничком циљу кроз идеје, активизам, несебичност, једне кишне суботе почетком 

новембра снимили смо филм „Ручак у неолиту“ у реплици несеља у Стапарској бањи. Опрему 

потребну за снимање набавили су ученици, превоз и кетеринг  обезбедила је РРА, а реквизите, одећу, 

намирнице, оруђе, животиње... свако од нас по нешто.  Ни досадна киша није успела да нам поквари 

расположење. „Ручак у неолиту“ је потпуно успео. Ученици који су се определили да буду техничка 

подршка имали су задатак да ураде монтажу и да филм „упакују“ у готов  производ са насловном и 

одјавном шпицом, са музичком позадином, временском скалом еволуције човека на самом почетку и 

нарацијом.  Монтажа је потрајала... 

Премијера филма била је у Амфитеатру Ужичке гимназије 24. децембра 2021. год. и то у три 

термина. Један термин је био намењен заинтересованим ученицима Ужичке гимназије. У другом 

термину „Ручак у неолиту“ је приказан заинтересованим наставницима наше школе. Трећи термин је 

био намењен родитељима ученика 4/6 и члановима драмске секције. Утисци свих гледалаца су веома 

похвални, поједине колеге су изразиле искрено одушевљење идејом и реализацијом, а родитељи су 

били изненађени и веома поносни на своју децу. Цео догађај је испратила медијска кућа Радио Луна 

која је прилог са пројекције и интервју са учесницима објавила на сајту (https://www.radioluna.info/na-

neolitskom-rucku-sa-uzickim-gimnazijalcima/)   

https://www.radioluna.info/na-neolitskom-rucku-sa-uzickim-gimnazijalcima/
https://www.radioluna.info/na-neolitskom-rucku-sa-uzickim-gimnazijalcima/
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Наш „Ручак у неолиту“ приказан је и наставницима биологије и историје ужичких основних и 

средњих школа у просторијама РЦУ-а. Колегинице и колеге  су се сложили да је филм одличан као 

наставно средство за приближавање еволуције човека као наставне теме и у биологији и у 

историји. Филм смо приказали и запосленима у РРА и добили понуду да се „Ручак у неолиту“ 

уврсти у медијску промоцију неолитског насеља у неком наредном периоду. 

Мало је рећи да сам поносна на све учеснике у стварању и реализацији овог пројекта. Све је 

почело као идеја о приближавању теоријских знања, а завршило се продуктом којег се не би постидели 

ни много озбиљнији и искуснији филмски ствараоци.  

 

Душица Ристовић, мастер биолог, наставник биологије у Ужичкој гимназији и педагошки 

саветник 

 

На пола пута 

 

Припреме зе реализацију фестивала почеле су половином септембра, иако је у првом делу 

године направљен прелиминарни договор са учесницима. Ипак ништа није било могуће планирати 

прецизно, због променљивих пандемијских услова. 

Од септембра до почетка фестивала рађено је са ученицима Ужичке гимназије како би се 

припремили за вођење програма и разговор са писцима у интервалу знатно краћем него што је то било 

претходних година.  

У недељу, 24. 10. фестивал је отворен пројекцијом документарног филма „Повратак у 

Вишеград“, редитеља Жули Биро и Антоана Жакуа. Приказан је у градском биоскопу, а потом је 

организован разговор о филму који прати двоје пензионисаних учитеља чија је намера да 25 година 

касније окупе ученике једног одељења другог разреда основне школе у Вишеграду који нису стигли да 

направе заједничку фотографију после пријема у савез пионира. Рат је прекинуо њихово детињство и 

гледаоци сазнају какви су њихови животни путеви и прате прирпеме за поновно окупљање у 

Вишеграду. 

После пројекције филма у холу градске библиотеке отворена је изложба радова сарајевског 

стрип аутора Мидхата Капетановића, који током послење две године црта и на интернету објављује 

три карактера – Вучка, Загија и београдског Победника – у сутиацијама у којима они показују 

емпатију, солидарност, разумевљње и подржавају једни друге. Текст за каталог написао је наш 

познати илустратор Добросав Боб Живковић. 

Током наредна три дана организовани су часови књижевности у школи, а на Малој сцени 

Народног позоршта Ужице увече су била јавна читања и разгвори са писцима. Вечерњи део програма 

намењен је широј публици, не само средњошколцима. 

Др Стефан Јањић, асистент на катедри за Медије и комуникацију, новосадског Филозофског 

факултета одржао је изванредно предавање о начинима препознавања манипулације у медијима.  

Професор др Ненад Величковић, редовни професор Филозофког факултета у Сарајеву, Одсек за 

књижевности народа Босне и Херцеговине, разговарао је са ученицима о бајкама као књижевној 

форми, о скривеним значењима бајке и разлозима због којих их читамо. 

Др Ђурђица Чилић, професорка полонистике на Филозофском факутету у Загребу, говорила је о 

књижевном делу и узорној биографији песникиње Виславе Шимборске, добитнице Нобелове награде. 

На крају предавања се развила занимљива рапсрава о преводу једног стиха у песми „Шака“ Виславе 

Шимборске, јер су ученици знали превод Бисерке Рајчић у коме се тај стих знатно разликовао од 

превода који је понудила Ђурђица Чилић. Крај предавања се претворио у занимљив разоговр о теорији 

превођења и о питању слободе приликом препевавања.  

Дамир Каракаш је говорио о значају читања, о ауторима који су га обликовали и који су му 

важни, те зашто треба читати Киша, Црњанског, Булатовића и друге.  

Румена Бужаровска је једина ауторка која је била гост путем Зум платформе, јер се разболела 

непосредно пред почетак фестивала. Ипак је, захваљујући техничким могућностима које смо имали 
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током фестивала, успела да одржи онлајн час и са ученицима разговара о функцији субјективног 

наратора и сатире у Сондерсовој причи. Како Румена предаје на катедри за енглеску књижевност 

Универзитета ”Кирило и Методије” у Скопљу, ово предавање било је и занимљиви час енглеског 

језика.  

Фрида Шарар, песникиња из Ријеке/Београда говорила је о поезији као начину постојања, 

однсно о емоцији артикулисаној кроз поезију која је неодвојива од нашег живота и света који нас 

окружује.   

Илустратор Мидхат Капетановић је са ученицима разговарао о односу илустрације и текста. Шта 

у комуникацији публике са књигом значи насловна страна и илустрација у тексту. Како се до 

илустрације долази. 

Ненад Величковић је одржао још једно предавање током кога је са ученицима разговарао о 

књигама које су толико добре, да одлажеш крај читалачког процеса. Тако су средњошколци добили 

листу од десетак књига које нису део школске лектире, а могу бити важне као читалачко искуство у 

разним узрастима. 

Сарадња је успостављена са Филозофским факултетом из Сарајева, Филолошким факултетом из 

Загреба, са издавачком кућом Имприматур уз Бањалуке, са швајцарском филсмко продуценстком 

кућом LouiseProductions. 

