Прва београдска гимназија

САДРЖАЈ:
1. УВОД

3

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

6

3. ОБИМ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА

8

Редовна настава

9

Практичне вежбе

9

Додатна настава

9

Допунска настава

9

Друштвено-користан рад
4. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ

10
11

Наставничко веће

11

Oдељењска већа

17

5. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

18

6. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

24

7. КООРДИНАТОРИ НАСТАВЕ

25

8. РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА

27

Обласна комисија за језик, књижевност и комуникацију

27

Oбласна комисија за уметност

35

Образовна област математика и природне науке и технологија

46

Образовна област друштвених наука и философије

65

Стручни актив за школско развојно планирање

66

9. СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

69

Литерарна секција

69

Рецитаторска секција

70

Драмска секција

71

Дебатни клуб

72

Историјска секција

74

Биолошка секција „Врабац“

75

Спортске секције

72

Секције грађ. васпитања „Грађанац“ и „Омладинско предузетништво,,

79

Клуб Прве београдске гимназије

80

1

Прва београдска гимназија
10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

81

Психолошко-педагошка служба

81

Психолог школе

81

Педагог школе

88

Библиотекар школе

96

11. Школски одбор

97

12. САВЕТ РОДИТЕЉА

100

13. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

101

14.УПРАВНО-ПРАВНА, РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

102

15. САРАДНИЦИ

103

Зубна амбуланта

103

Школски лекар

103

16. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

104

17. ТАКМИЧЕЊА

109

18. МАТУРА

112

19. ЕКСКУРЗИЈЕ

113

20. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

113

21. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

114

22. ТАБЕЛЕ

116

2

Прва београдска гимназија
1. УВОД

178. година Прве београдске гимназије

У школским клупама расадника духовне елите српског народа „седели
су будући револуционари, монарси, књижевници, научници, војсковође,
министри, председници, сликари, политичари". Ова, најстарија гимназија у
Београду, а друга по старости у Србији, у јуну месецу је напунила 178.
годинa.
Шетња кроз ходнике Прве београдске је шетња кроз историју наше државе:
на зидовима је преко 300 фотографија бивших ђака од Светозара Марковића,
Јована Цвијића и Гаврила Принципа, преко Стевана Сремца, Јована
Скерлића, Лазе Лазаревића, Стевана Мокрањца, па до једног писменог
задатка из математике тридесетих година овог века. У дневницима су оцене
Милована Глишића, краља Петра Првог Карађорђевића, Аписа, Шпанца,
Грола, Петра Кочића, чак и три генерације породице Рибникар.
Историја Прве београдске гимназије је историја просвете, школства и
културе српског народа у 19. и 20. веку. Наша гимназија је од оснивања
1839. године била један од најјачих ослонаца духовним, научним и
цивилизацијским стремљењима Срба на овим просторима. Почела је са два
разреда и са два професора, до данашња два смера и 978 ученика.
Одлука о оснивању гимназије ступила је на снагу 18. јуна 1839. године,
а први ђаци ушли су у закупљену кућу Николе Селаковића у Југ-Богдановој
26. У овој згради, гимназија је остала до 1844. године, када се уселила у
Конак кнегиње Љубице. Те године уведен је и шести разред, а ђаци су учили
историју, рачуницу, краснописаније, србску граматику, земљописаније,
митологију, алгебру, поетику. Тежиште је било на страним језицима, тако да
су ђаци слушали старословенски, немачки, француски, латински и
грчкојелински.
Године 1863. решено је за Прву београдску и питање зграде за дуже
време. Капетан Миша Анастасијевић сазидао је своје "зданије", у којем су
били смештени Лицеј, Библиотека, Музеј и Друштво српске словесности. Тих
година почиње и прво "ђачко политизирање" ученика окупљених у дружину
"Српска нада". Министарство просвете је наредило директору да прекине рад
овом "леглу нерада". Забрана је трајала пуних седам година с тим што је
"кривац" за ово ђачко удружење био покрет Светозара Марковића.
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Седми разред и испит зрелости уведени су школске 1875/76. године.
Први испит зрелости био је изузетно строг, а због великог броја предмета
који су се полагали било је више чланова испитне комисије него кандидата.
Преседан у мушкој гимназији начињен је уписом прве ученице - Лепосаве
Бошковић 1880. године, а одобрење за упис добило је још осам девојака.
Све до 1904. године (шест година раније гимназија је исељена из
Капетан-Мишиног здања), Прва гимназија ради у три зграде: код Саборне
цркве, код Вазнесенске и у згради београдске Реалке, а потом се сели у
изнајмљени "Дом Светог Саве".
Први светски рат направио је пустош и прекинуо рад у готово свим
школама. Ученици су отишли на фронт (98 њих се није вратило), као и
професори и директор. Гимназија није радила до 1919. године, када се учило
по скраћеном програму и две године завршавале за једну. Обнова кабинета,
књига, учила, саме зграде, текла је врло споро. Тек 1935. године, покренуто је
питање зидања зграде за Прву београдску гимназију. Београдска општина
доделила је плац код цркве Св. Александра Невског, а 27. априла 1939.
године, почела су прва предавања у згради која и данас носи назив Прва
београдска гимназија.
У периоду после Другог светског рата, који је уједно био и најтежи од
оснивања (зграда је бомбардована 6. априла), школа је носила име Моша
Пијаде, а назив Прва београдска гимназија враћен је школске 1990/91.
године.

У оквиру обележавања 100 година од Првог светског рата, ученици трећег
разреда су у октобру у оквиру екскурзије Античка Грчка, која се у Гимназији
спроводи преко 40 година, посетили српско војничко гробље Зејтинлик у
Солуну, обишли Крф и Српску кућу- музеј посвећен боравку наше војске и
Врховне команде на Крфу од 1916-1918. године и отишли на острво Видо
и Плаву гробницу, где су положили венац. Овим традиционалним посетама
ђаци и професори Гимназије изражавају дубоко поштовање према жртвама из
тог времена и чувају их од заборава.
У главном холу је постављена изложба којом Прва београдска гимназија, са
поносом обележава 100 година од Првог светског рата 1914 - 1918. коме су
поред славних војвода на челу са нашим краљем, учествовали бројни
ученици и професори Прве београдске, тада Прве мушке гимназије. Многи
од њих оставили су своје животе на фронтовима, у албанским гудурама и на
острву Виду, о чему сведочи спомен-плоча у главном холу Гимназије.
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Историјска секција гимназије, током школске 2016/17. године, посебно се
бавила истраживањем овог периода, судбинама ђака - учесника ратова од
1912. до 1918. године и припадника јединице 1300 каплара. Истраживање је
обухватило и преживеле ђаке који су касније обележили културни,
политички и научни живот новоформиране југословенске државе. У оквиру
поставке изложен је и пројекат Историја малог човека у оквиру кога су
садашњи ученици и наставници сакупили писана и материјална сведочанства
о својим прецима - учесницима Првог светског рата.
Прва београдска гимназија учествовала је четрнаести пут на Прашком
маратону, када је трећу годину заредом, организована посета и полагање
венаца на српско гробље из Првог светског рата у месту Јиндриховице.
У , 18. јуна 2017. године, на дан када је 1839. актом Намесништва, а на
предлог Попечитељства просвештенија (Министарства просвете), основана
Гимназија у Београду, одржана је свечана академија.

5

Прва београдска гимназија
2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школска зграда је подигнута 1938. године и школско двориште чине
школски простор, који је власништво Скупштине града Београда. Својим
укупним простором и структуром школски простор обезбеђује повољне
услове за реализацију свих образовно - васпитних активности предвиђених
Програмом рада школе.
Прва београдска гимназија реализује наставу у 27 учионица од којих је 15
учионица опште намене и 12 кабинета (три кабинета информатике, кабинет
физике, хемијска лабораторија, два кабинета за стране језике, кабинет
уметности, историје, географије, биологије и мултимедијални кабинет).
За наставу се, према потребама, користи и свечана сала школе.
Настава физичког васпитања се изводи у адаптираној свечаној сали са
пратећим просторијама (свлачионице ученика и кабинет професора), који не
задовољавају потребне стандарде.
За ваннаставне активности користи се и посебно опремљен простор -Клуб
Прве.
Гимназија поседује добро опремљену библиотеку са читаоницом као и сервер
собу (умрежени рачунари и контрола камера и разгласа).
Ходници, степеништа, мокри чворови чине 1797 м2 од укупне површине
школске зграде која износи 5248 м2. Укупна површина објекта износи 7529
м2.
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Запослени у Првој београдској гимназији у школској 2016/2017.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
1. Достанић Бранка
2.Кућеровић Милка
3.Божиновска Нина,
4. Живковић Татјана

Философски факултет
Факултет народне одбране
Филолошки факултет
Филозофски факултет

психолог
библиотекар
библиотекар
педагог

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
1. Божовић Марјана,
Правни факултет секретар
2. Лаковић Душанка,Правно-биротехничка школа - администратор
3. Радисављевић Ива, Економски факултет
- шеф рачуноводства
(Човић Сања, Економски факултет, замена)
4. Перић Милка,
Гимназија благајник
5. Герасимовић Александар Машински факултет(VI/2степен) – радник
на одржавању рачунара

ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
1. Радмановац Радољуб
2. Матковић Томо
3. Петровић Душанка
4. Матејић Наташа
5. Ћалић Драгана
6. Павловић Катарина
7. Рајковић Драгиња
8. Цветановски Јагода
9. Шарчевић Вида
10. Димитријевић Винка
11. Штулић Мирјана
12. Дашић Радмила
13. Поповић Славица

Средња школа
Средња школа
Средња школа
Средња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа

домар
домар
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
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3. ОБИМ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА

На почетку 2016/2017. године је уписано 987 ученикa у 32 одељења, а на
крају године било је 978 ученика.

I разред 8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
3 одељења друштвено-језичког смера).
II разред 8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
3 одељења друштвено-језичког смера).
III разред 8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
3 одељења друштвено-језичког смера).
IV разред 8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
3 одељења друштвено-језичког смера).
Одељења су била распоређена у две смене:
I смена: I-1,2,3,4, II-1,2,3,4,, III-1,2,3,4, IV-1,2,3,4, укупно 16 одељења
II смена: I-5,6,7,8, II-5,6,7,8, III-5,6,7,8, IV-5,6,7,8, укупно 16 одељења.
Настава за I смену је почињала у 8 часова, а за II смену у 14,15, при чему су
I и II смена радиле наизменично пре и после подне.
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Редовна настава
Редовна настава је извођена према наставним плановима и програмима за
гимназије, које је прописало Министарство просвете. Настава се
континуирано одвијала, а у случајевима болести наставника настојало се да
часови буду стручно замењени. Услед временских непогода и прекида
наставе реализован је план надокнаде.
Теоријском наставом су испуњени циљеви у стицању основе општег
образовања и васпитања и знања за даље образовање на факултетима.

Практичне вежбе
У школској 2016/2017. години практичне вежбе су биле заступљене у оквиру
предмета физика, хемија и биологија.
Пошто су кабинети током
школске године опремљени неопходним
средствима и како постоји дугогодишње искуство предметних наставника,
вежбе предвиђене програмом су реализоване.

Додатна настава
Додатну наставу су држали професори српског језика и књижевности,
страних језика, филозофије, психологије, историје, географије, математике,
физике, хемије, биологије, музичке уметности и физичког васпитања.
Допунска настава
За ученике који су имали проблема са савлађивањем градива из појединих
предмета, организована је допунска настава, која је извођена по плану и
програму за ову школску годину. Обим и врста пружања помоћи ученицима
прилагођене су тежини савлађивања наставног градива. Највише часова
допунске наставе је организовано из математике и физике.
9
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Друштвено-користан рад
Ученици другог, трећег и четвртог разреда су до краја наставне године
обављали дежурства испред зборнице и на главном улазу у зграду школе.
Ученици четвртих разреда учествовали су у акцији давања крви у Заводу за
трансфузију крви Републике Србије. Реализоване су две акције у октобру и у
марту месецу.
Такође је организовано неколико акција хуманитарног карактера (помоћ
ученицима, опремање кабинета, тоалета, фискултурне сале више еколошкох
манифестација...
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4. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ
Наставничко веће
У протеклој школској години 2016/2017. одржано је 20 седница
Наставничког већа. Седнице је припремао и водио директор, а у њиховом
раду су учествовали помоћник директора, стручни сарадници, координатори
наставе и наставници .
Прва седница је одржана 14.септембра 2016. године:
- разматран и усвојен Годишњи План рада за школску 2016/2017.
- разматран и усвојен Извештај за школску 2015/2016. годину
- разматран и усвојен извештај директора за 2015/2016. годину
- разматрана текућа питања
Друга седница је одржана 26. септембра 2016. године:
- Усвојене измене распореда за школску 2016/17
- разматрана текућа питања
Трећа седница одржана је 13. октобра 2016. године:
 разматрана је безбедност ученика и запослених
 Усвојен распоред дежурства за школску 2016/17 и распоред допунске,
додатне, секције, „отв. врата“ наставника, писмених задатака,
распоред звоњења
 Усвојен извештај са екскурзије другог и трећег разреда
 разматрана текућа питања

Четврта седница је одржана 18. новембра 2016.
 усвојен успех ученика на крају прве класификације у школској 2016/17.
години
 Усвојен извештај са реализоване екскурзије ученика четвртог разреда у
Италију
 разматрана текућа питања
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Пета седница је одржана 13. децембра 2016:
 Формирање ставова Наставничког већа Прве београдске гимназије у
вези са израдом новог закона о основама система образовања и
васпитања
 разматрана текућа питања
Шеста седница је одржана 30. децембра 2016. године:
- усвојен План уписа у школску 2017/18. годину
- усвојен распоред писмених провера знања дужих од 15 минута у Првој
гимназији
- усвојене су матурске теме за ову школску годину
 дато је обавештење о предузетим активностима из Акционог плана
разматраних на Педагошком колегијуму и активности у наредном
периоду
 План интегритета
 разматрана текућа питања
Седма седница одржана је 16. јануара 2017. на којој је:
- упознавање са препоруком министра просвете о оцењивању ученика у
наредном периоду и измене – прилагођавање распореда писмених
провера знања за период децембар – јануар
- активности на крају првог полугодишта и израда Полугодишњег
извештаја
- Развој интелектуалних вештина – семинар за ученике и професоре
 разматрана текућа питања