Учесници програма: Румена Бужаровска (Скопље), Дамир Каракаш (Загреб), Ђурђица Чилић 

(Загреб), Фрида Шарар (Ријека), Ненад Величковић (Сарајево), Стефан Јањић (Нови Сад), Жули Биро 

(Париз), Мидхат Капетановић (Сарајево)   

Тим који је припремио овогодишњи фестивал чинило је педесет троје ученика и четири 

професорке. Као и претоднох година придружили су нам се и студенти који су некада били део 

школског организационог тима, сада пре свега као техничка подршка.  

 

Ружица Марјановић  

 

 

9.5.2. Извештај о школским фондацијама 

1.Фонд „Професор Милан С.  Поповић” 

 

У нашој школи установљен је, већ дужи низ година, фонд „Професор Милан С. Поповић”. Фонд 

је формирала његова супруга Радмила Поповић и дала га школи на управљање.  

Циљ фонда је да доделом посебне новчане или друге награде из средстава фонда стимулише 

истраживачки рад и посебне успехе ученика гимназије.  Награда се додељује за испољену умешност, 

таленат и оригиналност из области историје, социологије или екологије. Oве школске године 

добитница дипломе и награде је Валентина Васиљевић, за најбољи матурски рад из екологије. 

 

2. Фондација„Барјактаревић–Шуманац” 

Фондацију је основала породица Барјактеревић–Шуманац у знак сећања на прерано 

преминулу Снежану–Нену Барјактаревић, професорку географије и грађанског васпитања, 

незаустављивог борца за права детета. Фондација већ традиционално додељује награду 

ученику генерације. Ове школске године награђена је Анђела Продановић носилац дипломе 

„Вук Караџић” и освајач многих награда, похвала и признања на такмичењима. 
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3.Фонд „Мирослав Бато Јараковић” 

У знак сећања на прерано преминулог ученика, доброг спортисту и математичара, Мирослава 

Бату Јараковића, породица је формирала фонд из кога ће се награђивати најбољи математичар 

Ужичке гимназије. Ове школске године награду је добила Анђела Продановић за најбољег 

математичара.  

 

4.Фонд „Љубомир Љубо Обреновић” 

Породица Љуба Обреновића и ове школске године додељује награду најбољем спортисти 

Ужичке гимназије. Фонд је основао Милош Обреновић у знак захвалности ужичким гимназијалцима и 

у знак сећања на свог брата Љубомира.  

Награду за ову годину добила је Миа Пурић. 

 

 

5. Фонд „Живота Вранић” 

Фонд „Живота Вранић“ су основали школски другови Животе Вранића, бившег 

гимназијалца и прве жртве нуклеарног акцидента у Институту „Борис Кидрич“ у Винчи. Из 

њега је награђиван најбољи физичар матурант. Ове школске године ту награду су добили 

Јована Смиљанић, Ива Павловић, Петар Поповић и Анђела Продановић. 

 

6.Награда Историјског архива „Миле Чарапић” 

Награду Историјског архива ''Миле Чарапић'' за најбољи матурски рад из завичајне историје 

добила је Јана Аврамовић. 

 

7. Награда „Борка Весовић“ 

Од школске 2015/16. Ужичка гимназија установила је награду „Борка Весовић“ за најбољег ученика 

француског језика. Ове године награда је додељена Ерић Милуну. 

    8.  Награда из немачког језика за најбољег ученика на ДСД испиу 

Награда из немачког језика за најбољег ученика на ДСД испиту ове године је додељена Теодори 

Цицварић. 

 

Награда издавачке куће Pearsons 

 

Издавачка кућа Pearson традиционално додељује награду матуранту који је током 

четворогодишњег школовања у Ужичкој гимназији показао највише што се учења и знања енглеског 

језика тиче.  

Ове године, награду су поделиле ученице IV1, Лена Лазаревић и Мина Чушин, које су у протекле 

четири године показале огромно знање и уложиле велики труд учествујући и освајајући награде у 

бројним школским наставним и ваннаставним активностима (пројектима, конкурсима и такмичењима) 

на локалном, државном и међународном нивоу. 
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10.1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

11. Пројекат од националног 

значаја – Друго 

пилотирање Државне 

6 
Члан школске комисије  

-Организација целокупног тока испита 

Лична и школска 

евиденција, 

потврда о учешћу 
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матуре 

Селифи - пројекат 6 
Члан тима - учешће у реализацији програма 

од националног значаја 

Лична и школска 

евиденција, 

потврда о учешћу 

Панел_Млади у лавиринту 

дигиталног насиља: Где је 

излаз?_ 

2 Четвртак, 17. март, од 15 сати 

Потврда о учешћу, 

лична евиденција 

Презентација резултата 

анализе стручно-педагошког 

надзора -школска 2021/2022.г. 

2 

- Онлајн састанак за наставнике, стручне 

сараднике и директоре водио је руководилац 

ШУ и просветни саветник 

- Стручна помоћ као основ планирања 

стручно-педагошког надзора, 15.3.2022.год 

Лична и школска 

евиденција 

Ликовна изложба радова 

ученика Ужичке гимназије на 

Јутруб каналу са музичком 

подлогом  

1 

-Ученици су направили мултимедијални 

садржај под вођством метора – професорке 

Биљане Спаловић   

 

 

Лична и школска 

евиденција 

ВАН УСТАНОВЕ 

Трибина ''Професионална 

заједница учења као 

механизам креирања мреже 

подршке међу запосленима у 

васпитно-образовним и 

образовним-васпитним 

установама'' 

1 

Онлајн преко Microsoft Teams апликације у 

реалном времену од 10-14сати,  04. децембра 

2021. године. 

Потврда о 

одржаној трбини 

Акредитовани вебинар 

„Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије“ 

Говоре: 

- др Оливера Контић Вучинић, 

Гинеколошко-акушерска 

клиника УКЦ Србије, 

председница Секције за 

гинекологију и акушерство 

1 

Са циљем што безбедније реализације 

васпитно-образовног процеса у установама и 

у жељи да 

запослени у образовању добију релевантне и 

поуздане одговоре на сва питања и дилеме о 

свим 

начинима заштите током пандемије од стране 

медицинских стручњака, организујемо 

Потврда о 

одржаној трбини, 

 

23.12.2021.године 

од 18-20 сати 
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Српског лекарског друштва 

- др Владан Шапоњић, 

специјалиста епидемиологије, 

Институт за јавно здравље 

Србије „Др Милан Јовановић 

Батут“ 

- др Ана Банко, доцент, 

специјалиста микробиологије 

са паразитологијом, Институт 

за микробиологију и 

имунологију Медицинског 

факултета Универзитета у 

Београду 

Уводне речи: 

- Бранко Ружић, први потпредседник Владе 

Републике Србије и министар просвете, науке 

и технолошког развоја (видео порука) 

- др Јелена Зајегановић Јаковљевић, 

руководитељка програма за здравље и рани 

развој, УНИЦЕФ Србија 

- Снежана Милојковић, председник, Савез 

учитеља Републике Србије 

Модераторке: Сузана Мијушковић и Ана 

Младеновић 

Трибина ''Државна матура – 

испит за родитеље?'' 
1 

-23.12.2021.год. – Национална асоцијација 

родитеља и наставника Србије (НАРНС) 

организатор – говорили су: 

-Марија Крнета, руководилац групе за средње 

и уметничко образовање, МНПНТР  

- Грегор Мохорчич, виђа пројектног тима 

пројекта Државне матуре   

Лична евиденција 

потврда  

Државна матура, уводни 

вебинер, 02.02.2022.год.  
2 

О концепту државне матуре и припремама 

наставника и ученика за овај важан испит. 

 

Говорили су су Милош Благојевић, помоћник 

министра просвете за средње образовање и 

образовање одраслих и Грегор Мохорчич, 

вођа тима Пројекта државне матуре. 05-

07.04.2022.год. 

 

Лична и школска 

евиденција. 

Семинар ''Обука запослениху 

основним и средњим школама 

за примену инструмената за 

самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе - 

Селфи 

8 

Од 20.12-30.12. онлајн обука, израда домаћег 

рада, састанак са члановима тима, директор и 

координатор проф. Желимирка Глинтић 

Потврда о обуци 
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10.1.1. Организација рада установе у условима пандемије изазване корона вирусом 

Након истраживања спроведеног за родитеље и чланове колектива Ужичке гимназије утврђен 

је модел по коме ће се реализовати настава у време док траје пандемија ковида -19. Модел 

организације наставе који се примењује је МОДЕЛ а (настава на даљину) за сва одељења (31). 

То је подразумевало поделу свих одељења на две групе чији се начин рада седмично мењао. 

Дакле, док је једна група на непосредној настави, друга је на наставни на даљину. Урађен је 

Оперативни план за реализацију образовно-васпитног рада који је достављен надлежној 

Школској управи на сагласност. Одређени подаци из овог плана саставни су део ИС Доситеј-

а. Назив одабране  платформе која се користи као допунска подршка ученицима у учењу је G 

Suite for Education платформа (учионица, митинг, диск и остали алати гугла), као и РТС 

планета. Непосредна настава на даљину са ученицима организована је у трајању од по 30 

минута за сваки час.   

Увођењем модела наставе на даљину појавила се потреба да се програм наставе и учења 

остварује коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија за учење. Од 

неколико актуелних система за управљање учењем, Ужичка гимназија се крајем авуста 2020. 

године одлучила за регистровање на G Suite платформу компаније Google. Формиран је тим 

администратора који чине Дубравка Митрашиновић, Желимирка Глинтић и Биљана Ристић, 

који је у најкраћем могућем року приложио сву неопходну документацију Google-у како би 

нам се потврдио статус образовне непрофитне установе и како бисмо бесплатно добили многе 

погодности ове платформе. Отворени су школски налози за све ученике и запослене у школи, 

чиме се добило затворено образовно решење без могућности приступа неовлашћених лица. 

Сви алати који се користе у оквиру ове платформе су локализовани на српски језик. 

Настава се углавном реализовала преко апликација Google Classroom (Учионица) и Google 

Meet (Састанак). Google Classroom (Учионица) апликација је код већине ученика инсталирана 

и на телефонима. Она омогућава приступ дигиталним садржајима (текстови, слике, упитници, 

квизови, звучни и видео- записи, линкови ка провереним веб сајтовима) путем интернета у 

Обука Друго пилотирање 

Државне матуре 
6 

Учесници чланови матурске испитне 

комисије:  

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Нинослава Јовановић, секретар 

3. Емилија Станковић, стручни сарадник 

4. Дубравка Митрашиновић, професор 

5. Данка Ковачевић, професор 

Потврда о обуци 
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било које време током дана. Наставни материјали и ученички радови се складиште на Google 

Drive-у (Диску) који је након регистрације постао неограниченог капацитета, а што омогућава 

прављење дуготрајне архиве. Задаци који се постављају ученицима могу да се ограниче и 

временски, а након прегледања наставник враћа повратну информацију о раду ученика. 

Активности, оцене и бодови се сумирају за сваког ученика појединачно што олакшава 

формативно оцењивање. У свакој виртуелној учионици је додат школски налог преко кога 

директор и школски педагог прате одвијање наставе на даљину. 

Алат Google Meet (Састанак) се користи за држање часова уживо. Уз добру интернет 

конекцију, ученици целог одељења могу да прате предавање наставника који има могућност 

презентовања наставног материјала помоћу дељења екрана сопственог рачунара са 

ученицима. Часови одржани на овај начин имају могућност снимања и накнадног прегледања 

у року од 30 дана, а може се добити и списак ученика који су присуствовали. 

Постигнућа ученика праћена су путем разних техника формативног и сумативног оцењивања. 

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика оствариваривао се преко платформе за 

наставу на даљину и  путем електронског дневника.Током периода потпуног преласка на 

наставу на даљину организована су одговарања ученика у школи, у договору са наставником, 

уз поштовање свих епидемиолошких мера. Додатни начин пружања подршке ученицима 

одвијао се кроз појачану комуникацију са наставницима, одељењским старешинама, 

педагошко-психолошком службом и управом школе. Комуникација се највише одвија путем 

имејла, а све адресе се налазе унутар система и аутоматски се нуде након уноса првих 

неколико слова имена особе. У сврху олакшавања комуникације, формирани су групни 

имејлови за одељења, разреде, наставничко, стручна, разредна и одељењска већа, као и 

тимове. Формирана је и групна имејл адреса за администраторе платформе путем које сви 

запослени и ученици могу добити, у најкраћем могућем року, непоходну техничку подршку 

или послати захтев за промену лозинке за приступ платформи. Праћење реализације наставе 

на даљину организовано је на самој платформи креирањем посебног канала, као место на коме 

су наставници, управа и стручни сарадници могли да размењују сугестије, питања и примере 

добре праксе.  

Школска документација је смештена на Диску посебног школског налога уз опције дељења 

фолдера са одговарајућим особама. Фолдере за своја документа и планове су добили сви 

наставници појединачно, стручна и разредна већа, Педагошки колегијум. На овај начин 

направљена је база свих докумената на једном месту која је неограничена, прегледно 

организована и доступна одговарајућим особама. Међу наведеним фолдерима је и фолдер 

Огласна табла који је доступан свим запосленима и у коме се налазе документа која су качена 

на огласну таблу у наставничкој канцеларији, као и сва упутства која су направили 

администратори за коришћење нових налога и алата. 

11.1. Извештај о стручном усавршавања директора 
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У складу са чланом 2. Правилника о програму обуке и полагању испита за лиценцу директора 

установе образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 63/2018), организована је 

обука и то: 1. први део обуке – два дана интерактивне обуке 2-3.3.2020. године у Тршићу, 2. 

други део обуке – два дана интерактивне обуке – планиран за 20-21.3.2020.год је одложен због 

проглашења ванредног стања, успед проглашења епидемије и 3. трећи део обуке - 9 дана 

учења на даљину.Обука је настављена учењем на даљину почев од  27.8.2020.године. 

Реализовано је 95% обуке до сада. 

Директор Ужичке гимназије је пријављен 25.10.2018. године, као руководилац са мање од 6 

година искуства на пословима руковођења установом. За ову категорију директора 

предвиђена је интерактивна обука у трајању од 32 сата (4 сата) и индивидуална обука на 

даљину у трајању од 72 сата (9 дана). Програм обуке има за циљ оспособљвање кандидата за 

стицање компетенција директора у складу са стандардима прописаним правилником којим се 

прописују стандарди компетенција директора установа образобања и васпитања. 