Осма седница одржана је 23. јануара 2017.
 План надокнаде нереализованих часова у складу са дописом
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 16. 01.
2017.године
 разматрана текућа питања
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Девета седница одржана је 13. фебруара 2017. на којој је:
 разматран и усвојен узвештај о успеху и дисциплини ученика на крају
првог полугодишта школске 2016/17. Године
 Дато је обавештење о извршеном инспекцијском надзору (прегледима и
наложеним мерама)
- Усвојена је допуна Извештаја директора за 2015/2016. годину и
Годишњег извештаја за 2015/2016. годину (допуна података о
извршеним надзорима просветне инспекције над радом школе,
наложеним и отклоњеним мерама)
 усвојен распоред писмених провера знања од 13. 02. 2017. до 28. 04.
2017. за први, други и трећи разред и од 13. 02. 2017. до 31. 03. 2017. за
четврти разред
 разматрана текућа питања
Десета седница одржана је 22. 02. 2017. на којој је:
_ усвојен Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за
период од 01. 09. 2016. до 17. 02. 2017. године
 усвојен Извештај директора за период од 1.09.2016. до 17.02.2017.
године
 разматрана текућа питања
Једанаеста седница одржана је 27. 03. 2017. на којој је:
 разматрани су програми са условима за извођење екскурзија у школској
2017/2018. години;
 разматрана текућа питања
Дванаеста седница одржана је 07. 04. 2017. на којој је:
 разматран успех и дисциплина ученика на крају трећег
класификационог периода у школској 2016/17. години
 усвојен план писмених провера знања дужих од 15 минута за четврти
класификациони период школске 2016/17. године за ученике четвртог
разреда
 разматрана текућа питања
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Тринаеста седница одржана је 4. 05. 2017. на којој је:
 усвојен план писмених провера знања дужих од 15 минута за четврти
класификациони период школске 2016/17. године за ученике првог,
другог и трећег разреда
 дато је обавештење о дуговању ученика које се односи на реализовану
екскурзију и обезбеђење, осигурање и обавезну документацију
 разматрана текућа питања
Четрнаеста седница одржана је 29. 05. 2017. на којој је:
 разматран извештај о успеху ученика четвртог разреда на крају
наставне године
 утврђивање предлога за добитнике изузетних награда
 избор ђака генерације - предлози
 усвајање распореда часова за период од 29. маја до краја наставне
године
Ова седница је одржана у наставку, 30. маја 2017. године на којој је
извршен избор ђака генерације и осталих изузетних награда
 проглашење ђака генерације и спортисте генерације и остале награде за
ову школску годину
 разматрана текућа питања
За ђака генерације и добитника награде „Константин Скалерић“ и ,,Вида
Јеличић“ проглашен је Жарковић Никола 4/3.
- за најбољег математичара проглашени су
Дивјак Марко 4/5 и
Мићић Кристина 4/7, а за најбољег литерату Филиповић Ана 4/1.
- Награду из области хуманистичких наука «М. Ђурић» добио је ученик
Ракић Танасије 4/5;
- Награду за човечност добили су : Миловановић Марија 4/4¸ Вуковић
Стеван, 4/3, Ивковић Никола, 4/3; Филиповић Ана 4/1, Васиљевић
Ирена 4/6, Стевић Дејан, 4/6, Јанев Немања 4/7, Стакић Анђела 4/7;
- Награду за најбољег спортисту: Вуковић Лара 4/8 и Јеремић Јелена 4/5;
- Награду за беседништво добила је Филиповић Ана 4/1;
- Награду за најбољу фотографију добила је Мутић Лука 4/6;
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Носиоци дипломе ,,Вук Караџић" су:
Дилпарић Михајло 4/1,
Пејић Лана 4/1
Пешић Ана 4/1
Скопљак Марија 4/1
Филиповић Ана 4/1
Видаковић Вања 4/2
Кнежевић Маша 4/2
Манчев Предраг 4/2
Бошковић Василије 4/3
Жарковић Никола4/3
Станковић Марија 4/3
Бојчић Оливера 4/4
Јовановић Јелена 4/4
Млађеновић Мила 4/4
Барјактаревић Никола 4/5
Дивјак Марко 4/5
Стакић Марија 4/5
Добросављевић Ана 4/6
Живановић Бобан 4/6
Насовић Симона 4/6
Османи Дени 4/6
Станимировић Марија 4/6
Валзорио Никола 4/7
Мићић Кристина 4/7
Стакић Анђела 4/7
Стефановић Војислав 4/7
Тошић Нада 4/7
Вуковић Лара 4/8
Јанковић Јована 4/8
Ћупрић Нина 4/8
Петнаеста седница одржана је 16. јуна 2017. године:
 усвојен је извештај о успеху ученика на матурском испиту
 усвојен је Извештај са реализоване екскурзије ученика првог разерда
 усвојен је распоред за период 21. 22. и 23. јун 2017. године
 разматрана текућа питања
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Шеснаеста седница одржана је 28. јуна 2017. године :
 разматран успех и дисциплина ученика првог, другог и трећег
разреда на крају наставне 2016/17. године
 успех ученика четвртог разреда на поправном испиту
 разматрана текућа питања

Седамнаеста седница одржана је 06. јула 2017. године :
 резултати уписа ученика у први разред школске 2017/18.године
 разматране жалбе на закључне оценеж
- формирана комисија за израду Извештаја о реализацији годишњег
плана рада школе за школску 2016/2017. годину
- формирана комисија за израду Годишњег плана рада школе за школску
2017/18. годину
- разматрана текућа питања
Осамнаеста седница одржана је 21. августа 2017. године:
- усвојен план активности у августу
- разматрана текућа питања
Деветнареста седница одржана је 24. августа 2017. године
- утврђен је успех ученика четвртог разреда на поправном испиту
- разматрана текућа питања
Двадесета седница одржана је 31. августа 2017. године
- Утврђен је успех ученика на поправним и разредним
августовском року
- Утврђен је успех ученика на матурском испиту;
- Усвајање извештаја о самовредновању школе
- Усвојени су распореди за школску 2017/18. годину
- организација рада везана за почетак школске године
- разматрана су текућа питања

испитима у

16

Прва београдска гимназија

Oдељењска већа

На основу Закона о средњој школи и Плана и програма гимназије
дефинисани су задаци Одељењских већа. На састанцима поред предметних
професора присуствовали су директор школе, помоћник директора,
руководилац смене и психолог школе.
Рад одељенских већа реализован је кроз седнице, а председавао је одељењски
старешина.
Одељењска већа су се бавила следећим питањима:
 утврђивање планова рада редовне, додатне и допунске наставе,
слободних активности и других облика образовно васпитног рада;
 планирање писмених задатака и вежби;
 усклађивање рада свих професора тако да се смањила оптерећеност
ученика, иначе преобимним наставним плановима;
 анализе извештаја о реализацији наставних планова и програма,
предлози за награде и похвале ученика, за резултате постигнуте у
учењу и ваннаставним активностима;
 анализа васпитних и васпитно-дисциплинских мера изречених
ученицима у току године због учињених прекршаја и неоправданих
изостанака;
 дати су предлози за ученика генерације;
 дати су предлози за реализацију екскурзија.
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5. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Директор је у протеклој школској години:
-Планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности установе и формирао тимове у складу са потребама Гимназије
-обезбедио унос података у информациони систем Доситеј. На основу важећих и нових
правилника и реализованог уписа за школску 2016/2017. годину, утврдиоброј извршилаца
Прве београдске гимназијеи остало предвиђено новим информационим системом
надлежног министарства
-обавио неопходне активности, у оквиру својих надлежности, у вези одабира ФТО-а у
2016. години, и избора ФТО-а до јуна 2017. године, као и осигурања ученика и запослених
Гимназије
-сарађивао са родитељима, односно старатељима ученика током школске године и одржао
заједничке састанке са родитељима и ученицима првог разреда поводом уписа ученика
-у сарадњи са педагошко- психолошком службом Гимназије, организовао и вршио
педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада наставника и
обављао замене часова одсутних наставника у виду часа одељењског стрешине, са темама
везаним за безбедност ученика и значај физичке културе
-учествовао у планирању и праћењу стручног усавршавања наставника и упућивао их на
стручно усавршавање. У оквиру хоризонталног усавршавања реализовао предавање за
наставнике под називом Стрес и толеранција

-у циљу реализације едукација у области стратегија ефикасног учења успоставио сарадњу
са Школом интелектуалних вештина која омогућава бесплатно похађање тренинга
викендом за ученике Гимназије. У овиру сарадње реализован једводневни тренинг за
групу од 30 ученика трећег и четвртог разреда и тренинг за наставнике Гимназије
- као, члан Тима, учествовао у активностима самовредновања. Упротеклој школској години
обављено је вредновање области Ресурси. Ниво остварености: Људски ресурси- 4, Материјалнотехнички ресурси- 3,
Финансијски ресурси- 4
-као члан Актива за развојно планирање, учествовао је у реализацији досадашњег и изради новог
Развојног плана Прве београдске гимназије

-у сарадњи са педагогом и Педагошким колегијумом сачинио Акциони план за
унапређивање квалитета радаШколе,у складу саанализомИзвештаја о извршеном
спољашњем вредновању Тима за вредновање Министарства просвете Републике Србије.
-у складу са иницијативом Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања,
упутио наставнике на Обуку о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег
образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета
-одржао20 седницаНаставничког већа
-присуствовао седницама Одељењских већа
-одржао 8 састанака Педагошког колегијума
-присуствовао седницама Савета родитеља
-присуствовао седницама Школског одбора
-стараосеоблаговременомобјављивањуиобавештавањузапослених,
ученикаиродитељаодносностаратеља,
стручнихорганаиорганауправљањаосвимпитањимаодинтересазарадустановеиовихоргана
- похађао програм професионалног развоја Менторство као полазник испред
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за обуку директора ментора
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-одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом
(Ученици: Спроведена су два дисциплинска поступка због неоправданог изостајања са
наставе, три због коришћења мобилног телефона, а седам покренутих дисциплинских
поступака, покренутих због неадекватног понашања на екскурзији, је обустављено.
Запослени: Покренут је један дисциплински поступак против наставника, који је у току)
У вези са раније покренутим тужбама против Школе од стране два наставника, а поводом
донетих решења директора,којима су наставници после спроведених дисциплинских
поступака оглашени кривима, једна тужба је повучена, док се у случају другеочекује
пресуда Првог основног суда у Београду, током септембра 2017. године)
-учествовао у организацији рада и реализацији активности Ученичког парламента. На
иницијативу Парламента, у два наврата реализовао са ученицима друштвено-користан рад
суботом
-обавио послове, у оквиру својих надлежности, везане за припрему и реализацију
екскурзије, као и заједничке састанке са родитељима, одељењским старешинама, вођама
пута и представницима агенција
-сарађивао са педагошко-психолошком службом Гимназије
-обављао функцију председника Актива директора средњих школа општине Стари град
-учествовао у раду председништва и Заједнице гимназија Србије,а Прва београдска
гимназија је била домаћин Скупштине Заједнице гимназија Србије.
-учествовао у раду 5. Скупштине Друштва директора Србије
- учествовао на шестом стручном скупу Друштва директора средњих школа Србије
-сарађивао са Министарством просвете и Школском управом и обављао њихове налоге,
као и налогепросветнеинспекције
Записници и мере:
1. Записник о инспекцијском надзору X-04-355-01/2016 од 26.09.2016. године - Сектор за
комунални инспекцијски надзор.У складу са утврђеним чињеничним стањем нема наложених
мера.
2. Записник о контролном инспекцијском надзору број: 614-965/2016 од 10.10.2016.године(у вези
Записника о ванредном инспекцијском надзору VII-06 број:614-965/2016 од 25.07.2016. године, а
по представци запослене, члана Школског одбора - примедба на рад директора Школе и чланова
Школског одбора, избор представника Савета родитеља и представника Наставничког већа у
Школски одбор). После утврђених чињеница у вези свих наводних неправилности наведених у
пријави заполене, констатовано је да је мераизвршена.
3. Записник о контролном инспекцијском надзору број: 614-1048/2016 од 10.10.2016. године. (у
вези Записника о ванредном инспекцијском надзору VII-06 број:614-1048/2016 од 26.07.2016.
годинеа о
по представци родитеља - Примедба на доделу награде Најбољи
литерата). После утврђених чињеница у вези свих наводних неправилности наведених у пријави
родитеља констатовано је да је мераизвршена.
4. Записник о контролном инспекцијском надзору број: 614-866/2016 од 17.10.2016. године. (у вези
Записника о ванредном инспекцијском надзору VII-06 број:614-866/2016 од 08.07.2016. године, а
по представци запослене, члана Школског одбора - Избор представника Савета родитеља и
представника Наставничког већа у Школски одбор). После утврђених чињеница у вези свих
наводних неправилности наведених у пријави запослене констатовано је да је мераизвршена.
5. Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 број:614-1311/2016 од 17.11.2016. г.После
утврђених чињеница у вези свих наводних неправилности наведених у пријави запослене(пријава
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против директора Школе у вези незаконитог доношења Закључка о покретању дисциплинског
поступка),нема наложених мера.
6. Извештај о стручно-педагошком надзору у Првој београдској гимназији број: 614-02-28/2017-11
од 11.01.2017. године. По представци родитеља (Жалба родитеља на рад наставнице српског
језика и књижевности). После утврђених чињеница у вези свих наводних неправилности
наведених у пријави родитеља, ,,У циљу унапређивања квалитета рада Школи се препоручују
следеће мере:
1) На Стручном већу језика анализирати нивое захтева писмених провера и донети мере за њихово
уједначавање.
2) На Стручном већу језика дефинисати критеријуме оцењивања ученичких постигнућа и донетих
мера за њихово уједначавање.
3) Да директор Школе континуирано обавља педагошко-инструктивни рад и прати договорене
мере Стручног већа језика.''
7. Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 број:614-1771/2016 од 20.01.2017. године.
По представци родитеља (представка са приговором у вези оцена са писменог задатка и
контролног задатка из српског језика и књижевности).После утврђених чињеница у вези свих
наводних неправилности наведених у пријави родитеља наложена је следећа
Мера: директору школе се налаже да, организује педагошко-инструктивни увид и надзор над
радом наставника српског језика и књижевностии обавеже стручне сараднике да на даље прате
усклађеност планиране динамике оцењивања ученика са реализацијом наставног плана и програма
за предмет српски језик и књижевност, код именованог наставника.
8. Записник о редовном инспекцијском надзору VII-06 број:614-69/2016 од 25.01.2017. године
,,У поступку провере навода који су садржани у контролним листама, утврђено је да је Школа
пословала и поступала по свим тачкама које су предмет инспекцијског надзора у незнатном
ризику. Код надзираног субјекта процењен је збирно незнатан ризик.''
Контролне листе – анализа
(Предметни надзор садржи 9 области које се бодују.Степен ризика од 91 до 100% јенезнатан,од 8190% низак, од 71-80% средњи, од 61-70% висок ризик и 60% и мање је критичан степен ризика):
1. Верификација установе ............................................ установа је верификована
2. Извештај о раду установе ......................................... незнетан ризик (100%)
3. Извештај о раду директора ....................................... незнатан ризик (95%)
4. Органи установе ........................................................ незнетан ризик (100%)
5. Планирање рада установе ......................................... незнатан ризик (96,15%)
6. Упис деце-ученика, формирање група-одељења .... незнетан ризик (100%)
7. Радни односи .............................................................. низак ризик (98,4%)
8. Евиденција, јавне исправе ......................................... незнатан ризик (100%)
9. Заштита од дуванског дима ....................................... незнатан ризик (100%)
Мере:
1. Да се Извештај о раду директора за школску 2015/16. годину допуни подацима о извршеним
надзорима просветне инспекције над радом Школе, наложеним и отклоњеним мерама.
2. да се Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС обрати са Захтевом за правно
тумачење да ли стручна спрема запослене, секретара установеодговара степену стручне спреме
прописане чланом 68. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања за радно место
секретара Школе.
Мера бр. 1 је извршена: Директор је сачинио предметну допуну свог извештаја, дел. бр.481 од
13.02.2017. године, која је усвојена на седницама Наставничког већа, Савета родитеља, Ђачког
парламента и Школског одбора у периоду од 13. до 27. фебруара 2017. године.
Мера бр.2 је извршена. Доказ: Обавештење просветном инспектору,дел.бр. 441 од 07.02.2017.
године, о предузетој мери, односно да је упућен Захтев за правно тумачење Министарству
просвете, науке и технолошког развоја (Захтев дел. бр. 433 од 06.02.2017. године).
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9. Записник о контролноминспекцијскомнадзору VII -06 бр. 614-1771/2016 од 17.03.2017.
Предмет: УтврђивањеизвршењамереналоженеЗаписником VII-06 broj 614-69/2016 од 25.01.2017.
године у оквируредовногинспекцијскогнадзора.
Извршенамераблаговремено и у потпуностипоналоженомЗаписнику
10. Записник о контролноминспекцијскомнадзору
VII-06 бр, 614-1771/2016 од 25.05.2017.
године
Предметинспекцијскогнадзора: контролаизвршењамераналоженихЗаписником VII-06 број 614 1771/2016 од 20.01.2017. године .Мераизвршена у потпуности.
11. Записник о инспекцијскомнадзоруКомуналеполицијебр. X- 04
355/2017 од 24. 08. 2017. г.
Поред уредних налаза предмета надзора, констатовано је да су ,,две металне конструкције гола
нестабилне''. Наведени недостатак је отклоњен, о чему ће надлежни инспектор бити обавештен.
-директор је спровеосве предвиђене процедуре и активности везане за одобрени пројекат
Реконструкције модерне лабораторије за физику у Првој београдској гимназији (пренета средства
од
стране
НИС-а
у
вредности
од
милион
динара),
укључујући
Свечаноотварањемодернелабораторије уз Фестивал физике у Првој и обезбедио присуство
високих званица и медија. Директор је, у вези наведених и осталих активности, сачинио и поднео
извештај донатору пројекта
-доставио Школској управи Београд предлоге Наставничког већа Прве београдске гимназије у
вези са изменама Закона о основама система образовања и васпитања. Такође, доставиоподатке о
потребним реквизитима за реализацију наставе физичког васпитања
-у сарадњи са наставником руског језика предузео потребне активности ради учешћа ученика Прве
београдске гимназије у раду зимске школе руског језика у Москви
обезбедио
традиционално
учешће
ученика
и
наставника
Гимназије,
намеђународномSpringfestivaluу Mарибору
- обезбедио средства за реализацију петог поредуАртКараванакада су угошћени ученици и
наставници
гимназија
из
Чачка
и
Горњег
Милановца
и
обављена
посета
гиманзијиуГорњемМилановцу
-обезбедио реализацију Светосавске академије као иновогодишњег коктела за запослене Гимназије
-у сарадњи са чланом Савета родитеља иницирао и реализовао састанке са градским архитектом и
сарадницима и поднео одговарајућу документацију ради проналажења решења у вези изградње
спортске сале у Првој београдској гимназији.
-у сарадњи са службама Гимназије сачиниоФинансијски план за 2017. годину, План јавних
набавки на које се не примењује закон иПројекцију прихода ирасхода сопствених средстава за
текућу школску годину.У сарадњи са члановима Школског одбора предузео све расположиве мере
како би се прибавила сагласност надлежних институција за најам подрумског простора, који ће
обезбедити део материјалних услова неопходних за даљи квалитетан образовно-васпитни рад у
Првој београдској гимназији, награђивања поводом изузетних резултата на такмичењима,прославе
и манифестације, новогодишње пакетиће за децу запослених и друге објективне потребе
предвиђене Планом утрошка сопствених средстава Гимназије.- у сарадњи са
наставникомрачунарства и информатике, сачинио спецификацију за набавку опреме за кабинете
информатике и сервер Гимназије, као и спецификацију набавке намештаја за нови кабинет
информатике и учионице Гимназије. Набавка се очекује до краја 2017.г.
-на позив Института Конфуције и Одељења за образовање Амбасаде НР Кине, учествовао у
Форуму о наставн кинеског језика у основним и средњим школама у Републици Србији, који је
одржан у Ректорату УБ. У складу са позитивним искуствима, обезбеђен је наставак сарадње и
часови кинеског језика за заинтересоване ученике Гимназијеу протеклој школској години.
-у сарадњи са наставником географије, захваљујући подршци Градског секретаријата за
образовање, обезбедио учешће делегације Србије (ученици Прве београдске гимназије, Десете
гимназије који су изборили учешће), на завршном IV међународном научном омладинском
конгресу „InvestigaI+D+i (Research + Development + innovation)“, који је одржан у Мадриду
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- обезбедио традиционално учешће екипе Гимназије на међународном маратону у Прагу и као
члан делегације Гимназије посетио маузолеј у Јиндриховицама и положио венац у част српских и
руских жртава из Великог рата
-обезбедио услове и средства за наставак продаје здраве хране за ученике Прве београдске
гимназије коју спроводи регистривана ученичка фирма ,,Prva company'', у оквиру пројекта
Омладинско предузетништво
-обезбедио услове, потребна средства и реализацију предвиђених активности током боравка
ученика и наставнка из Немачке, а у оквиру међународне сарадње Гимназије. Узвратна посета
гимназији из Берлина реализоваће се септембра 2017. године
- организовао превоз за све ученике и наставнике чија су републичка такмичења реализована ван
Београда
- обезбедио сва потребна срества ученичкој компанији Сланна,
ради учешћа на
Националномтакмичењуученичкихкомпанија,
-у сарадњи са Српско-јеврејским певачким друштвом и наставницима гимназије организовао
трибинуДа се никад не заборави - ХОЛОКАУСТ - да се никад не понови
-сарађивао са службеницима МУП-а у циљу превенције и заштите ученика и школске имовине
-сарађивао са Градским секретаријатом за образовање
-сарађивао са Црвеним крстом
- покренуо иницијативу и упутио Министарству просвете, Секторузасредњеобразовање
иваспитање,Захтев са образложењем заотварањеодељењазаученикезапосебним способностима
за рачунарство иинформатику, који је одобрен. Пријемни испит за упис наведеног одељења у
четири београдске гимназије, спроведен је 4. јуна 2017. године у просторијама Прве београдске
гимназије. У складу са списковима Министарства просвете за упис у Прву београдску гимназију у
школској 2017/18. години, формирано је наведено одељење
- обезбедио донације за делимично финансирање студијског путовања у Вишеград за наставнике
-обезбедио организацијутрадиционалног музичког фестивала хуманитарног карактера Прва има
таленат
-обезбедио набавку ваучера (новогодишњих пакетића) за децу запослених, донацију музичке
опреме и потрошног материјала за Клуб Прве и донацију за куповину поклона намењених
пензионерима и ученицима.
- обезбедио донацију за дерматолошки преглед коже и дермоскопију младежа, који су
реализовани за запослене у Првој београдској гимназији
- обезбедио донације којима су награђени наставници за припрему ученика који су постигли
изузетне резултате на републичким и међународним такмичењима, као и донације за прославу
Дана школе
-Захваљујући ангажовању наставника хемије, обезбеђена је донација намештаја којим су,
поредхемијске лабораторије, опремљене и све учионицеи канцеларије Гимназије.
У
сарадњи
са
наставником
физичке
културе
сачинио
пројектаСанацијаспортскогтеренаПрвебеоградскегимназије, који је достављен Министарству
омладинеиспорта.