Савладавањем програма обуке кандидат се припрема за полагање испита за стицање лиценце 

за директора образобно – васпитне установе. Савладавање обуке је услов за приступање 

испиту за стицање лиценце за директора. 

Обрађене су следеће теме:1. Лидерство директора образовно-васпитне установе, 2. Асертивна 

комуникација, 3. Вредновање наставног рада, 4. Повратна информација о  

квалитету часа, 5. Методологија истраживања образовно-васпитне праксе, 6. Контекстуални 

оквир за развој школе, 7. Израда портфолија директора, 8. Програмирање и планирање у 

установи – Област квалитета 1, 9. Вредновање кључних школских докумената, 10. 

Коришћење података за развој установе, 11. Сарадња са родитељима и улога директора, 12. 

Систем заштите од насиља у школи и улога директора, 13. Мере за унапређивања рада у 

установи и акциони план, 14. Инклузивна политика установе и улога директора. У марту 

2021.године диркетор је добио сертификат о комплетно завршеној обуци за луценцу и 

укупуно остварених 104 сата обуке. 

11. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

11.1. Сарадња са родитељима   

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за 

што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 

реализацији образовно-васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави 

што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 

карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, о 

њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознао је породичне прилике 

и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консултације са 

члановима одељењског већа, педагогом и директором, одељењски старешина је бирао 

најцелисходније поступке васпитног деловања, праћења и подстицања ученика.  

Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на одељењским и општим родитељским 

састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савет родитеља. 
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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 одржао је шест онлајнседница током ове школске године. На првој седници, при 

конституисању Савета родитеља, за председника је изабран  Зоран Милинковић, а за заменика Жељко 

Комарица. Записничар је Маријана Каргановић. 

За представника Општинског савета родитеља изабран је Грујица Копруновић.  

 

Чланови савета родитеља по одељењима: 

 

  

1. Милић Драговић I1 

2. Мирјана Тадић Печеничић I2 

3. Иван Драшковић I3 

4. Иван Вучићевић I4 

5. Косана Радојичић I5 

6. Бранислав Јездимировић I6 

7. Данијела Продановић Iр 

8. Александар Драгићевић Iс 

9. Зоран Божовић II1 

10. Верица Гогић II2 

11. Ненад Шундерић II3 

12. Зоран Шестовић II4 

13. Данијела Панић II5 

14. Зоран Чегањац II6 

15. Ивана Тасић II7 

16. Александра Тодорић Мићић IIр 

17. Наташа Стаматовић Јоковић IIс 

18. Јелена Стевановић III1 

19. Михаило Крстић III2 

20. Катарина Василијевић III3 

21. Маријана Каргановић III4 

22. Милена Бранковић III5 

23. Снежана Радељић III6 

24. Драгутин Ђенадић III7 

25. Жељко Јевтић IIIр 

26. Бојана Шестовић IV1 

27. Александра Ранковић IV2 

28. Јелена Нешовић IV3 

29. Сања Цветић IV4 

30. Саша Удовичић IV5 
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31. Радица Јокић IV6 

32. Зоран Милинковић IV7 

33. Жељко Комарица IVR 

 

11.1.2. Родитељски састанци 

Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и поверење 

сматрамо основним условом за правилан развој младих. Настојали смо да сарадња буде 

непосредна и посредна, индивидуална и групна, али и оно што је најважније да буде 

свеобухватна. 

Само први разреди су имали први родитељски састанак уживо. Остали предвиђени 

родитељски састанци су одржани су реализовани  на даљину. Сваки одељењски старешина 

одржавао је и ванредне родитељске састанке када се за тим указала потреба.  

- индивидуални састанци  

Индивидуални састанци родитељима и разредних старешина одвијали су се према 

утврђеном плану. Прешло се на учење на даљину доста контаката је остварену у циљу што 

успешније релизације наставе и пружање подршке ученицима у раду. 

 

 

11.2. Извештај о сарадњи са друштвеном средином  

И ове школске године Ужичка гимназија имала је веома интензивну обострану сарадњу са 

друштвеном средином. Поготову у раду у отежаним околностима изазваних пандемијом. 

Та сарадња је већ традиционална и огледа се реализацији вечери језицима који се изучавају у 

школи, књижевних сустрета, спортских турнира, разним манифестација, и свих других 

пројеката који се рализују у школи и ван ње а тичу се ученика Ужичке гимназије. Дајемо 

преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру сарадње са 

локалном заједницом у школској 2021/22.години:  

 

 

Јул 2021. 

 

12-13.7. Обављен упис ученика у први разред школске 2021/22. године. Уписано је осам 

одељења, по три одељења друштвено-језичког и математичког смера, једно одељење ученика 

са посебним способностима за рачунарство и информатику и једно спортско одељење. 

 

Август 2021. 
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19.8. Одржана онлајн седница Наставничког већа на којој је колектив упознат са резултатима 

уписа у први разред, усвојен извештај о подели часова у оквиру стручних већа, формирана 

одељења, одређене одељењске старешине, именоване комисије за израду Годишњег плана 

рада и реализацију поправних и ванредних испита у августовском испитном року. Чланови 

већа су упознати са календаром за школску 2021/2022. годину.  

23.8. Одржан је састанак Актива директора. На састанку је анализирана листа технолошких 

вишкова и договор о моделу рада на почетку школске  

27.8. Одржан је састанак Актива директора. На састанку је анализирана листа технолошких 

вишкова, утврђен модел рада на почетку школске године и договорена дезинфекција 

школског простора 

21-28.8. Одржани састанци педагошког колегијума и свих стручних актива. 

30.8. Одржана је онлајн седница Наставничког већа на којој је усвојен извештај о резултатима 

ученика на поправним, матурским и ванредним испитима, анализирани резултати образовно-

васпитног рада на крају школске 2020/2021. године и професори упознати са 

припремљеношћу школе за почетак нове школске године. 

 

 

Септембар 2021. 

 

1.9. Почетак редовне наставе у школској 2021/2022. години. Настава се реализује по другом 

моделу – комбинована настава. 

7.9. Одржан је састанак Актива директора у вези са усаглашавањем оперативних планова рада 

школа. 

9.9. Формирање Савета родитеља. 

13.9. Одржан је састанак Актива директора у вези са издавањем спортских  сала. 

4.9. Одржан је састанак у вези са изборним пакетима и извршена подела предмета по 

стручним већима. 

6.9. Формирање Савета родитеља 

14.9. Одржана седница Наставничког већа на којој је усвојен распоред часова редовне, 

додатне, допунске наставе, писмених задатака, вежби и дежурства наставника. Такође је 

утврђена структура четрдесеточасовне радне недеље, разматран Извештај о раду у школској 



 

184 

 
 

 

2021/2022. години, Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину, усвојена листа 

уџбеника који ће се користити у новој школској години.  

14.9.  Одржана седница Савета родитеља на којој су родитељи разматрали листу уџбеника 

који ће се користити у овој школској години, Извештај о реализацији развојног плана у току 

школске 2020/2021. године, Извештај о самовредновању у претходној школској години, 

Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Извештај 

о раду у школској 2020/2021. години и Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. 

годину.  

15.9.  Одржана седница Школског одбора на којој су усвојени: Извештајo остваривању 

Годишњег плана рада Ужичке гимназије у Ужицу, за школску  2020/2021. годину, Годишњи 

план рада Ужичке гимназије у Ужицу, за школску 2021/2022. годину и предлог допуне 

Школског програма, Извештај о раду директора у претходној школској години, Извештај о 

раду у школској 2020/2021. години, Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину, 

Школски програм и предлог финансијског плана за наредну школску годину. 

20.9. Због великог броја заражених организација рада школе је промењена на трећи модел, 

онлајн настава. 

23.9. Састанак Актива директора, у вези са дезинфекцијом школа, и преласком на онлајн 

наставу као и заштиту ученика и запослених 

23.9.  Одржан је састанак Председништва Заједница Гимназија Србије у вези са одржавањем 

пилот матуре и програмом наставе историје 

30.9. Скупштина Заједница Гимназија Србије у вези са спровођењем  пилот матуре, НОКС, 

ПИСА тестирањем. 

 

Октобар 2021. 

 

4.10. Прелазак са онлајн наставе на комбиновани модел наставе. 

11.10. Прелазак са комбинованог модела наставе на први модел који подразумева да сва деца 

непосредно похађају наставу. 

14.10. Прослава 182. године од оснивања Ужичке гимназије. 

21.10. Представници школе присуствовали су обележавању Великог школског часа у 

Крагујевцу, тада је одржано и  Председништво Заједница гимназија Србије. 

24-27.10. Одржан је 16. књижевни фестивал На пола пута. 
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27.10. Извршен је редован инспекцијски надзор, утврђено је да школа нема ризика у раду. Од 

максималних 100 бодова, школа је освојила 97,56 

 

Новембар 2018. 

 

4.11. Одржана је седница Наставничког већа 

8.11. Одржане су седнице Одељењских већа 

15.11. У амфитеатру је одржана промоција Природно математичког факултета из Ниша 

16-19.11. Извршен је стручно-педагошки надзор школе, том приликом надзорници су 

посетили часове физике, физичког, рачунарства и информатике и географије. 

22.11. Представници наше школе присуствовали су обелажавању осамдесет година од 

погибије радника Фабрике оружја и муниције, у трезору Народног музеја Ужице. 

24. 11. Одржан је Актив директора у вези са спровођењем пилотирања Националне матуре и 

ПИСА тестирањем. 

25.11. У нашој школи промовисани су Технолошко-металуршки и Пољопривредни факултет 

Универзитета у Београду. 

26.11. Одржана је седница Наставничког већа на којој је анализиран успех ученика на крају 

првог класификационог периода, поднети извештаји са одржаних семинара, стручних 

предавања и излета и разматрани послови у вези са матурским испитима.  

29.11. Представници школе су присуствовали обележавању годишњице Битке на Кадињачи 

 

Децембар 2021. 

 

2.12. У холу Народне библиотеке Ужице отворена је велика изложба Не знам ништа о Миши 

Станисављевићу 

6.12. У Општини Ужице одржан је састанак свих школских Тимова за борбу против насиља, 

злостављања и занемаривања ученика. 

7.12. Председништво Заједница гимназија Србије. На састанку се разговарало о програмима за 

специјализована одељења гимназија. 
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14.12. Школска матурска комисија присуствовала је онлајн обуци за спровођење пилот 

матуре. 

16-17.12. Заједница гимназија Србије са темом измене закона, програм националне историје и 

измене и допуне програма за специјализован одељења гимназија. 

27.12. Одржана седница Наставничког већа на којој су усвојене теме за матурске испите, 

одређени ментори, одређена комисија за прославу школске славе и поднети извештаји са 

одржаних семинара и стручних скупова. 

31. 12. Зимски распуст 

 

Јануар 2022. 

 

24.1. Почетак другог полугодишта, настава се реализује по комбинованом моделу. 

25.1. Одржана је онлајн промоција Грађевинског факултета Универзитета у Београду. 

27.1. Обележена је школска слава Свети Сава, на даљину, пригодним видео и текстуалним 

материјалима. 

 

Фебруар 2022. 

 

3.2. У Школској управи одржан је састанак Актива директора на коме је изложен план уписа 

за 2022/23. годину. 

5.2. Одржано је Општинско такмичење из математике 

7.2. Одржана је седница Наставничког већа на којој су анализирани извештаји о стручном 

усавршавању наставника у претходном периоду, дата обавештења о семинарима који се 

одржавају за време зимског распуста, поднети извештаји са семинара и стручних скупова. 

12.2. Одржано је Општинско такмичење Књижевна олимпијада. 

19.2. Општинско такмичење из физике 

20.2. Окружно такмичење из математике 

21.2. Промоција Ужичке гимназије у основним школама нашег града. 

21.2. Прелазак на први модел наставе, непосредно у школи. 
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23.2. Онлајн промоција Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 

26.2. Почетак припремне наставе математике за плагање пријемног испита за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику. 

26.2.  Одржано је Општинско такмичење из српског језика и географије. 

27.2. Општинско такмичење из историје и Окружно из рачунарства. 

 

Март 2022. 

 

6.3. У оквиру Еразмус пројекта нашу школу су посетили наставници из Белгије и том 

приликом присуствовали настави енглеског језика. 

9.3. ДСД испит из немачког језика. 

10.3. Организовано је такмичење из математике ''Мислиша''. 

12.3. У Београду је одржану Републичко такмичење из математике А-ниво. 

13.3. Организовано школско такмичење из биологије. 

15.3. У нашој школи одржана је промоција ВМА одсека за медицину. 

15.3. Именовање комисија за преглање и дежурство током спровођења пилот националне 

матуре. 

16.3. Републичко такмичење из гимнастике. 

17.3. У Школској управи одржан је Актив директора на коме је одржана онлајн обука за 

спровођење пилот матуре. 

19.3. Окружно такмичење из историје. 

20.3. Окружно такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада. 

20.3. Окружно такмичење из географије. 

21.3. Почетак одржавања кабинетске наставе.  

22.3. Одржана је онлајн промоција Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. 

25.3. Одржане су седнице Одељењских већа за ученике четвртог разреда. 

25.3. Одржана је промоција Факултета организационих наука Универзитета у Београду. 
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27.3. Одржано је Окружно такмичење из физике. 

27.3. Окружно такмичење из страних језика 

29.3. Одржан је састанак Актива директора у вези са организацијом рада школа, сатницом и 

процедурама спровођења пилот националне матуре. 

 

Април 2022. 

 

1.4. Одржана седница Наставничког већа на којој су анализирани  послови око матурског 

испита и извештаји са стручних семинара и предавања. 

5-7.4. Организовано и спроведено пилотирање Националне матуре. 

8.4. Одржане су седнице Одељењских већа за I, II  и III разред. 

9.4. Окружно такмичење из хемије. 

12-13.4. Спроведено ПИСА тестирање ученика наше школе. 

15.4. Састанак Актива директора у вези са спровођењем Матурантског плеса. 

 

Мај 2022. 

 

5.5. Окружно такмичење из атлетике. 