Реализоване су набавке и радови у складу са Финансијским планом и према
примљеним захтевима и потребама:
-молерски радови у пет учионица и холовима гимназије, две канцеларије и Свечаној сали,
кабинету физике (две просторије) и новом кабинету рачунарства и информатике
- обрада, поправка оштећења и фарбање зидова у школском дворишту и на фискултурној сали замена врата у кабинама мушких тоалета ученика
- поправка и тапацирање столица ( зборница и свечана сала)
- поправкавенецијанера у учионицама, зборници и свечаној сали- у кабинету физике: набавка
лабораторијске опреме, набавка школског намештаја (столице и радне површине), рестаурација
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старе катедре, електричарскарадови, паркетарски радови и набавка и уградња завеса и клима
уређаја
- паркетарски радови(три учионице, зборница, библиотека, канцеларија директора, радионица,
просторија за пријем родитеља, изложбени простор)
- набавка машине за чишћење снега
набавка
мајица
и
промотивног
материјала
занаграђивањеученика,
ПрашкимаратонипромоцијуГимназије и књига за награђивање ученика
- сервисирање и поправка клима уређаја (укупно 16 јединица)
Санацији ђачких тоалета:
- обезбеђена је донација за израду Предмераипредрачуназасанацијуученичкихтоалета. Достављен
је захтев Градском секретаријату за образовање ради одобрења средстава неопходних за санацију
тоалета, обављени су разговори са надлежнима и поднета тражена документација, добијена
сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда. Закључком градоначелника
одобрена су средства, спроведене процедуре везане за избор извођача радова који су извођени
током августа и завршени до почетка школске 2017/18. г.).

Стање/спровођење мера заштите и безбедности ученика:
Одабран осигуравајућа кућа и ангажовано ФТО су испуњавали задатке из своје надлежности.
Осигурани су сви ученици и запослени. Гимназија има Тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, који је у протеклој школској години деловао у свим случајевима у
оквиру своје надлежности. Директор је, у циљу превенције и заштите ученика и школске имовине:
- сарађивао са инспекторима МУП-а и присуствовао састанцима у њиховој организацији
-организовао обуку запослених у области безбедности и противпожарне заштите коју је
реализовало Добровољно ватрогасно друштво Стари град
- поново захтевао од Секретаријату за саобраћај, а потом и Београд путева, замену оштећене
хоризонталне сигнализације и одговарајућа обележавања испред ђачког улаза у Гимназију, после
чега су захтевани радови извршени.
-упутио Захтев за интензивирање контроле саобраћаја и непрописног паркирања испред ђачког
улаза у Прву београдску гимназију, каои Захтев за контролу и санкционисање непрописног
паркирања испред ђачког улаза у Прву београдску гимназију
-упутио Захтев Београдским електранама за хитну поправку неисправних греј них
инсталациј а у Првој београдској гимназиј и. Током зимског распуста обављена ј е
делимична санациј а ових инсталациј а.
-организовао обуку запослених у области безбедности и противпожарне заштите коју је
реализовало Добровољно ватрогасно друштво Стари град
- у циљу побољшања хигијене у учионицама, сачинио формулар намењен наставницима ради
контроле хигијене и констатовање оштећења, а који се налази у свакој учионици
Током школске 2016/17. године обезбеђено је одржавање постојеће опреме за видео надзор.
Школски полицајац је обилазио Гимназију у складу са договором. Сарадња са овим службеним
лицем је била изузетно добра. Гимназија поседује два ормарића прве помоћи који су смештени у
зборници и кабинету за физичко васпитање. У школи се обављају систематски прегледи ученика
првог и трећег разреда од стране служби нашег дома здравља, као и прегледи у зубној амбуланти
која је смештена у Гимназији. У случајевима повреда или здравствених проблема ученика школа
је обавештавала родитеље, а у ситуацијама када јебило потребно служба хитне помоћи је на
време и одговорно обављала свој посао. У Гимназији су истакнути одговарајући планови
евакуације, а са Добровољним ватрогасним друштвом Стари град се реализује дугогодишња
сарадња. Дежурства ученика и запослених реализовани су према утврђеном распореду, послови
координатора наставе обављани су од стране помоћника директора, педагошко-психолошке
службе и задужених наставника (Школа поседује и Детаљан опис правила понашања и
организације рада, везаних за општу бебедност и бригу о ученицима). Екскурзије, последњи
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наставни дан матураната, прослава матурске вечери и друге активности које су се реализовале ван
простора Прве београдске гимназије протекле су, захваљујући доброј организацији и одговорном
понашању одељењских старешина, наставника и ученика, у најбољем реду.

6. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Рад помоћника директора се одвијао у овој школској години према Плану и
програму за 2016/2017. годину и према законским одредбама у више праваца,
и то:
У организацији наставног процеса и праћењу његове реализације:
 прављењу Плана и програма за ову школску годину,
 изради Извештаја о раду школе за претходну школску годину, као и
изради полугодишњег извештаја о раду школе;
 припреми Наставничког и Одељењских већа,
 присуствовању састанцима и праћењу рада стручних актива,
 изради четрдесеточасовне радне недеље за све запослене у школи,
 прегледању
педагошко-административне
документације
и
контролисању ажурираности обављања ових послова,
У раду руководиоца прве и друге смене:
 организацији наставе,
 организацији замене часова у овој смени у случају изостанка
професора,
 организацији надокнаде изгубљених часова,

организацији дежурства ученика и професора на ходницима школе
 праћењу дежурства ученика и професора,
 прегледању педагошко-административних докумената у обе смене,
 сарадњи са МУП-ом у циљу заштите ученика.
У осталим пословима школе:
 организацији уписа ученика првог разреда у нашу школу,
 организацији поправних, разредних и матурских испита,
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 организацији испита за ванредне ученике
 давању савета и инструкција за обављање послова професоримаприправницима.
У културно-уметничком презентовању наше школе:
- у реализацији многих приредби у школи. Помоћник директора се
заиста својски трудила да употпуни и оплемени културни живот у
школи,
- учешће у обележавању Дана словенске писмености
- учешће у обележавању 100-те годишњице од почетка Првог светског
рата, оних манифестација чија је стогодишњица у календарској 2016 и
2017. години;
- организација и реализација Светосавске академије у сарадњи са
вероучитељем Лазић Марком и Тасић Адамовић Александром
професором музичког;
- учешће у обележавању годишњице од НАТО-агресије. Предавање о
НАТО бомбардовању Србије одржао је генерал у пензији Милош
Ђошан, учесник одбране територије Косова и Метохије;
- организација факултативне наставе кинеског језика, која је од прошле
године почела да се реализује у нашој школи;
- У сарадњи са једним делом драмске секције организовала
манифестацију „Дани Милутина Бојића“ која је обухватила тродневне
активности: предавање о преласку српске војске преко Албаније, са
освртом на дело Милутина Бојића; ово предавање одржао је пуковник у
пензији Љубомир Марковић, другог дана одржано је песничко вече ,где
су рецитовани стихови Милутина Бојића и трећег дана изведена је
драма Краљева јесен. Ова представа успешно је изведена пет пута (три
пута у школи, једном у Петој гимназији и једном на Факултету
драмских уметности.
7. КООРДИНАТОРИ НАСТАВЕ
Руководилац смене у школској 2016/2017. години је била Милка Кућеровић, а
дужности координатора наставе такође су обављали: Достанић Бранка,
психолог школе, Вучинић Слатка, професор руског језика, педагог школе
Живковић Татјана и Божиновска Нина, професор латинског језика.
У току ове школске године обавезе су реализоване кроз следеће активности:
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контролисање реализације Програма,
контролисање ажурности вођења педагошке документације,
организација и контролисање дежурства ученика и професора на
ходнику,
организација привремених замена одсутних професора и надокнада
изгубљених часова,
организација полагања матурских и поправних испита,
организација полагања ванредних испита,
учешће у организацији уписа ученика у први разред гимназије,
организација и праћење рада Одељењских већа,
учешће у организацији Наставничких већа,
пријем и сарадња са родитељима,
организација родитељских састанака,
организација школских такмичења, општинског такмичења из
математике, Градског такмичења из историје
сарадња са здравственом и стоматолошком службом школе,
учешће у годишњем попису наставних средстава и опреме школе,
сарадња са службом обезбеђења школе,
организација школских трибина и осталих ваннаставних активности које
су се одвијале у школи
организација рада Ђачког парламента
организација рада Школског одбора
организација рада Савета родитеља
сарадња са административним службама школе
сарадња са инспекторима МУП-а у заштити ученика и школске имовине
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8. РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА
Обласна комисија за језик, књижевност и комуникацију
Председник обласне комисије је професор Ивана Брковић

Српски језик
Руководилац: проф. мр Драгица Симоновић

У току школске 2016/2017 професори Српског језика и књижевности
реализовали су редовну, додатну и допунску наставу, менторски рад са
матурантима и секције (литерарну, рецитаторску, драмску и дебатни клуб).
Организовали су такмичења из Српског језика и језичке културе и Књижевну
олимпијаду.
Септембар: Договорен је начин рада. Сви ученици су обавештени о
уџбеницима, лектири, распореду писмених задатака и о предстојећим
такмичењима из српског језика и књижевности.
Октобар: Реализовани су писмени задаци. Разговарано је о уједначавању
критеријума оцењивања усмених и писмених задатака.
Новембар: Анализиран је успех у првом класификационом периоду.
Извршена је припрема за организацију такмичења из Српског језика и језичке
културе.
Децембар: Извршен је избор и усвајање тема за матурски рад из Српског
језика и књижевности. Драмска секција је извела представу за децу радника
школе поводом Нове године.
Јануар: Обележен је Савиндан.
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Феруар: Професори су похађали семинар на Филолошком факултету у
Београду. Анализирани су резултати првог
полугодишта. Драгица
Симоновић је припремила два школска такмичења из књижевности и из
језика. Релаизован је план наставе за прво полугодиште.
Март: Реализована су општинска такмичења из књижевности и из језика.
Урађени су и писмени задаци.
Април: Одржана су Градска такмичења из књижевности и из језика.
Одржана су и такмичења из беседништва и рецитовања.
Мај: Реализована су Републичка такмичења из књижевности и из језика која
су одржана у Сремским Карловцима и Тршићу. Учествовао је велики број
ученика и остварени су запажени резултати.