5.5. Одржана је седница Наставничког већа на којој су  анализирани  резултати  образовно-

васпитног рада на крају II класификационог периода, школска администрација и 

документација, план уписа у школску 2022/2023. годину, као и извештаји са одржаних 

семинара и стручних предавања. 

6-8.5. Одржано је Републичко такмичење из хемије и математике. 

8.5. Окружно такмичење из биологије. 

10.5. Међуокружно такмичење из атлетике. 

11.5. У нашој школи одржана је промоција Електротехничког факултета Универзитета у 

Београду. 

13-15.5. Републичко такмичење из географије. 
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15.5. Републичко такмичење из физике. 

15.5. У Тршићу је одржано Републичко такмичење из српског језика. 

17.5. Представници ПУ Ужице одржали су предавање матурантима наше школе у вези са 

понашањем током матурантских прослава. 

20.5. Матурантски плес 

21.5. Одржано је Републичко такмичење из историје. 

21.1. Организован пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику. 

21.5. Пријава ученика за спортско одељење. 

22.5. Републичко такмичење из страних језика. 

27.5. Седнице Одељењских већа четвртог разреда. 

29.5. У Сремским Карловцима одржано је Републичко такмичење из књижевности ''Књижевна 

олимпијада''. 

 

 

 

Јун 2022. 

 

10.6. Одржана седница Наставничког већа на којој су усвојени резултати матурских испита, 

општи успех на матурском испиту, проглашени носиоци диплома „Вук Караџић“ и 

специјалних диплома. На истој седници проглашен је ученик генерације.     

15.6. Најбољим матурантима уручене су дипломе „Вук Караџић“, посебне дипломе за 

постигнуте успехе из појединих предмета и награде републичким победницима, као и 

професорима–менторима за школску 2020/21. годину. Том приликом су најбољи ученици 

добили награде из фондова који постоје у Ужичкој гимназији. 
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12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини вредновања и 

вредновање 

Време Носиоци 

праћења и 

вредновања 

Планови рада наставника 

и стручних сарадника 

 

Увидом у документацију а на 

основу инструмената за 

вредновање годишњег и 

месечних планова наставника 

остварени ниво је 2.  

Јануар,  

јун 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Програми рада стручних 

већа 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности – остварени ниво 

је 3 

Септембар, 

јануар, март, 

јун 

Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

Педагошки 

колегијум 

Програми рада 

одељењских старешина 

 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности – остварени ниво 

је 3. 

Током школске 

године 

Педагошки 

колегијум, 

директор, 

школски педагог 

Пројекти који се 

реализују у школи 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности остварени ниво је 

4 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Праћење часова редовне 

наставе 

Непосредан увид у наставни 

процес остварени ниво је 2. 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови и програми 

додатног и допунског и 

припремног рада 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију – остварени 

ниво је 3 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови, програми и рад 

секција 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови рада слободних 

активности 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

ниво је 3 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог, 

ШРТ 

Материјално-технички 

ресурси  

Анализа и бележење 

података, увид у пратећу 

документацију, остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 
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Рад школских тимова Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у 

документацију, анализа и 

бележење података, 

остварени ниво је 2. 

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Рад актива за развојно 

планирање 

Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у 

документацију, анализа и 

бележење података, 

остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Школски одбор, 

педагошки 

надзор 

Програм стручног 

усавршавања наставника 

Увид у досијеа наставника, 

праћење равномерности 

обуке, анализа и бележење 

података, остварени ниво је 

3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Сарадња са родитељима Праћење непосредних и 

контаката са родитељима и 

њихове укључености у рад 

школе, остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Сарадња са друштвеном 

средином 

Анализа документације о 

сарадњи, остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

Све активности везане за интерни и екстерни маркетинг школе, осим школског листа су 

реализоване у потпуности. На тај начин су активности и постигнути резултати ученика и 

професора Ужичке гимназије доступни свим заинтересованим субјектима како у земљи тако и 

у иностранству.  

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Вредновање квалитета рада установе представља процену квалитета рада установе. 

Вредновање квалитета рада установе врши се на основу Стандарда квалитета рада установе. 

Вредновање квалитета рада установе врши се кроз самовредновање и спољашње /екстерно/ 

вредновање квалитета рада установе. 

Самовредновање је процес сталног праћења, анализирања  и процењивања успешности 

властитог рада. Самовредновање је процес неопходан за унапређивање образовно-васпитног 

рада у свим доменима. Полазна основа за самовредновање је Правилник о стандардима 

квалитета рада образовно-васпитних установа. У раду могу да се користе, као подршка при 

избору методологије и инструмената рада и: Приручник за самовредновање и вредновање 

рада школе, Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, Приручник за 

развој инклузивне културе и др, али вредновање и извештај треба конципирати према 



 

192 

 
 

 

прописаним стандардима у свих шест области квалитета. Установе самостално одлучују коју 

ће област квалитета када вредовати, а сваке четврте године су у обавези да изврше 

самовредновање свих шест областиквалитета. 

У текућој школској години вредноване су друга и трећа област квалитета: Настава и учење и 

Постигућа ученика. 

У акционом плану самовредновања дефинишу се: предвиђене активности, носиоци 

активности, временска динамика, методологија рада, критеријуми успеха и извори доказа. 

Самовредновање се врши на основу: анализе квалитета евиденције и педагошке 

документације установе, Школског програма, Годишњег плана рада школе, Школског 

развојног плана, стручног усавршавања директора, наставника и стручних сарадника, затим 

на основу података прикупљених из истраживања спроведених у установи, ефеката 

реализованих активности у пројектима, праћења различитих активности образовно-васпитног 

рада, као и на основу разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета 

и друго.Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет 

самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених 

података. 

Након идентификовања, прикупљања и анализе доказа за процену оствареног нивоа одређеног 

стандарда у свим индикаторима, уочавање јаких и слабих страна и састављање извештаја о 

процесу самовредновања дају се мере и препоруке за даље унапређење квалитета рада 

установе. 

Извештај о самовредновању на годишњем нивоу подноси се и разматра на Наставничком 

већу, Педагошком колегијуму и Савету родитеља, а усваја на Школском одбору до 15. 

септембра сваке школске године. Са усвајањем новог Правилника о стандардима квалитета 

рада установа је у обавези да извештај о самовредновању достави и својој јединици Школске 

управе. 

Директор обезбеђује начин да извештаји о самовредновању буду доступни свим 

заинтересованим корисницима. На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о 

остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, установа доноси 

развојни план. Развојни план установе доноси се за период од три до пет година и као полазну 

основу узима резултате самовредновања. Школским  програмом одређују се активности и 

програмикоји обезбеђују остваривање развојног плана, а у годишњем плану рада се све те 

активности операционализују и конкретизују. 

 

15. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У УЖИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА 

ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНЕ 
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1. Српски језик и књижевност 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије 1–4, Љ. Николић и Б. Милић, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд 

Читанка за први разред гимназије, М. Павловић, КЛЕТ, Бгд 1–4 

Читанка за први разред гимназије, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, КЛЕТ, Београд, 

2019. 