Прва београдска гимназија 2017. пред полазак на Књижевну
олимпијаду
На такмичењу у Сремским Карловцима учествовало је 14 ученика од којих је
8 ученица освојило једно од прва три места и то:
ПРВО МЕСТО : Павловић Вера 1-5, предметни професор Симоновић
Драгица
ДРУГО МЕСТО: Караић Душица 1-5, предметни професор Симоновић
Драгица
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ДРУГО МЕСТО: Хорват Тамара 4-3,
предметни професор Крнетић
Катарина
ДРУГО МЕСТО : Филиповић Ана 4-1,предметни професор Крнетић
Катарина
ТРЕЋЕ МЕСТО: Поштић Анђела 2-3, предметни професор Стојановић
Драгана
ТРЕЋЕ МЕСТО: Луковић Ана 2-7
предметни професор Живић Ивана
ТРЕЋЕ МЕСТО: Марјановић Ана 3-6, предметни професор Симоновић
Драгица
ТРЕЋЕ МЕСТО: Соколов Тамара 3-4, предметни професор Крнетић
Катарина

Књижевна олимпијада, Сремски Карловци 2017
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Књижевна олимпијада, Сремски Карловци 2017
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Победнички беседнички тим
Ученик Грбић Лука 2-1, предметни професор Драгана Стојановић, освојио је
прво место у финалу Регионалног такмичења у беседништву које је одржано
у Смедереву.
Извршене су консултације за полагање матурског испита. Разговарано је о
кандидатима за најбољег литерату у школи. Ученица Ана Филиповић је
предложена за најбољег матуранта литерату.
Јуни: Сагледана је реализације школске године. Анализиран је рад секција и
подељени су часови.
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Страни језици
Руководилац актива: Ивана Брковић,професор енглеског језика
Професори страних језика су у школској 2016 /17. год. одржали редовну, допунску,
додатну наставу и одредили теме за матурске испите.
У новембру 2016. Јовичић Самарџија Марина је похађала једнонедељну онлајн обуку за
оцењивање квалитета уџбеника. Васић Злата је похађала онлајн обуку за примену
стандарда постигнућа за крај средњег општег средњег образовања.
У септембру 2016. Леонора Ракићевић је похађала три семинара у Гете институту:
Коришћење медија у настави, Оцењивање и Корекција домаћих задатака.
Од 19. до 29.12.2016. године ученици 2/6: Делетић Константин, Митровић Јана, Генић
Наталија и Кутлешић Теодора учествовали су у Москви у раду Међународне школе руског
језика и културе. У раду Школе учествовали су ученици из више од 10 земаља.
26.септембра 2016. године Марина Чарапић присуствовала је прослави Дана језика у
Студентском парку са ученицима 1/7 и 2/7, у присуству амбасадора земаља Европске
уније. 21.октобра 2016. Недеља културних центара европских земаља. Ученици свих
одељења у току целог дана учествовали су у активностима Француског института.
24.октобра 2016. је била свечана додела књига организације Адифлор у Француском
институту, уз присуство гђе Кристин Моро, амбасадора Републике Француске у Србији.
Књиге за нашу школу је примила професорка Марина Чарапић. Започете су припреме за
полагање Делфа.
Новембар: У оквиру Фестивала ауторског филма, TV5Monde је организовао специјалну
пројекцију за ученике са дискусијом и коктелом. Присуствовали ученици трећег и
четвртог разреда. TV5Monde је уважила рад наставнице Марине Чарапић и упутила позив
на све пројекције и прославе.
Децембар: Ученицима првог и другог разреда приказан је филм „Хористи“, ученицима
трећег разреда филм „Недодирљиви“, а ученицима четвртог разреда „Далеко од људи“.
Ови савремени француски филмови су усклађени са наставним планом и у корелацији су
са наставом књижевности.
У оквиру наставне теме, ученици четвртог разреда присуствовали су отварању изложбе
„Чаробни излози“ у Француском институту.
Професорка Марина Чарапић такође је обавила испитну пробу за ДелфБ1, разумевање
слушаног текста и сви ученици који су приступили, успешно су урадили тест.
У одељењу 4/4, 26.часу присуствовале су школски педагог и психолог. Наставница
Чарапић је реализовала све планиране активности, али су ученици реаговали стресно на
посету.
Одржано је 16 часова припреме за Делф и 5 часова припреме за такмичење. Није било
интересовања за допунску наставу.
Јануар: Предвиђен је наставак припрема за Делф и такмичење, као и одлазак у позориште
на представу „Тартиф“. Интензивирана је преписка и састанци са аташеом за језичку
сарадњу гђом Флоранц Коц.
У децембру 2016. организована је изборна скупштина Удружења професора француског
језика и наставница Марина Чарапић изабрана је за координатора секције професора
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средњих школа и гимназија Србије. Активности координатора започете су формирањем
групе на друштвеној мрежи.
Такмичења:
 23.2.2017. одржано је школско такмичење у знању енглеског језика. Следећи
ученици су се пласирали на Градско такмичење:
1. Хорват Тамара 4/3
2. Барјактаревић Никола 4/5
3. Новаковић Нина 4/7
4. Старчевић Огњен 4/7
5. Ћупрић Нина 4/8
6. Обрадовић Марко 4/8
7. Милошевић Григор 4/8
8. Јеремић Мина 4/8
 Градско такмичење је одржано 19.3.2017. у Трећој београдскохј гимназији.
Енглески језик:
1. Хорват Тамара 4/3 – 1. место
2. Барјактаревић Никола 4/5 – 2. место
3. Ћупрић Нина 4/8 – 2. место
4. Обрадовић Марко 4/8 – 2. место
5. Милошевић Григор 4/8 – 2. место
6. Јеремић Мина 4/8 – 2. место
7. Новаковић Нина 4/7 – 3. место
8. Старчевић Огњен 4/7 – 3. Место
Професори: Брковић Ивана и Митровић Бојана.
Руски језик:
1. Грубишић Уна 4/2 - учешће
2. Анакијев Анђела 4/6 – 3. место
Професор: Вучинић Слатка.
Немачки језик:
1. Пејић Лана 4/1 – 3. место
Професор: Ракићевић Леонора.
Француски језик:
1. Жарковић Никола 4/3 – 1. место
Професор: Чарапић Марина.


На Републичко такмичење пласирали су се горе наведени ученици. Такмичење је
одржано 22.4.2017. на Филолошком факултету.
Руски језик:
1. Анакијев Анђела 4/6 – 3. место
Француски језик:
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1. Жарковић Никола 4/3 – 2. место
Латински језик:
20.5.2017. одржано је на Филозофском факултету.
1. Саковић Маја 1/4 – 6. место
2. Симоновић Борис 1/2 – 11. место
Професор: Вера Цветковић
Анђела Анакијев, ученица 4/6 се пласирала у финале НИС олимпијаде из руског језика,
као и Такић Марија 2/1, која је освојила 1. место у казивању поезије на руском језику.
Иста ученица као и Јоновић Катарина 2/5 наступиле су на Концерту ученика београдских
гимназија који је одржан 15.5.2017. у Руском дому. Априла 2017. ученици 1/8, 2/6 и 3/5
посетили су Руску школу у Београду. Професорка Слатка Вучинић је посећивала месечне
састанке професора руског језика.
У фебруару 2017. почеле су припреме и пријављивање за испит Делф из француског
језика. Одржана је испитна проба за Делф Б1. Француски институт је донирао 14
приручника за припрему испита Делф Б1 и А2. Победници фото конкурса „Чаробни
излози“, ученици 1/3 (награде: карте за представу „Пиксел“ на Београдском фестивалу
игре, чланске карте за медијатеку Француског института) примљени су у Француски
институт.
Професорка Марина Чарапић и ученици присуствовали су на две конференције у
Француском институту о колонијализму и рату у Кампучији.
Професорка Марина Чарапић је написала писмо препоруке за ученика Николу Жарковића
4/3 и почела припреме за такмичење из француског језика.
Ученици 2/1, 2/3, 2/4, 2/7 и 2/8 присуствовали су у УК Пароброд, у марту месецу,
пројекцији филма „Торба пуна сећања“ са овогодишњег Феста.
Ученици 3/3 су рецитовали поезију пред спомеником Ламартину у оквиру прославе Дана
поезије у Карађорђевом парку.
Ученици Софија Ђукановић 4/3 и Никола Жарковић 4/3 учествовали су на такмичењу у
Франкофоном диктату, а ученици Марија Жагар 2/7 и Дуња Недељковић 4/3 учествовали
су на такмичењу „Франкофона песма“. Ученике је примила Ан Лорен Вигуру, извршна
директорка Француског института и уручила им награде.
Професорка Чарапић је присуствовала пријему у Француској амбасади поводом завршетка
месеца Франкофоније.
У априлу месецу 30 ученика је присуствовало представи „Тартиф“ у Југословенском
драмском позоришту.
Организација одласка на предавање Седрика Виланија, славног француског математичара,
у Центру за промоцију науке.
Ученици 1/3, добитници награде присуствовали су представи „Пиксел“ на Београдском
фестивалу игре.
30 ученика присуствовало је представи „Уображени болесник“ у ЈДП-у.
Организација испита Делф (56 кандидата и 12 испитивача). Испит отворио Жан Батист
Кизен, директор Француског института.
Професорка Чарапић припремила је материјал за сајт школе и у континуитету је
сарађивала са Француским институтом.
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У мају месецу почела је преписка са колегом из Француске гимназије у Београду,
Флоријаном Ербером, и припрема ученика за његово предавање о Наполеону и
Шамполионовим открићима (предвање је пратило 25 ученика, нивоа разумевања Б1).
Група ученика 1/3 пратила је представе на Београдском позоришном фестивалу на
француском језику.
У сарадњи са гошћом из Швајцарске започете су припреме за представу.
Професорка Чарапић је успоставила сарадњу са колегиницама Динић и Цакељић са
Електротехничког и Факултета организационих наука у вези са наставком учења
француског језика ученика који буду уписали те факултете и обавила преписку са
Институтом и Министарством просвете ради прикупљања документације за избор ђака
генерације.
У јуну месецу су стигли резултати Делфа, и свих 7 кандидата првог и другог разреда
положило је испит А2, а свих 18 кандидата је положило испит Б1. Број поена који имају,
највиши је до сада.
Професорка Чарапић је организовала прославу Дана музике и успеха на Делфу, пикником
на Ади, 21. јуна.
Професорка Чарапић и ученици су израдили пано, на коме су представљене активности у
току школске године.
Састанак са колегом Ербером и договор о сарадњи у идућој школској години.
Професорка Чарапић обавила је припреме за пријемни испит са ученицом Софијом
Ђукановић 4/3 (10 часова).
Током другог полугодишта одржавана је добра сарадња са колегиницама француског
језика, Перишин и Чанак.
Професорка Чарапић је у потпуности реализовала наставу са прописаним бројем часова, а
проблеми у настави везани су за одсуство техничких услова.

Oбласна комисија за уметност

Стручно веће за област уметности и физичко васпитање
Председник обласне комисије је Марина Чудов, професор ликовне
уметности

Извештај за област уметност
У току протекле школске године настава ликовне и музичке културе се
нормално одвијала и предвиђени план и програм су реализовани у
потпуности.
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Све секције су радиле нормално. Ваннаставне активности у оквиру ликовне
културе су биле ликовни и фото клуб, а у оквиру музичке културе, радили су
хор, бендови у оквиру Клуба Прве, Талентовани солисти, етно група
''Плетисанке'' и Клуб љубитеља музике.
Извештај о раду хора
У току школске године 2016/2017. реализовано је 140 часова хора. Наставни
план и програм је реализован у потпуности. Часове је похађало укупно 36
ученика првог, другог и трећег разреда (17 ученик првог, 14 другог и 5 трећег
разреда) Евиденција о реализованим часовима и ученицима који су похађали
часове налази се у Двевнику рада осталих облика образовно васпитног рада
за први и други разред.
У периоду од септембра 2016. до јуна 2017. ученици су извели 5
композиција из области вокалне и вокално инструменталне музике. Рад је
обухватио вокалне техничке вежбе, анализу нотног текста, слушање примера
који ће се изводити, мултимедијалне презентације о композитору и стилу
коме припада дело које се изводи. Методе рада које су биле заступљене су
демонстрација и практични рад, а облици фронтални, групни и
индивидуални. Ученици су на часовима хора изводили музику, анализирали
и закључивали. Свој рад су јавно презентовали у културним манифестацијама
у школи и ван ње .
 Дечија недеља, 12. 10. 2017. наступили као гости 21. ревије стваралаштва деце и
младих Новог Београда у Сава центру;
 Други фестивал стваралаштва младих на 61. међународном Сајму књига, 27.10. 2016.
 Свечана прослава Светог Саве 27. 01. 2017.
 Свечана прослава Дана школе 17. 06. 2017.

Септембар:
08.09.2016. конференција „Music Bridge“
Музичка кућа Метрополис и Дом Омладине су организовали панел дискусију на тему:
Како изгледа музичка сцена у Србији данас?, Где је нестао креативни дух млаадих
бендова који је некада био симбол Београда? Да ли се оригиналност и квалитет исплате?
Како може да се побољша музичка индустрија? Ова конференција се одржала у музичкој
кући Метрополис.
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Овај догађај је посетило девет ученика наше школе: Бранко Станковић 2-1,
Аљоша Кричак 2-1, Александар Јовичић 3-3, Никола Смоловић 3-3, Слободан
Исаковић 2-1, Милица Мијатовић 3-3, Реља Пешић 2-8, Момчило Милић 2-8,
Милица Буљубаша 3-5.
21.09.2016. Отварање изложбе „Таленти Врачара“
Током јуна, јула и августа одржане су ликовне радионице у НУ ''Божидар Аџија'' под
покровитељством самог Народног универзитета, организације Таленти Врачара и
Канцеларије за спорт и омладину. На радионицама, које су носиле назив ''Заједно кроз
свет сликарства'' и биле посвећене техникама акварела и сувог пастела, учествовало ле
преко 60 полазника, од тога 10 ученика Прве београдске гимназије. Радионице је водила
Марина Чудов, наставник ликовне културе.21. септембра 2016. отворена је изложба на
којој су ученици Прве београдске гимназије извели концерт. Наше ученице Тамара
Соколов и Ђокић Марија добиле су специјалне награде.

Програм концерта:
Лав Антићевић, флаута – Феродове композиције ''Заробљени пастир'' и ''Жад''
Бојан Соколов, клавир – Јан Тирсен ''Емилијин валцер''
Реља Пешић, гитара – ''Sadnes and sorow''
Такић Марија, клавир – Композиција за клавир
Тамара Соколов, флаута – Антонио Вивалди, Концерт за флауту, први став
Катарина Јоновић, соло певање уз клавирску пратњу Марије Такић – ‘’You
are the one that I wont’’ ‘’My heart will go on’’
Вођење радионица, поставка изложбе – Марина Чудов
Припрема, увежбавање и организација концерта – Снежана Филиповић
24.09.2016. Концерт ансамбла „Ренесанс“ – чланови Клуба љубитеља музике посетили
су први у низу концерата у Дому синдиката.
26.09.2016. Дани европске баштине

У оквиру Дана Европске баштине ''Културно наслеђе и заједница – живети с
наслеђем'' наша школа је приредила изложбу под насловом ''Слике Дорћола –
старо и ново'' и предавање, као и концерт којим је изложба отворена.
Изложбу су приредили чланово фото клуба Прве и изложено је око 60
фотографија архитектуре са пригодним текстовима.
Презентације су настале у овиру пројекта Београдска Кул Тура – Бео Кул
Градска тура и Споменичко наслеђе Теразије у организацији Завода за
заштиту споменика културе. Пројекат је водила професор Биљана Крстић.
Програм отварања изложбе:
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Хор Прве београдске гимназије ''Душан Максимовић – Думакс'' – песма
''Београде, Београде''
Презентација Ане Добросављевић о Палати Игуманов
Презентација Јоване Јанковић и Вере Ловић о згради Министарства Просвете
Катарина Коцић – рецитација песме Сенка Мирослава Антића
Презентација Мине Јеремић и Олге Влатковић о згради Смедеревске банке
Презентација Душана Јеремића о згради Министарства правде
Анђела Лаушевић – плес на музику групе Балканика
Мина Ђурић и Наталија Миленковић – етно песме Ветар дува, Ситан камен и
Засп Јанко
Марија Такић, клавир – Девојко мала
Отварање, презентације и концерт су одржани у Свечаној сали Прве
београдске гимназије 26. септембра 2016. у 19 сати.
Професори ангажовани на пројесту:
Биљана Крстић – истраживачки рад са ученицима и припрема презентација
Александра Тасић Адамовић – припрема и наступ хора
Снежана Филиповић –припрема и наступ солиста на концерту
Марина Чудов – припрема и поставка изложбе
Октобар:
13. 10. 2016. Радионица ''Кораци сећања''

У нашој школи су одржане две радионице ''Кораци сећања'' у склопу пројекта
''Хисторија, историја, повијест – лекције за садашњост'' које је водило тренер
Александар Милановић. Радионице су настале у оквиру образовних програма
''Куће Ане Франк'', посвећене су споменичком наслеђу, а учествовало је 40
наших ученика од првог до шетвртог разреда.
Професори укључени у извођење и праћење рада радионица: Марина Чудов,
Драгана Станојевић, Ирис Јанковић и Снежана Кузмановић.
Ликовна радионица у оквиру 56 октобарског салона
15, 16. И 22. октобра 2016. године одржана је ликовна радионица у Музеју
града Београда оквиру 56 октобарског салона под називом ''Љубавни занос
траје тек тренутак док љубавни бол траје читав живот''. Радионицу је водила
академска сликарка Ана Недељковић.
Полазници радионице су обишли салон, а затим створили своје радове и
забележили коментаре и утиске. Учетвовало је преко 30 ученика средњих
школа, а међу њима и девет наших ученица: Марија Такић, Ана Филиповић,
Ана Вулетић, Марија Бојанић,Катарина Ђоковић, Уна Црномарковић, Ана
Лукач, Софија Радовановић и Ленка Давидовић.
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Одабир ученика, вођење и обилазак Салона урадила је Марина Чудов.
Фестивал стваралаштва младих на Сајму књига
Наши ученици су, на позив организатора, учествовали на Фестивалу
стваралаштва младих који се одвијао у оквиру овогодишњег Сајма књига.
26. октобра 2016. у 16 сати наступио је хор Прве београдске гимназије
''Душан Максимовић Думакс'' који је водила професорка Александра Тасић
Адамовић.
27. октобра 2016. Од 11 до 14 сати наступили су ученици који су читали своја
оригинална литерарна дела, рецитатори и музичари.
Своја дела су читали: Јована Гајовић, Марија Такић, Лука Грбић, Милица
Мујковић, Тијана Стипанчић, Страхиња Ергарац, Душица Караић, Исидора
Жујовић, Ксенија Јововић, Алекса Јовановић, Тамара Хорват, Милица
Мијатовић и Исидора Пилиповић.
Одабир радова и припрему ученика су урадиле професорке Драгана
Станојевић.
Рецитовали су Димитрије Потић, Никола Кљајић, Стефан Добраш, Милица
Лазић, Бубало Ана и Милица Мијатовић. Одабир програма и увежбавање
рецитатора припремила је професорка Драгана Станојевић.
Музички програм су извели: Шевић Вања, Катарина Јоновић, Реља Пешић,
Мина Ђурић, Дуња Недељковић и Теа Томашић. Одабир композиција и
увежбавање програма урадила је професорка Снежана Филиповић.
Од 27 до 30 октобра на штанду Фестивала стваралаштва младих стајала је
изложба ликовних радова наших ученика: 2 паноа калиграфских радова, 1
пано фотографија са представе Much Ado about nothing одржане у нашој
школи у овиру Шекспирових дана и 5 паноа слика и цртежа инспирисаних
литерарним делима. Одабир радова и поставку изложбе припремила је
Марина Чудов.
Уз извођење програма посетиоци сајма су могли да виде и инсерте из
представа Much Ado about nothing и Боинг Боинг.
25.10.2016. Недеља руског језика и културе - Наше ученице Дуња Недељковић и
Катарина Јоновић уз клавирску пратњу Марије Такић су наступале у оквиру
манифестације „Недеља руског језик и културе“ где су певале песме на руском језику и
освојиле прво место. Ова манифестација је одржана у Дечијем културном центру.
1. Катарина Јоновић 2/5 ''Где ти''
2. Дуња Недељковић 4/3 ''Рјабинушка''
30.10.2016. „Merry Gospel Hor“ - Наши ученици су посетили овај концерт у Дому
синдиката и тако поново показали заинтересованост и ван школских активности.
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Новембар
23.11.2016. „Сто година од битке на Кајмакчалану “ наши ученици су обележили
наступом у Дому војеске. Србије: Дуња Недељковић 4-3 и Стојићевић Лука 1-2
25.11.2016. „Битка бендова“

У Свечаној сали наше школе одржане је концерт, такмичарског карактера.
Учешће на такмичење су имала четири бенда док су остали учесници
наступали у ревијалном делу. Бенд, „Без сигнала“ који је победио ће
учествовати на „БГ инвазији“.
Децембар
15. 12. 2016. “Концерт оперског певача Славка Николића“ у свечаној сали школе, који
је извео одабране оперске арије као и популарне композиције многих народа (руске, грчке,
јеврејске, италијанске..)
20.12.2016 „Корак по корак до плеса“ у Свечаној сали школе

У сарадњи са удружењем „Мокрањац“ реализован је пројекат у којем су
наши ученици имали прилике да науче да плешу менует уз помоћ наставнице
балета из школе Лујо Давичо.
23.12.2016 „Прва има таленат“ у Свечаној сали школе
Као и сваке године, велики број наших ученика показао је своје таленте а сав приход од
продатих улазница дат је у хуманитарне сврхе.
22. и 27. 12. 2016. Савремена историјска и архитектонска тура
У организацији удружења Бео пројект и Музеја историје Југославије две групе наших
ученика (свака је бројала по 15 ученика) обишле су низ најзначајнијих архитектонских
објеката друге половине XX века, Музеј историје Југославије и активно учествовали у
креативној радионици. Прву груу ученика водила је професорка Марина Чудов, а другу
професорка Милка Кућеровић.
Јануар
26. 01. 2017. група за ирски плес Еринс Фидл одржала је концерт и промотивни час плеса
у Свечаној сали школе.
27. 01 2017. У оквиру Светосавске академије наступио је пијаниста Јован Рошуљ.
Чланови ликовног клуба Дуња Драгојевић и Дуња Милошевић радиле су сценографију за
представу. У холу школе постављена је изложба ученичких ликовних радова.

Март
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01.03.2017. „Свирка за почетак полугодишта“ - у свечаној сали школе
наши ученици су наступили са својим бендовима.
10. и 11.03.2017. Арт караван – посета ученика из Гимназије Чачак
Организована је ликовна радионица ''Сликање минијатура'' на којој су
заједнички учествовали гости из Чачка и наши ученици. По завршеној
радионици постављена је изложба у холу школе.
Као вечерња активност организован је концерт у Свечаној сали школе. Поред
наших
бендова на концету су наступали и ученици из Чачка и показали
свој таленат.
Следећег дана су гости и домаћини обишли изложбе ''Сликари, ратници,
сведоци'' у Галерији САНУ , ''Пикасо из збирке Амброза Волара у Кући
легата и изложбу ''На палуби брода'' на Калемегдану.
Април
5. – 9. 04. 2017. Спринг фестивал у Марибору
На овогодишњем, традиционалном међунаридном Спринг фестивалу, који
организује Друга мариборска гимназија, учествовало је девет земаља:
Пољска, Шведска, Немачка, Италија, Словачка, Македонија, Босна и
Херцеговина, Израел и Србија. Наши ученици су се представили кратким,
скечом уз пар слајдова и музичким програмом. Публика је посебним
аплаузом и одобравањем испратила етно песму ''Заспо Јанко'' коју су певале
Катарина Јоновић и Дијана Глигоров, а који је пратио Реља Пешић бит
боксом.
У наставку такмичења, ученици су се прикључили раду у радионицама .
Дуња Недељковић је учествовала у радионици названој Импровизација. Ради
се о глумачкој и сценској импровизацији, малом драмском делу, које настаје
директно на бини, на основу сугестија које даје публика.
Марија Такић је учествовала на радионици Драме. Учесници су, за нешто
више од осам сати рада, осмислили, увежбали и извели кратку драму без
речи.
Милица Буљубаша и Реља Пешић су учествовали у изради класичног
анимираног филма, цртајући сцене ''кадар по кадар''.Тема је била ''Четири
годишња доба''. Катарина Јоновић и Дијана Глигоров су учествовале на
радионици ритмике названој ''Drummings''.
Учесници су учили да свирају на афричким ритмичким инструментима
ђембе и дунунбе. Испоставило се да су ови инструменти одлична пратња и за
наше етно песме, па су Катарина и Дијана, на наступу који је представљао

41

Прва београдска гимназија
излаз са радионице, отпевале песму ''Во наше село'' у пратњи оркестра
афричких бубњева.
22 – 23. 04. 2017. Арт караван – посета гимназији ''Таковски устанак'' у
Горњем Милановцу
Наши ученици су присуствовали Дану школе гимназије домаћина и извели
целовечерњи музички програм у оквиру кога су биле нумере од класичних до
модерних.
28.04.2017. Дочек ученика из гимназије у Берлину
У оквиру посете ученика из гимназије у Берлину одржана је ликовна
радионица на којој су учествовали гости и домаћини. Учесници су
осликавали предмете од керамике, а по завршеном раду гости и домаћини су
разменили радове и понели их са собом као успомену.
Наши ученици су у Свечаној сали школе извели мали концерт за вршњаке из
Немачке, а затим се вече завршило уз „Just dance“.
Мај
10.05.2017. Отварање омладинског центра
Наши ученици су учествовали на отварању Омладинског центра на нашој
општини. Бенд Александра Јовичића 3/3 је наступао на овој манифестацији.
15.05.2017. Наступ у Руском дому - и ове године наше ученице Катарина Јоновић 2/5 и
Марија Такић 2/1 наступиле су у Руском дом.
24.05.2017.
Прва пролећна школа 3Г и животна средина - У оквиру ове
манифестаације наши ученици су имали прилику да представе рад школе као и
ваннаставне активности које наша школа пружа. У паузи предавања Етно група
''Плетисанке'' је извела кратак програм.

25 – 27. 05. 2017. Наша ученица, Софија Радовановић 2/3 се пласирала у
финале Ликовне смотре у оквиру 46. Дечијег Вуковог сабора и на
такмичењу у Тршићу освојила II место.
17.06.2017. Дан школе
И ове године чланови наше секције су извели програм на приредби поводом дана школе.
Поред наших ученика наступили су и ученици из гимназије „Таковски устанак“ из Горњег
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Милановца (узвратна посета у оквиру Арт каравана). Следећег дана су гости и домаћини
имали фотографску радионицу у Студентском парку, као почетак припрема за
манифестацију Дани европске баштине, а затим су обишли изложбу студентских радова
на ФЛУ.

У холу школе је постављена изложба радова матураната: цртежи Маје
Младеновић и Марка Обрадовића, као и фотографије Софије Нешковић.
Усавршавање наставника
У новембру је одржан заједнички угледни час филозофије и ликовне културе који су
држале Ирис Јанковић и Марина Чудов.
Марина Чудов је водила ликовне радионице у Регионалном центру за таленте Београд 2.
Професорка Снежана Филиповић је у овом полугођу била члан тима за евалуацију
уџбеника за музичку културу за 5 и 6 разред основне школе на бошњачком језику (аутори
Алма Тртовац и Сабахудин Селмановић) и за 4 разред гимназије друштвеног смера (аутор
Александра Паладин). Такође је члан тима за израду плана и програма за музичку културу
за рачунарски смер гимназије. Члан је тима за израду плана и програма на одсеку за
музичку продукцију у Артмедији. Завршила семинар за евалуацију уџбеника.
Јасмина Манојловић је похађала семинар ''У сусрет стресу – стратегије превладавања
стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености'' (кат. бр. 187,
компетенција К4) и 19. Међународну конференцију ''Педагошка истраживања и школска
пракса'' – инклузивно образовање у функцији позитивног развоја деце, као и семинар
''Сидро - прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи, К3, каталошки број; 84 ( 8
бодова).
Снежана Филиповић, Јасмина Манојловић и Марина Чудов су присуствовале сајму и
конференцији ''Нове технологије у образовању.

Александра Тасић Адамовић је, реализовала акционо истраживање, Ефекти
коришћења блога у настави и о томе известила стручно веће. У оквиру
гледања и слушања опере ''Љубавни напитак'' у Мадленијануму одржала је
угледни час за одељења 1/1 и 1/2 и разговор са певачима на тему „Поставка
опере на сцени некад и данас“. Реализатор је семинара „Чаробни свет
музике“, обука учитеља за рад са одељењским хором, каталошки број
семинара 759, К1, приоритетна област 1, 8 сати и у току ове школске године
семинар је водила у Београду, Крушевцу, Лесковцу, Нишу и Прокупљу.

Награде ученика:
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Тамара Соколов – специјална награда на радионици Таленти Врачара
Марија Ђокић - специјална награда на радионици Таленти Врачара
Урош Вучетић – прва награда за фотографију на конкурсу Геометрија у уметности у
организацији Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине
Катарина Јоновић – прво место на такмичењу у оквиру Недеље руског језика и културе
Дуња Недељковић - прво место на такмичењу у оквиру Недеље руског језика и културе
Марија Такић - прво место на такмичењу у оквиру Недеље руског језика и културе
Софија Радовановић – друго место на ликовној смотри у оквиру 46. Ђачког Вуковог
сабора у Тршићу
Милош Јовановић – прва награда за фотографију на Републичкој смотри
Невена Павловић - друга награда за фотографију на Републичкој смотри
Барбара Фанфани - трћа награда за фотографију на Републичкој смотри
Посебно су награђени матуранти:
Дуња Недељковић, Мина Ђурић и Страхиња Аћимовић за унапређење музичког живота
школе, Ана Ђолић и Наталија Миленковић за допринос музичком и ликовном
стваралаштву у школи и Марко Обрадовић и Нина Ћупрић за допринос ликовно
стваралаштву у школи.
Награда ''Најбољи фотограф - камерман'' додељена је Луки Мутићу.