Историја књижевности 1–3 Ј. Деретић и М. Митровић, Завод за уџбенике и 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/други/трећи/четврти разред гимназија, В. Ломпар, КЛЕТ, Бгд 

Теорија књижевности Д. Живковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд 

Увод у општу лингвистику, Р. Бугарски 

2. Историја 

ПРВИ РАЗРЕД:друштвено-језички и природно –математички смер 

1. Д.Лопандић, Р.Миликић, М.Милиновић, ИСТОРИЈА 1, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за први разред гимназије, ЛОГОС, Београд 2020. 

2. Н.Вујчић, ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред 

гимназије, ФРЕСКА, Београд 2020. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД: друштвено-језички смер 

1. Р.Рдић, В.Рашковић, ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима за 

други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, ФРЕСКА, Београд 

2020. 

2. Катарина Митровић, Горан Васин; ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за други разред гимназије општег типа и друштвено језичкпог смера, Заод за 

уџбенике, Београд, 2021.година 

 

ДРУГИ РАЗРЕД: природно-математички  смер 

1. Д.Лопадндић, А.Колаковић, М.Милиновић, ИСТОРИЈА 2, уџбеник  са одабраним 

историјским изворима за други разред гимназије природно-математичког смера, 

ЛОГОС, Београд 2020. 
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ТРЕЋИ  РАЗРЕД: друштвено-језички смер 

1. С.Рајић, Д.Леовац, ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи 

разред гимназије општег типа и друштвено –језичког смера, ФРЕСКА, Београд 2021. 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД-природно-математичког смера и ЧЕТВРТИ РАЗРЕД друштвено-

језичког смера 

1. Р.Љушић, Љ.Димић, ИАТОРИЈА, за трећи разред гимназије природно-математичког 

смера и  четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, ФРЕСКА, 

Београд 2016. 

2. Ђ.Ђурић, М.Павловић, ИСТОРИЈА,за трећи разред природно –математичког смера и 

четврти разред општег и друштвено-језичког смера, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

2010. 

3. М.Радојевић, ИСТОРИЈА, уџбеник за трећи разред гимназије приридно-математичког 

смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти 

разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар, 

KLETT, Београд 2018. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД друштвено-језичког смера 

1. Р.Љушић, Љ.Димић, ИАТОРИЈА, за трећи разред гимназије природно-математичког 

смера и  четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, ФРЕСКА, 

Београд 2016. 

2. Ђ.Ђурић, М.Павловић, ИСТОРИЈА,за трећи разред природно –математичког смера и 

четврти разред општег и друштвено-језичког смера, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

2010. 

3. М.Радојевић, ИСТОРИЈА, уџбеник за трећи разред гимназије приридно-математичког 

смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти 

разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар, 

KLETT, Београд 2018. 

3. Географија 

Географија за 1.разред гимназије- оба смера: Рајко Голић, Дејан Шабић и Снежана 

Вујадиновић ,"Логос", Београд, 2019. год. 

Географија за 2 разред гимназије - оба смера: Снежана Вујадиновић и Дејан 

Шабић,"Логос",Београд 2020.год. 

Географија за 3 разред гимназије - оба смера: Дејан Шабић и Снежана 

Вујадиновић,"Логос",Београд ,2021.год. 

4. Биологија 

          Биологија 1 -  уџбеник за први разред гимназије, Горан Милићев, Милица 

Кокотовић и Љубица Лалић,  Klett, Београд   

Биологија за други пм Б. Петров М. Калезић, Завод за уџбенике и наставнасредства, 

Београд 
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Биологија за други др Б. Петров и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за трећи пм Г. Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за трећи др Г. Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за четврти пм Д. Цветковић и други, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 

Биологија за други разред пм смера ,Клетт Београд и други разред дј смера ,Клетт 

Београд 

Биологија за други разред дј смера ,Клетт Београд 

Биологија за трећи разред пм смера  и трећи разред дј смера, Клетт Београд 

5. Математика 

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно (први разред), 

Павле Миличић и др, ЈП 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, ЈП Завод за уџбенике, 1991. 

Математика за гимназију природно-математичког смера (други разред), В. Мићић,С. 

Огњановић, Ж. Ивановић, ЈП 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, ЈП Завод за уџбенике, 1988. 

Математика за гимназију друштвено-језичког смера (трећи разред), Градимир 

Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, ЈП Завод за уџбенике, 1989. 

Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера (четврти 

разред), Ендре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов Црвенковић, ЈП Завод за уџбенике, 1990. 

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе 

(четврти разред), Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, ЈП Завод за уџбенике, 1990. 
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Збирка решених задатака из математике 1,2,3 и 4, Вене Богославов, ЈП Завод за 

уџбенике, 2008. 

Математика 1, 2, 3 и 4, збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких 

школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић , Круг, 2010 

 

6. Рачунарство и информатика 

Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Клет 

2020. 

Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Клет 

2020. 

Рачунарство и информатика 2 – уџбеник за други разред гимназије, Филип Марић, 

Драган Машуловић, Клет 2020. 

Рачунарство и информатика 3 – уџбеник за други разред гимназије, Филип Марић, 

Светлана Мандић, Клет 2021. 

Рачунарство и информатика за 4. Разред гимназије, Станка Матковић, Душа Вуковић, 

Мијодраг Ђуришић, ЈП Завод за уџбенике, 2016  

 

ИТ одељење 

Основи програмирања 1 и 2 у програмском језику C#, Станка Матковић, Душа 

Вуковић, Мијодраг Ђуришић, ЈП Завод за уџбенике, 2016  

"Програмирање – класе и објекти", Душа Вуковић, Цет, 2018. 

7. Физика  

 

Збирка задатака из физике за први разред гимназије ,Наташа Чалуковић 

Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије Наташа Чалуковић 

Физика 2 за гимназију природно-математичког смера Јован Шетрајчић,Зоран Распоповић 

Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије Наташа Чалуковић 

Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера Милан Распоповић,Зоран 

Распоповић 

Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвено-језичког за 3.разред cмера 

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 
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Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Милан Распоповић 

Астрономија за гимназију природно-математичког смера Милан Димитријевић,Александар 

Томић 

Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за 

гимназију друштвено језичког смера , Наташа Чалуковић и др. 

8. Хемија. 

Хемија, уџбеник за први разред гимназије. Издавач Нови Логос, година издања 2019. 

Аутор: Татјана Недељковић 

Хемија, уџбеник за први разред гимназије природно - математичког смера. Издавач 

Klett, година издања 2014. Аутори: Драгица Тривић и Милош Милчић 

Општа хемија за први разред средње школе. Издавач Завод за уџбенике, година издања 

1991.  Аутор: Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић и Милена Шурјановић 

Неорганска хемија за први и други разред средње школе. Издавач Завод за уџбенике, 

година издања 1991.  Аутор:  Момчило Јоветић  

Хемија, уџбеник за други разред средње школе. Издавач Завод за уџбенике, година 

издања 2021. Аутори: Миленија Марковић и Славица Вељовић 

Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно - математичког смера. Издавач 

Нови Логос, година издања 2020.  Аутор: Снежана Рајић 

Органска хемија за 2., 3. и 4. разред средње школе. Издавач Завод за уџбенике, година 

издања 1991. Аутори: В. Павловић, Р. Марковић 

Хемијски практикум за други разред гимназије.  Издавач Завод за уџбенике, година 

издања 1988. Аутори: Славко Нешић и Момчило Јоветић 

Збирка задатака из хемије за први и други разред гимназије и средње школе. Издавач 

Завод за уџбенике, година издања 1987. Аутори: Радивој Николајевић и  Милена  Шурјановић 

Органска хемија 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег и природно - 

математичког смера. Издавач Нови Логос, година издања 2015. Аутор: Татјана Недељковић 

Хемија за трећи разред гимназије природно - математичког смера, медицинске, 

ветеринарске и школе за негу лепоте.  Издавач Завод за уџбенике, година издања 1989. Аутор: 

Александра Стоиљковић 

Хемијски практикум за трећи разред гимназије. Издавач Завод за уџбенике, година 

издања 1989. Аутори:  Момчило Јоветић и Славко Нешић. 

Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред гимназије. Издавач Завод за 

уџбенике, година издања 1993. Аутори: Велимир Попсавин и Јанош Чанади 
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Хемија за четврти разред гимназије природно - математичког и општег смера. Издавач 

Завод за уџбенике, година издања 1993. Аутори: Јулијана Петровић и Смиљана Велимировић 

 

9. Социолологија 

 Вулетић, Владимир, Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред 

сердњих стручних школа, Београд: Klett, 2012 

 

10. Филозофија 

Филозофија за 3,Уџбеник за 3. Разред гимназије ;Веселинка Сантини, Светислав 

Николић, Сузана Спасић Клет, Београд 2020                                                                                         

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназија, средњих стручних и уметничких 

школа, Милунка Радић Тадић, Логос, Београд 2014. 

11. Психологија 

Психологија за други разред гимназије Ђурић Драгана, Бојовић Ивана, Клет,Београд 

2015. 

12. Енглески језик 

1. I razred: Focus 2, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Pearson, 2016, Close-up B1, 

Angela Healan, Katrina Gormley, National Geographic Learning, 2016 

2. II razred: Focus 3, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Pearson, 2016, Close-up B1+, 

Angela Healan, Katrina Gormley, National Geographic Learning, 2018 

3. III razred: Focus 4, V. Jone, Daniel Brayshaw, Patricia Reilly, Pearson 2017; Close-up B2, 

Angela Healan, Katrina Gormley, Karen Ludlow, National Geographic Learning, 2015 

4. IV razred : Focus 5, S. Kay, V. Jones, M. Berlis, H. Jones, D. Brayshaw, D. Russell, 

Pearson,  2017, Close-up B2, Angela Healan, Katrina Gormley, Karen Ludlow, National Geographic 

Learning, 2015 

 

13. Француски језик 

1. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle 

International, Sejer 2004. 

2. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle 

International, Sejer 2004. 
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3. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clémont, Méthode de français, Clé 

International, Sejer 20011. 

4. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais,Cle 

International, Sejer 2004. 

15. Руски језик 

1.разред: Привет 2, Датастатус, група аутора,1.деоуџбеника 

2.разред: Привет 2, Дата статус, група аутора 2.део уџбеника 

3.разред: Привет 3, Дата статус, група аутора 1.део уџбеника 

4.разред: Привет 3, Дата статус, група аутора, 2.део уџбеника 

16. Латински језик 

1. razred: Латински језик I, за I разред гимназије, Марјанца Пакиж, Драгана 

Димитријевић, Завод за уџбенике, Београд 

2. razred: Latinski jezik  II, za II razred gimnazije , Marjanca Pakiž, Tanja Kiselički Vaš, 

Milica Kisić, Zavod za udžbenike, Beograd 

17. Музичка култура 

1. Водич кроз историју музике (од првог до четвртог разреда): Оливера 

Ђурић(препорука актива) 

2. Музичка уметност за гимназије (од првог до четвртог разреда): СoњаМаринковић 

18. Ликовна култура 

1. Ликовна култура: Б.Гостовић, В. Галовић, ЗУНС, 2010. 

2.Марина Чудов, Ликовна култура за први разред гимназије природно математичког и 

општег смера , Клет 2017. 

           3.Марина Чудов, Ликовна култура за први разред гимназије друштвено.јеѕичког смера 

Клет, 2017. 

19. Италијански језик 

1. разред: Nuovissimo Progetto Italiano 1b, T. Marin, S. Magnelli, L.Ruggieri, Еdilingua, 

Roma, 2019. 

2. разред: Nuovissimo Progetto Italiano 2a, T.Marin, S. Magnelli, L.Ruggieri Edilingua, 
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Roma, 2019. 

3. разред:NuovoProgettoItaliano 2а/b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

4.разред :NuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

20. Немачки језик 

1. разред: Ideen 2, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2009. 

 2. разред: Ideen 2, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2009. 

3. разред: Ideen 3, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2011. 

 

4. разред: Ideen 3, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2011. 

21. Шпански језик 

1. Разреде Club Prisma A2, metodo de espanol para jovenes,шпански језик за први разред 

средње школе, Paula Cerdeira, Ana Romero, Data Status, Beograd, 2013,год. 

2. разред Club Prisma A2/B1, metodo de espanol para jovenes,шпански језик за 

другиразред средње школе, Paula Cerdeira, Ana Romero, Data Status, Beograd, 2013,год. 

3. разред Club Prisma B1, método de español para jovenes, 

шпанскијезикзатрећиичетвртиразредсредњешколе, Paula Cerdeira,Ana Romero, M.J.Gelabert, 

Mar Menendez,Београд, ДатаСтатус,2013 

4. разред Club Prisma B1, método de español para jovenes, 

шпанскијезикзатрећиичетвртиразредсредњешколе, Paula Cerdeira,Ana Romero, M.J.Gelabert, 

Mar Menendez,Београд, ДатаСтатус,2013 

22. Кинескијезик 

Kuaile Hanyu (Kineski jezik kroz zabavu za pocetnike), autora mr. Biljane Simic иJasmine 

Simic 

Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној. године и на 

седници Школског одбора године  а разматрани на седници Савета родитеља. 

 

             

 



 

201 

 
 

 

 

 

 

        Директор школе                                                               председник Школског одбора 

 

                                                                                                                               

______________________________                                 ____________________________ 

                                                                                                  Слободан Павловић 

 

На основу члана 119 став1.тачка2. Закона о основама система образовања и 

васпитања  („Службени гласник РС“, бр.88/2017, 10/2019 и 6/2020.), Школски одбор 

Ужичке гимназије у Ужицу на својој седници одржаној 15.9.2021. године, донео је 

следећу 

 

На основу члана 119 став1. тачка2. Закона о основама система образовања и 

васпитања  („Службени гласник РС“, бр.88/2017.) и 10/19 Школски одбор Ужичке 

гимназије у Ужицу на својој седници одржаној _____________________. године, донео је 

следећу 

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УЖИЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У УЖИЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

 

 

1. Школски одбор разматрао је и усвојио Извештај о остваривању годишњег плана рада 

Ужичке гимназије у Ужицу за школску 2021/22. годину. 
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2. За реализацију Годишњег плана рада Школе одговоран је директор школе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

__________________________________ 

 

 

 