Извештај Актива за физичко васпитање за школску 2016/2017.
Извештај Актива за физичко васпитање за школску 2016/2017.
У школској 2016/17. години наставу физичког васпитања реализовали су професори:
Дара Булић (100%), Драган Чингелић (100%), Бранко Симић (100%) и Далибор Бушић
(20%).
Наставни план и програм реализован је у потпуности са минималним одступањем од
предвиђеног, а ученици су извођени на сва такмичења која организује Савез за школски
спорт Србије. На такмичењима су забележени следећи резултати:
- 1. место на Општинском такмичењу у кошарци у мушкој конкуренцији и пласман
на Градско такмичење на које ученици нису изашли због екскурзије.
( Ученици: Хинић Филип, Вукашиновић Марко, Тица Лука, Грујичић Душан,
Сарић Жарко, Азировић Тони, Ковачевић Матија, Остојић Алекса, Јокић
Александар, Поповић Љубо, Вуковић Владе и Тинтор Марко)
- 1. место на Општинском такмичењу у кошарци у женској конкуренцији и пласман
на Градско такмичење ( Ученице: Митровић Катарина, Стевановић Лара, Мољевић
Марија, Слијепчевић Марија, Невена Дедић, Појужина Мина, Софија Бојић и Лара
Вуковић)
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-

-

-

-

-

-

-

-

1. место на општинском такмичењу у одбојци у женској конкуренцији ( Ученице:
Милица Павловић, Анђела Весић, Лара Вуковић, Магдалена Максић, Соња и Олга
Петровић, Софија и Горана Станисављевић, Нина Пуповац и Јелена Јеремић)
Учешће на Градском такмичењу у пливању ученице Јелена Контић (краул) и Јана
Почуча (леђно).
1. место на Општинском такмичењу у рукомету и пласман на Градско такмичење
(Појужина Мина, Пап Милица, Светлана Поњавић, Ана Милошевић, Владислава
Жунић, Милена Баљак, Невена Дедић, Јелена Јеремић, Анђела Ђукић, Сара Пиљак)
Ученик, Дамир Клемпић 2/5, освојио је 1. место на Градском такмичењу и 3. место
на Међуокружном такмичењу у атлетици у дисциплини трчање на 1000м.
Учешће наших ученика у традициналној „Трци београдских матураната у веслању“
( Дабовић Данило, Дукић Душан, Роговић Василије, Аћимовић Стархиња, Радовић
Марко, Шиник Марко, Пантелић Димитрије, Гвозденовић Алекса, Севић Лазар,
Станковић Александар, Бошковић Василије и проф. Драган Чингелић)
Учешће на Прашком маратону са посетом спомен костурници у Јиндриховицама
предводили су директор школе Александар Андрејић и професор Драган Чингелић.
Ученици који су трчали на маратону су: Јелена Јеремић, Горана Станисављевић,
Сара Стефановић, Софија Бојић, Коста Јаковљевић, Димитрије Недељковић,
Димитрије Величковић, Данило Дабовић, Андреј Дабовић, Матија Живковић и
Драгомир Агатоновић
Реализован курс скијања на Копаонику у два термина у фебруару и марту.

Фебруарску групу водио је професор Драган Чингелић, а мартовску
професорка Дара Булић. Сви почетници су успешно савладали курс
скијања и овладали основном скијашком техником, а скијашка група је
своју технику подигла на виши ниво.
Професор Бранко Симић организовао је турнир у кошарци за ученике
првог разреда, а победник турнира било је одељење 1/7.
Професорка Дара Булић је симболично као и предходних година
организовала Меморијални турнир у малом фудбалу,”Александар
Радовић“.
Учешће у лиги гимназија у женској одбојци ( Ана Прелевић, Магдалена
Максић, Горана Станисављевић, Лара Вуковић, Јелена Јеремић, Соња
Петровић, Олга Петровић, Милица Павловић и Дуња Величковић)
Учешће фудбалске, одбојкашкеи шаховске екипе на Гимназијади 2017.
1. место у шаху освојио је Милош Крстић ученик 2/4.
- На Светосавској академији наступила је фолклорна група „Јелек и
опанци“ коју је за ту прилики спремала професорка Дара Булић.
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- Професор Дара Булић реализовала је турнир ученика црвене смене у
одбојци.
- Професори су редовно похађали семинаре у оквиру годишњег плана
стручног усавршавања што се документује уверењима која су
приложена у оквиру професорских портфолиа.

Образовна област математика и природне науке и технологија
Руководилац области је Пријић Слободанка, професор хемије

План и програм рада овог стручног већа утврђен је на почетку 2016./2017.год. и ускађен са
плановима стручних актива али и циљевима на нивоу школе како би рад са ученицима био
што квалитетнији а постигнуће што боља.
На почетку школске године посебна пажња посвећена је наставним плановима, избору
уџбеника и набавци наставних средстава. Редовно усавршавање наставника је потреба и
обавеза. Договорено је да наставник након учешћа на семинару пренесе своје искуство и
стечено знање осталима. Усавршавање наставника ове школске године реализовано је у
оквиру пројекта „ Pазвионица“. Поред тога чланови стручних актива посетили су бројне
стручне семинаре.
Важна тема у овој школској години била је уједначеност критеријума ученика. Сматрамо
да је то важно питање a исто тако веома важан задатак којима се перманентно баве
чланови свих стручних актива. Уложен је значајан труд и постигнути добри резултати.
Пожељно је да уједначеност критеријума оцењивања буде стална тема којом ће се
наставници бавити.
На крају школске 2016./2017. године извршена је анализа постигнућа ученика.
Констатовано је да је већина ученика успешно савладала наставне садржаје. Тамо где је
било потешкоћа из оправданих или неоправданих разлога редовна допунска настава са
таквим ученицима дала је позитивне резултате.
Стручни активи су анализирали усклађеност наставног плана и програма са дневним
припремама наставника. Наглашено је да дневне припреме свакако морају да прате
наставни план и програм. Један од предуслова успеха у раду са ученицима је добра и
редовна сарадња наставника природних наука. Ученике треба стално подстицати и
охрабривати да повезују и слободно користе знање из различитих наставних предмета и
области. Сваки предмет треба ученику учинити занимљивим и јасним применом
различитих метода у раду и применом очигледне наставе. Похвалити и редовно истицати
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сваку активност ученика. Уочено је да је праћење напретка ученика у писаној форми
добра пракса.
Дат је предлог да сваки наставник за те потребе има посебну свеску. На крају школске
2016/2017. год. сумирани су резултати постигнућа ученика и закључњно је да су веома
задовољавајући. Учешће ученика на бројним такмичењима различитих нивоа било је
велико. Постигли су завидне резултате, афирмисали свој труд и значајно допринелу
угледу школе.

Математика
Руководилац актива математике Невена Василић Лукић
Стручно веће математике чине наставници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мира Гајић
Силвана Гулић Марковић
Невена Василић Лукић
Александра Филиповић
Ружица Богдановић
Александра Поповић
Милош Пушић
Милена Настасијевић

У току школске 2016-2017 године одржано је седам састанака актива математике.
Записник са актива математике одржаног 2 септембра 2016 године
Дневни ред
1. Спровођење иницијалнг тестирања
2. Усклађивање критеријума
3. Организовање такмичења у току године
4. Разно
Записник са актива математике одржаног 14 новембра 2016 године
Дневни ред
1. Резултати са првог класификационог периода
2. Усклађивање критеријума
3. Избор матурских тема
4. Разно
Записник са актива математике одржаног 22 децембар 2016 године
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Дневни ред
1. Организовање општинског такмичења у току године
2. Разно
На састанку су присутни сви чланови актива
Записник са актива математике одржаног 27 јануара 2017 године
Дневни ред
1. Резултати општинског такмичења одржаног 23 јануара 2017
Записник са актива математике одржаног 15 марта 2017 године
Дневни ред
1.Организовање такмичења Кенгур
2.Државно такмичење
Записник са актива математике одржаног 20 април 2017 године
Дневни ред
1.Резултати такмичења Кенгур
2.Реализација допунске и додатне наставе
Присутни су сви чланови актива.
Записник са актива математике одржаног 4 јула 2017 године
Дневни ред
1.Подела часова за следећу школску годину
2.Разно

У првом полугодишту одржано је општинско такмичење из математике на којем су наши
ученици забележили значајне резултате. На градско такмичење пласирало се 30 ученика.
За свако такмичење одређени су професори који ће дежурати или учествовати у самој
организацији такмичења.
Наставници су у току првог полугодишта реализовали допунску и додатну наставу.
Наставници као и пријављени ученици добијају часопис тангенту. У току првог
полугодишта усвојене су матурске теме.
У другом полугодишту одржана су три састанка актива математике.
Литература из математике је остала иста .
У другом полугодишту реализовано је државно такмичење из математике и такмичење
Кенгур. На државно такмичење које је организовано у Београду пласирали су се следећи
ученици:
Глишић Маја, Мирковић Михајло, Јевтић Јулијана, Саковић Маја први разред,
Граховац Михаило други разред, Мијатовић Александра трећи разред, Дивјак Марко
четврти разред. Ученике је водила Ружица Богдановић.
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На такмичењу Кенгур ученици су показали следеће резултате:
Успех ученика на Кенгуру
Трећа награда Никола Барјактаревић, похвала Марко Дивјак
Похвала Душан Божић, Ђорђе Стаменковић
Похвала Лука Тица , Вукашин Жунић
Похвала Матија Глишић, Марко Радоичић, Андрија Поповић, Урош Субота.
Додатна и допунска натава реализована је по плану. Ученици су успешно одбранили
матурске теме из математике.
Наставници су учествовали на Републичком семинару одржаном у организацији друштва
математичара у фебруарау месецу, такође су учествовали на семинару Школа
интелектуалних вештина, Обика запослених за примену стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразованих предмета.
На састанку актива одржаног 4 јула усвојена је подела по одељењима за следећу годину:
Силвана Гулић
Марковић
Мира Гајић
Невена Василић
Лукић
Александра
Филиповић
Ружица
Богдановић
Александра
Поповић
Милена
Настасијевић

𝐼𝐼 5,8

𝐼5,6

18

𝐼𝐼2,7
𝐼9

𝐼𝑉1,6,8
𝐼𝐼6

18
18

𝐼7,8

𝐼𝐼𝐼5,6

18

𝐼𝐼𝐼7,8

𝐼3,4

18

𝐼𝑉2,3,4

𝐼𝐼𝐼4

𝐼𝐼4

18

𝐼𝐼1,3

𝐼1,2

𝐼𝐼𝐼1 𝐼𝐼𝐼2,3

18

𝐼𝑉5,7

Наставници су се сложили са поделом . Наставници су тражили да се поред белих табли
додају зелене или црне табле за писање и да се користе креде. Беле табле су добре али су
недовољне. То треба урадити у кабинетима за математику: Крстић, Ненадовић ,
Мокрањац.
Наставници су захтевали да се те учионице оспособе само за математику и да се не
убацују други наставници.

Рачунарство и информатика
Руководилац актива је Оливера Беговић, професор информатике
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1.
2.
3.
4.
5.

Реализација наставе, критеријум оцењивања
Уџбеници
Матурске теме
Подела часова
Техничка опремљеност

1. Вођена је дискусија како треба водити час (изношење основних
критеријум за успешно вођену наставу). Договор о
изједначавању критеријума наставника и један од начина за
постизање тог циља је организовање огледних предавања на
коме ће бити сви чланови актива.
Организована је допунска настава за прваке као и за треће
разреде који по мишљењу професора имају проблема у
разумевању програма који је за њих предвиђен (као и за све
друге разреде у колико има потребе).
Организована је и додатна настава за талентоване ученике.
Ове године су четири ученика остварили учешће на градском
такмичењу из информатике.
2. Предложени су уџбеници и збирке од стране Министарства
просвете.
3. Матурске теме су благовремено предате. Што се тиче плана и
програма, за ово полугодиште, професори актива рачунарства и
информатике су га у потпуности испунили.
4. Новоуписано одељење ученика са посебним способностима за
рачунарство и информатику значајно је повећало број часова
информатичке групе предмета, те је актив направио предлог
поделе часова. Због повећаног фонда часова, предметни
наставници су додатно оптерећени, па се и поред тога појавила
потреба за новим наставником са пуном нормом часова.
5. Актив је дао предлог да се формира још један кабинет за
информатику, а постојећи да се додатно опреме, тако да у сваком
буде по 10 радних станица и видео пројектор, као и да се
промене дотрајале табле у кабинетима.
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Биологија
Руководилац актива је Каличанин Зорана, професор биологије
Актив биологије чине: Домaзетовић Драгана, Килибарда Тања, Перовић Снежана и
Каличанин Зорана.
План рада за ову школску годину смо усвојили 04. 07. 2016. године и трудили смо
се да га реализујемо.
Направили смо одабир уџбеника и литературе које смо препоручили ученицима,
како би градиво било интересантније у циљу његовог лакшег савладавања.
Усвојили смо и план одржавања допунске и додатне наставе. Ученици углавном
нису долазили на допунску наставу јер сматрају да им није потребна. Њихово објашњење
о томе зашто не долазе је да је њима све јасно објашњено на часовима, само не стижу да
науче. Додатну наставу смо реализовали у другом полугодишту. На додатној настави смо
припремалe ученике за градско и републичко такмичење.
Градиво смо, предвиђено по плану и програму у потпуности завршили.
На почетку школске године је одржано иницијално тестирање за ученике првог
разреда.
На крају школске године није било полагања разредних испита а сви ученици су
имали позитиван успех. Диференцијалних испита није било. Одржана су два испита за
ванредне ученике, један у јуну и један у августу.
Усвојили смо списак тема за матурски испит који је одржан у јуну 2017. године. За
израду матурских радова из биологије пријавило се 52 ученика. Ученици су успешно
одбранили матурске радове у јуну док је једна одбрана предвиђена за август.
Школско такмичење је одржано 27. 02. 2017. године. Након школског такмичења,
предметни наставници су припремали ученике за такмичења. На градском такмичењу је
учествовало 32 ученика наше школе. Градско такмичење је одржано 19. 03. 2017. године у
Осмој београдској гимназији. Наши ученици су остварили одличне резултате. На
републичко такмичење се пласирало седам ученика наше школе. Ученици који су се
пласирали на републичко такмичење су: Јовановић Анђела 1/6, Шкеровић Јулија 2/7,
Крајновић Јована 3/6, Масловарић Јана 3/6, Марјановић Ана 3/6, Лукић Душанка 3/8 и
Добросављевић Ана 4/6. Ученица Јовановић Анђела је освојила друго место на градском
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такмичењу, Шкеровић Јулија друго место, Масловарић Јана прво место, Лукић Душанка
друго место, а Добросављевић Ана треће место. Републичко такмичење је одржано 14. 05.
2017. године у Новом Саду. Ученици су у пратњи наставника Домазетовић Драгане и
Каличанин Зоране организованим превозом отишли у Нови Сад. Ове године није било
освојених награда на републичком такмичењу. Актив похваљује све ученике који су
учествовали на такмичењима.
Биолошка секција ``Врабац`` којом руководи Перовић Снежана је током ове
школске године реализовала следеће активности:


Радионица на Великом ратном острву,



Рад на пројекту „Утицај исхране на развој и здравље младих“,



Посета „Eco Fair“ сајму,



Учешће у радионици и присуство на пројекцијама филмова на „Green Fest-у“
који се одржава у Дому омладине,



Припрема и учешће на „Био фестивал-у“ који је у новембру одржан у холу
Прве београдске гимназије. На фетивалу су учествовали предавачи, доктори
биолошких наука са Института „Синиша Станковић“, у серији презентација
„Молекуларно декодирање свакодневног живота“,



Редовно прикупљање чепова за акцију „Чеп за хендикеп“,



Посета „Наука око нас 8“ предавањима одржаним од стране Факултета за
физичку хемију,



Одлазак у Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство на
манифестацију „Дан фасцинације биљкама“,



Радионица на Великом ратном острву са гостима из Берлина,



Посета Хемофарму (Вршац) са гостима из Берлина,



Одлазак у Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство на
манифестацију „Дан ДНК“,



Посета техничкој изложби Прве пролећне школе (3G и животна средина)
организованој од стране Асоцијације геофизичара и еколога Србије;
прирсутво на VII конгресу „Биомедицина и геонауке- утицај животне
средине на људско здравље“ и присуство на I Конгресу у решавању
хуманитарних проблема широм света,



Учешће у радионици о циркуларној економији са Центром за развој идеја.

Ове школске године нисмо држале угледне часове у оквиру Актива.
У погледу активности које су дефинисане Акционим планом развојног плана за
школску 2016/2017 годину, спроведне су следеће активности:
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коришћена су наставна средства и помагала на часовима у виду пластичних
модела органа, коришћене су мапе ума и Power point презентације,
подстицана је вршњачка интеракција на часу и реализовани су часови од
стране ученика у виду презентација,
урађено је иницијално тестирање ученика првог разреда,
догворене су матурске теме; ментори су држали консултације у вези са
израдом матурског рада,
кабинет је украшен ученичким радовима,
урађени су планови стручног усавршавања наставника.

Стручно усавршавање које је планирано на почетку школске године за сваког
наставника појединачно није реализовано, али су реализоване друге активности које су
наведене у Извештају Актива биологије о стручном усавршавању за ову школску годину.
Ове школске године Активом је руководила Каличанин Зорана, а Домазетовић
Драгана је руководила активностима везаним за кабинет биологије.
Наставник Килибарда Тања је ове школске године била одељењски старешина
одељења 1/4 а Каличанин Зорана одељења 4/5.
На састанку Актива који је одржан 03. 07. 2017. године извршили смо расподелу
часова за школску 2017/2018 годину и одредили старешинства. Актвиву су присуствовали
сви чланови Актива биологије, директор школе, педагог и психолог школе.

Географија
Руководилац актива је Ристо Дилпарић, професор географије

Актив географије чине Ристо Дилпарић, Невенка Грабунџија и Синиша
Вукадиновић.
Актив географије у прошлој години бавио се следећим питањима:
припремљеност за нову школску годину, проблеми у извођењу наставе,
критеријуми оцењивања, припрема програма екскурзија, анализа изведених
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екскурзија, мотивацијом ученика, израдом матурских тема, помоћ ученицима
у изради матурских радова, похађање семинара и друго. На почетку школске
године обављена је набавка наставних средстава. Усвојени су уџбеница и
препоручени ученицима.
У наставним програмима није било измена. На почетку школске године
вршено је иницијално тестирање првака. Показало се да је предзнање
ученика недовољно. У ходу, у току школске године овај проблем ће се
делимично решити. Приметна је добра мотивисаност ученика за географске
садржаје, што олакшава рад професора. План и програм је у потпуности
испуњен.
Ученици су редовно оцењивани. Проверавање знања се углавном, врши
усменим путем. Сматрамо да овај вид оцењивања има низ предности, између
осталог више одговара ученицима. На крају школске године, сви ученици су
били оцењени позитивним оценама. Просечне оцене су високе за све разреде.
Није било примедби од стране ученика и родитеља на рад професора нашег
актива. Посебна пажња се поклањала уједначеном критеријуму оцењивања.
На том плану се доста постигло.
Професори су имали уједначен критеријум оцењивања. Посебна пажња је
посвећена матурантима. На одбрану матурског рада из географије изашло је
35 ученика и сви су са успехом положили.
Актив се бавио анализом изведених екскурзија које су биле веома успешне.
Професори су узели учешће на стручним семинарима.
Ристо Дилпарић и Синиша Вукадиновић су савладали са успехом семинар
«Стандарди у настави».
Сарадња са другим актива је била коректна. На крају школске године
извршена је подела часова за наредну годину.

Хемија
Руководилац актива је Пријић Миљавец Слободанка
1.
Констатовано је да су сви наставници са успехом реализовали програм за школску
2016./2017.год. позивајући се на глобалне и месечне оперативне планове а усклађујући
са дневним припремама.
2.
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Резултати рада наставника могу се видети кроз успех ученика на крају школске
2016./2017.год. Веома смо задовољне радом ученика, посебно првих, других и трећих
разреда. Озбиљност у раду, заинтересованост и мотивисаност се није мењала током
школске године. То је резултирало веома добрим успехом. Сви ученици завршили су
разред и нико није упућен на поправни испит. Код појединих ученика четвртих
разреда уочено је значајно изостајање са наставе што је задавало велике потешкоће
наставнику у раду и довело до лошијих резултата.
3.
Организована је допунска настава из хемије. Сви наставници су је реализовали по
плану. Уочена је слабија посећеност током године. Један од разлога може бити
преоптерећеност ученика. Боља посећеност била је уочи заказане провере знања.
Организована је додатна настава из хемије за талентоване ученике и реализована по
плану.
4.
По традицији, и ове школске године, имали смо запажене резултате на такмичењима
из хемије. Ученици првог разреда Мирковић Михајло на градском такичењу заузео је
прво место и Лазаревић Марко седмо место. Ученик другог разреда Секуловић Дарјан
на градском такмичењу заузео је прво место. На рагионалном такмичењу ученици
првог разреда: Мирковић Михајло заузео је седмо место и освојио трећу награду.
Лазаревић Марко заузео је треће место и освојио трећу награду. Ученик другог разреда
Секуловић Дарјан заузео је прво место и освојио прву награду.
5.
Теме за матурске радове одбрањене су у складу са планом и програмом
четворогодишњег стицања знања, поштујући истовремено интересовања и склоности
ученика. Организоване су консултације ученика са предметним наставником у току
израде рада где је предложена и литература за израду матурских радова. Својим
одговорним и озбиљним приступом у изради рада постигли су и лепе резултате.
6.
У оквиру пројекта „Развионица“ наша школа је преузела обавзу да прима студенте са
Хемијског факултета на праксу. Након тронедељног обилажења часова хемије
полагали су испит из методике наставе пред Проф. Др. Томашевић Биљаном са
Хемијског факултета. Ова сарадња ће се наставити и наредне школске године.
7.
За наредну школску годину предложена је следећа подела чаcова:
Пријић Миљавец Слободанка: : 24, 25, 26, 27, 28
Петровић Јасна: 36, 37, 38
Митрић Катарина: 11, 12, 13, 21, 22, 23
Јелић Славица: 14, 15, 16, 17, 18, 44, 45, 46, 47, 48
Нови наставник: 1р, 34,35
8.
Сви чланови актива упознати су са Правилником о општим стандардима постугнућа за
крај општег и средњег стручног образовања и васпитања. Наставни процес наставници
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треба да усмеравају и планирају ка развоју општих предметних компетенција, ка
оствраивању предметних исхода и ка достизању стандарда постигнућа. Стандарди
служе за процену постигнућа ученика у развоју одређених компетенција, тј. дефинишу
конкретна знања, вештине или ставове које ученици треба да стекну из хемије. Све то
прецизно је дефинисано у општим и специфичним предметним компетенцијама.
9.
Усвојени су уџбеници за школску 2016./2017.год. Наставници су се определили, као и
предходне школске године за уџбенике у издању Завода за уџбенике и наставна
средства и издавачке куће Логос.
10.
Учешће на семинарима у оквиру актива у школској 2016./2017.год.:
- Усавршавање комуникација и компетентности са ученицима, колегама и
родитељима
-

Обука запослених у средњој школи за примену општих стандарда

-

Стрес и толеранција

-

Априлски дани у настави хемије

-

Интелектуалне вештине

11.
Хемијска лабораторија је током школске 2016./2017. године опремана у складу са
материјалним могућностима. Великом донацијом замењена је већина ормара у
лабораторији, чиме је ефикасност у раду ученика значајно побољшана

.
Физика

Руководилац актива је Лујић Виолета
1. Реализација редовне, допунске и додатне наставе
2. Анализа успеха ученика
3. Анализа такмичења
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4.
5.
6.
7.

Реализација матурских испита
Подела часова
Анализа семинара
Корелација са другим предметима

1
Ове школске године је извршена следећа подела часова:
Ида Перић
4-1
4-2
4-3
4-4
1-1
1-2
1-3

2
2
2
5.81
2.27
2.27
2.27
18.62

Чедо
Шкорић
4-5
4-8
3-4
2-4
1-4

5.81
5.81
3.5
3.33
2.27

20.72

Славиша
Весић
3-5
3-6
3-1
3-2
3-3
2-1
2-2
2-3

3.5
3.5
2.17
2.17
2.17
2.23
2.23
2.23
20.2

Виолета
Лујић
2-5
2-6
2-7
2-8
3-7
3-8

3.33
3.33
3.33
3.33
3.5
3.5

20.32

Светлана
Дамјановић
4-6
4-7
1-5
1-6
1-7
1-8

5.81
5.81
2.27
2.27
2.27
2.27

20.7

Сви чланови актива физике реализовали су планиране часове редовне,
додатне и допунске наставе у школској 2016/2017. год. У другом
полугодишту Ида Перић је доста била на боловању па је њене часове
замењивао Прокић Милан. Славиша Весић је добио менторски рад са новим
професором Чедом Шкорићем.
Дискутовано је о томе како треба квалитетно водити час (изношење
основних критеријума за успешно вођену наставу). Извршен је договор о
изједначавању критеријума наставника. Један од начина за постизање тог
циља је организација огледних предавања на коме ће бити сви чланови
актива.
Организована је допунска настава, коју су сви наставници реализовали.
Слаба посећеност вероватно је проузрокована великом преоптерећености
ученика.
Анализирана је успешност ученика првих разреда из
физике.Организована је додатна настава из физике за талентоване ученике.
Извршено је сређивање и чишћење кабинета,отпис старих и набавка
нових учила као и писање нових припрема за експерименталне вежбе.
Организоване су нове експерименталне вежбе, изабрани су задаци по
разредима за контролне вежбе и усаглашен је критеријум за оцењивање
вежби.
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2
Констатовано је да смо успели да прилично уједначимо критеријум
оцењивања. Просечне оцене из физике су релативно високе и сличне су у
већини одељења Поправних испита није било.

одељење

професор

средња
одељење
професор
оцена
4,34
31
Весић С.

средња
оцена

11

Перић И.

12

Перић И.

4,24

32

Весић С.

3,03

13

Перић И.

3,81

33

Весић С.

3,32

14

Шкорић Ч

4,71

34

Шкорић Ч

4,41

Дамјановић
С
Дамјановић
С
Дамјановић
С
Дамјановић
С

3,39

35

Весић С.

36

Весић С.

37

Лујић В.

38

Лујић В.

21

Весић С.

3,32

41

Перић И.

4,55

22

Весић С.

3,31

42

Перић И.

4,35

23

Весић С.

3,81

43

Перић И.

4,19

24

Шкорић Ч

4,81

44

Перић И.

25

Лујић В.

3,29

45

Шкорић Ч

4,23
4,24

26

Лујић В.

3,29

46

Дамјановић
С

3,34

27

Лујић В.

3,58

47

Дамјановић

3,68

15
16
17
18

3,52
3,70
3,38

3,41

3,59
3,75
3,55
3,45
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С
28

Лујић В.

3,87

48

Шкорић Ч

3,93

3
22. 01. 2017. године у нашој школи одржано је Општинско такмичење
из физике. Интересовање ученика је велико.
На Општинско такмичење изашли су следећи ученици
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Лука Савановић
Мирослав Поповић
Матија Глишић
Светлана Поњавић
Катарина Ђорђевић
Вера Павловић
Миланка Ловић
Маја Саковић
Марко Лазаревић
Вук Рикановић
Ана Влаховић
Милица Мујковић

14
16
17
18
16
15
15
14
17
17
14
14

Чедо Шкорић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Чедо Шкорић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић

13
14
15
16
17

Маја Јефтовић
Барбара Фанфани
Марија Крстић
Ђорђе Натић
Филип Јанда

25
25
28
26
26

Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ања Ђурић
Миљана Марић
Ана Ћирковић
Андреј Ђукић
Јован Крајачић
Никола Станимировић
Лука Тица
Александар Поповић
Марија Глигоров

27
27
28
26
28
26
26
28
24

Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Чедо Шкорић

27
28
29
30
31
32
33
34

Јана Масловарић
Душан Божић
Јован Крунић
Кирил Охлопков
Милица Бокчић
Милица Јефтовић
Горана Станисављевић
Данило Дабовић

36
36
38
35
34
45
48
48

Славиша Весић
Славиша Весић
Виолета Лујић
Славиша Весић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић

48

Чедо Шкорић

35 Милан Цигановић

Одличне резултате и пласман на Окружно такмичење остварило је 26
ученика:
26. 02. 2017. године одржано је Окружно такмичење из физике у Петој
београдској гимназији..
1
2
3
4
5
6
7
8

Лука Савановић
Мирослав Поповић
Матија Глишић
Светлана Поњавић
Катарина Ђорђевић
Вера Павловић
Миланка Ловић
Маја Саковић

14
16
17
18
16
15
15
14

Чедо Шкорић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Чедо Шкорић
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9
10
11
12

Марко Лазаревић
Вук Рикановић
Маја Јефтовић
Барбара Фанфани

17
17
25
25

Светлана Дамјановић
Светлана Дамјановић
Виолета Лујић
Виолета Лујић

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Марија Крстић
Ђорђе Натић
Филип Јанда
Ања Ђурић
Миљана Марић
Ана Ћирковић
Јана Масловарић
Душан Божић
Јован Крунић
Кирил Охлопков
Милица Јефтовић
Горана Станисављевић
Данило Дабовић
Милан Цигановић

28
26
26
27
27
28
36
36
38
35
45
48
48
48

Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Славиша Весић
Славиша Весић
Виолета Лујић
Славиша Весић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић

На Државно такмичење је позвано шест наших ученика.
1
2
3
4
5
6

Лука Савановић
Мирослав Поповић
Марија Крстић
Јован Крунић
Јана Масловарић
Душан Божић

14
16
28
38
36
36

Чедо Шкорић
Светлана Дамјановић
Виолета Лујић
Виолета Лујић
Славиша Весић
Славиша Весић

Државно такмичење из физике одржано је у Кладову 25. и 26 марта
2017. године. Ученике је водила професорка Светлана Дамјановић
Наши ученици забележили су одличан резултат и вратили су се са
четири награде .
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1
2
3
4

Лука Савановић
Марија Крстић
Јана Масловарић
Јован Крунић

14
28
36
38

друга награда
трећа награда
трећа награда
похвала

Чедо Шкорић
Виолета Лујић
Славиша Весић
Виолета Лујић

06. 04. 2017. године у нашој школи је свечано отворена реконструисана
Лабораторија за физику. Пројекат је подржала компанија НИС у оквиру
програма друштвене одговорности “Заједници заједно”.
Истог дана одржан је и трећи Фестивал физике. Овај пут су се
студентима Физичког факултета придружили и наши ученици који су
изводили демонстрације и лабораторијске вежбе користећи нова учила и
опрему.


Спектрална анализа ( демонстрација ),
професор Светлана Дамјановић

Антићевић Лав 46
Јаредић Константин 46
Стевић Дејан 46
Живановић Бобан 46


Провера закона одржања енергије,
професори Светлана Дамјановић и Виолета Лујић

Фанфани Барбара 25
Гајић Александра 26
Драгићевић Бранислав 27
Крстић Марија 28
Валзорио Никола 47
Јанев Немања 47
Стефановић Војислав 47


Одређивање модула еластичности жице,
професор Милан Прокић

Андрић Нађа 12
Бабић Марија 12


Инфлуентна машина ( демонстрација ),
професор Чедо Шкорић
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Јефтовић Милица 45
Станисављевић Горана 48
Михајловски Тамара 48


Одређивање таласне дужине ласера помоћу дифракционе решетке, професор
Виолета Лујић

Лукић Душанка 38
Цакић Ана 38
Крунић Јован 38
Маринковић Петар 37


Демонстрација снижења тачке кључања, простирање звука и дејство
атмосферског притиска,
професор Славиша Весић

Масоварић Јана 36
Божић Душан 36
Лишанин Павле 36
Охклопков Кирил 35


Апсорпција зрачења,
професор Чедо Шкорић

Цигановић Милан 48
Дабовић Данило 48


Осцилоскоп и сигнал генератор ( демонстрација ),
професор Чедо Шкорић

Гоати Лука 45
Агатоновић Драгомир 45
Михајловски Тамара 48

4
Теме за матурске радове одабране се у складу са интересовањима и
склоностима ученика. Предложена је и литература за израду матурских
радова и организоване консултације са предметним професорима у току
израде радова
Матуранти су веома озбиљно и одговорно приступили изради радова.

5
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За наредну школску годину предложена је следећа подела часова:

Ида Перић

Чедо
Шкорић

Славиша
Весић

Виолета
Лујић

Светлана
Дамјановић

1-5

2.27

1-2

2.27

4-5

5.81

3-5

3.5

2-1

2.23

1-6

2.27

1-4

2.27

4-6

5.81

3-6

3.5

2-2

2.23

1-7

2.27

1-R

2.27

4-7

5.81

3-7

3.5

2-3

2.23

1-8

2.27

2-4

3.33

4-1

2

3-8

3.5

2-5

3.33

1-1

2.27

3-4

3.5

4-2

2

4-8

5.81

2-6

3.33

4-3

2

3-3

2.17

2-7

3.33

4-4

5.81

3-2

2.17

2-8

3.33

3-1

2.17

19.16

20.15

21.43

19.81

20.01

Милан
Прокић
1-3

2.27

2.27

6
Ида Перић,Чедо Шкорић, Славиша Весић и Виолета Лујић су у
периоду од 11 - 13. маја боравили у Шапцу на XXXV Републичком
семинару о настави физике.Семинар је акредитован и објављен у Каталогу
Завода за унапређивање образовања и васпитања под бројем 628 /19 за
школску 2016/2017. и 2017/2018. годину (категорија К1, приоритет П1, 24
бода).Осим поменутог семинара чланови актива су присуствовали и
семинарима:



Усавршавање комуникационе компетентности: комуникације са
ученицима,колегама и родитељима
Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за
крај општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета
(онлајн)

7
Сви чланови актива слажу се да је предуслов доброг успеха добра
сарадња са
наставницима математике и наставницима других природних
наука. Зато је потребно да стално охрабрујемо ученике да повезују и
слободно користе знања из различитих наставних предмета или области.
Часове физике треба стално допуњавати садржајима са интернета.
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Образовна област друштвених наука и философије

Руководилац области: Крстић Биљана, професор историје
У протеклој школској години, актив се редовно састајао и одржавао редовне и
састанке по потреби. Међу чалновима атива постоји стална комуникација и сарадња по
питању саме организације наставе и међусобне корелације.
И протекле школске године ученици наше школе су учествовали на такмичењима и
постигли запажене резучтате. Танасије Ракић је освојио прво место на државном
такмичењу из филозофије и пласирао се на светску филозофску олимпијаду која је
одржана у Холандији.
У оквиру такмичења „Млади предузетници“, ученици наше школе су освојили
треће место на државном такмичењу. На међународном такмичењу, које је одржано у
Подгорици, ученици наше школе нису освојили једно од три места, али су били у ужем
кругу за награде.
На дражавном такмичењу из историје које је одржано у Крагујевцу учествовало је
шест нашух ученика: Андреј Ђукић, Наталија Генић и Александар Перић освојили су
четврто место.
Чланови актива одржали су и бројне угледне часове:
Драгана Радосављевић :Свакодневица (култура Срба у Османском царству), Ратна
1914.година у Србији,–Србија у Првом светском рату
Корелативни часови : историја- руски језик : Наполеон Бонапарата и поход на Русију;
историја –устав и права грађана: Уставна Историја Србије
Ирис Јанковић са професорком Марином Чудов одржала је угледни час „Појам лепог у
антици“
Семинари
Биљана Крстић је наставила сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе
Београда о чему ће бити више у извештају рада Историјске секције. Похађала је семинар Обука запослених у средњм и школама за примену општих стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања и васпитања (у делу општеобразовнаних предмета –онлајн
).Семинар је одржан у периоду октобар –децембар 2016.године (16 бодова).Поред овога
похађала је и тренинг обуку Развој интелектуалних вештина-брзо читање.
Сузана Димитријевић похађала је тренинг обуку Развој интелектуалних вештинабрзо читање, семинар „Стрес и толеранција“ и присуствовала је угледном часу Ратна
1914.година у Србији
Драгана Радосављевић похађала је тренинг обуку Развој интелектуалних вештинабрзо читање и семинар „Стрес и толеранција“.
Немања Каначки похађао је тренинг обуку Развој интелектуалних вештина-брзо
читање и семинар „Стрес и толеранција“.
Милан Гачановић је похађао семинар „Стрес и толеранција“.
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Светозар Јовичић је похађао семинар: „Начини заштите младих од опасности и
злостављања на интернету“(2-29 12. 2016; 24 сата к3). У сарадњи са удружењем Астра
рганизовао је предавање за ученике „Борба против трговине људима“.
Ивана Поповић похађала је тренинг обуку Развој интелектуалних вештина-брзо
читање и семинаре: „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“(16 сати, К3)
и „Примена напредног EXCEL-a у образовању (16 сати, К1)

Стручни актив за школско развојно планирање
Руководилац: Достанић Бранка, психолог школе

Стручни актив за развојно планирање је у току 2016/2017. године
одржао 7 састанака. У свом раду бавио се праћењем реализације Акционог
плана, разматрањем резултата самовредновања рада школе у периоду од
2013. до 2017. године, припремним активностима и израдом новог Развојног
плана за период од 2017. до 2021. Године. Нови Развојни план донет је у
складу са законским прописима.
Стручни актив за развојно планирање је дефинисао приоритете за
период од 2017. до 2021. године и дао предлог Акционог плана за 2017/2018.
Годину. Остварена је сарадња са Педагошким колегијумом и Стручним
већима.

Литерарна секција
Самовредновање
Чланови тима за самовредновање су били: Татјана Живковић, педагог,
Бранка Достанић, психолог, Каличанин Зорана, Чудов Марина, Катарина
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Крнетић, Ирис Јанковић, Милена Настасијевић, Маја Калуђеровић , родитељ
и Михаило Дилпарић ученик 4/1.
Тим се бавио вредновањем рада школе и у овој школској години вреднована
је кључна област Ресурси.
Анализом смо дошли до нивоа остварености 4 што се тиче људских ресурса,
ресурса локалне средине, а материјално трхнички ресурси и финансијски
ресурси су процењени на нивоу остварености 3.
Постоји посебан извештај о самовредновању, који је усвојен на седници
Наставничког већа, а такође ће бити презентован на Школском одбору и
Савету родитеља.
Тим за самовредновање одржао је четири састанка у току прошле школске
године, а обрађивање резултата анкета којима су прикупљани подаци о
ресурсима школе, по правилу се вршило ван радног времена чланова Тима.

Литерарна секција
Тим за заштиту ученика од насиља
У току школске године одржано је 9 састанака Тима за превенцију насиља.
Разредним старешинама је на почетку године подељен материјал о
превенцији насиља који се обрађује на часовима одељенских заједница.
Ученици првих разреда су упознати са кућним редом и правилима понашања
у школи, а у току наставе су организована редовна дежурства наставника и
ученика у школи.
Наставници су информисани да,програмима, разговарају са ученицима о
превенцији вербалног и физичког насиља. Тема ненасилне комуникације је
редовна тема на часовима грађанског васпитања, психологије и социологије.
Тим је израдио акциони план за спровођење превентивних активности,
интервентних активности, временског планирања састанака Тима у смислу
редовности (и према потреби), начин евиденције случајева насиља, вођења
Записника и писања Записника са састанака. У оквиру овог плана
дефинисане су улоге и одговорности у примени процедура и поступака у
случају реаговања Тима.
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Организован је семинар Обуке наставника за ненасилну комуникацију и
конструктивно решавање конфликата, и развијање вештина ефикасног
реаговања у ситуацијама насиља.
Чланови Тима сложили су се да ученици, представници Ученичког
парламента, у сарадњи са професорком социологије С. Кузмановић, израде
анкету преко које смо сазнали који облици насиља највише угрожавају наше
ученике и који вид заштите им је најпотребнији. Овим активностима
координирао је Дарко Свешко, ученик 4/7, представник Ученичког
парламента, који је био и члан Тима као представник ученика.
У сарадњи са свим актерима школе план је да се развија и негује богатство
различитости као и да се умреже сви кључни носиоци превенције насиља.
Настављен је пројекат „Клуб ученика Прве београдске“ који је као и ранијих
година, организовао у сарадњи са, пре свега професорима ликовне и музичке
културе, разне изложбе (фотографије, цртежи,други радови) чији је циљ да се
развију естетске и друге универзално важне вредности. Организовани су
добротворни концерти и представе у сврху прикупљања средстава за
болесног ученика, а у дугорочном циљу развијања свести ученика о важности
исказивања хуманости и спремности да се помогне.
Тим је у сарадњи са разредним старешинама пратио међуљудске односе у
одељењима и разговарао и реаговао на неспоразуме међу ученицима и у
односима ученика и наставника. Тим је преузео одговарајуће кораке у односу
на притужбе родитеља на рад наставника, а даље поступке преузела је управа
школе.
Више организација је у школи одржало радионице и предавања на тему
дигиталног насиља. Ученици су присуствовали предавањима о превенцији
алкохолизма и болести зависности.
Тим је сарађивао са родитељима, Министарством просвете, Школском
управом Београд, Секретаријатом за образовање града Београда,
Министарством унутрашњих послова, Центром за социјални рад,
Институтом за менталне болести, Црвеним крстом Стари град, Домом
здравља Стари град, Културним центром Београда, Домом омладине,
Факултетима, Канцеларијом за младе Стари град и другим школама на
територији општине.
Чланови тима су били Бранка Достанић, психолог, Тања Живковић ,педагог,
Снежана Кузмановић, наставник социологије (коју је у току године заменила
Ирис Јанковић, наставник филозофије), Александра Спасојевић, наставник
психологије и Дарко Свешко, ученик 4/7.
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9. СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
Литерарна секција
Секцијом руководи Драгица Симоновић

У септембру је одржан
литерарне секције.

састанак са ученицима заинтересованим за рад

 Ученицима је изложен програм и начин рада.
 Прикупљени су радови које су ученици донели.
 Читани су поетски и прозни радови.
 Вођен је разговор о темама које су ученици обрађивали.
 Праћени су књижевни конкурси.

 Послати су радови на Лимске вечери поезије које се одржавају у
Прибоју.
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 Прикупљени су и послати радови на конкурс «Борисав Пекић» који
организује Трећа београдска гимназија.

Рецитаторска секција

Секцијом руководи Весна Шами
Октобар
Избор рецитатора-аудиција
Пријем нових чланова и састанак са старим члановима.Ученици су
међусобно размењивали искуства са такмичења, поетских вечери и личних
ангажмана (Данило Танасковић, Коцић Кристина)
Новембар
Ученици су спремили песме по избору за вежбање дикције, (Јачина, боја,
брзина, акценат, изговор)У међусобном разговору а и са професором, уз
гледање и слушање разних јавних рецитатора(Петар Краљ, Беким Фехмиу,
Раде Шербеџија и други) покушали су да усаврше своје технике дисања и
говорења одабраног текста.

Јануар,фебруар...
Рецитаторска секција је једногласно изабрала Танасковић Данила као
представника на Општинском такмичењу у рецитовању.
Рецитаторска секција је узела учешћа и у прослави Дана Светог Саве.
Током марта,априла и маја
Данило Танасковић је на Општинском такмичењу у рецитовању рецитовао
Мирослава Антића (Малилили) и освојио четврто место.
На такмичењу, на нивоу града -“Краљевство поезије“, посвећеном глумцу
Петру Краљу, а у организацији Општине Врачар, Данило Танасковић и
Кристина Коцић су на прелиминарном такмичењу остварили проходност за
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финале. У финалу су остварили међу 20 учесника значајне резултате. Данило
4. Место, Кристина 8.
Рецитаторска секција је била укључена у све школске манифестације и
активности.
Резултати рецитаторске секције ни ове године нису изостали!
Драмска секција

Секцијом руководи Крнетић Катарина
У овој школској години одржано је 57 проба драмске секције.
Септембар и октобар
Драмска секција се окупља готово свакодневно и има учестале пробе због
такмичења стваралаштва младих Културица, које се први пут одржава 2016.
године у организацији Центра за идеје.Секција се пријавила на такмичење са
представом Боинг-боинг М. Камолетија.
18. 10. 2016. Године је одрзжано такмичење и драмска секција Прве
београдске гимназије је освојила 1. место, као и колективну награду за
најбољу женску улогу ( награду су освојиле Теодора Ракић, Кристина Коцић,
Наталија Миленковић, Јелена Јеремић, Марија Дамјанов)
Новембар и децембар
Током ових месеци секција припрема новогодишњу представу Где је Деда
Мраз за доделу пакетића запослених. Ову представу ће реализовати ученици
3-3 разреда који нису чланови секције и који су се одлично снашли у новој
улози. До оваквих промена је дошло услед великих проблема у међусобним
односима у секцији. Многи чланови драмске секције су одустали од
похађања исте иако су имали главне улоге у првој верзији представе Боингбоинг. Разлог томе је вероватно лоша атмосфера међу члановима секције који
су испољавали међусобну нетрпељивост, неваспитање, неодговорност и
саможивост и који су пробе користили као згодну прилику да оду са часа. На
пробе су долазили када је то њима одговарало, ван заказаних термина,
текстове нису учили иако им је то био задатак и нису поштовали ауторитет
професора. Поједини чланови се нису појављивали у школи дуго након
такмичења иако су све пробе секције престале након такмичења. Из свега
наведеног јасно се види да је у таквој атмосфери било немогуће правити
нову представу па су због тога ученици 3-3 својим ентузијазмом и радом
помогли драмској секцији.
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27. 12.2016. године – новогодишња приредба Где је Деда Мраз
Март и април
Поводом обележавања годишњице смрти Милутина Бојића Милка Кућеровић
са ученицима секције и са новим члановима припрема Бојићеву историјску
драму Краљева јесен.
Мај и јун
Професорка Катарина Крнетић је водила драмску секцију 12 година и никада
до сада није доживела нешто слично. Проблема је увек било, сваке године се
секција суочавала са њима, од недостатка подршке управе ономе што секција
ради, незаинтересовности колега за представе које су плод озбиљних
вишемесечних напора до одсуства похваљивања талентованих ђака који су на
најбољи и најкреативнији начин престављали школу. Међутим, и поред свих
ових отежавајућих околности секција је опстајала захваљујући ентузијазму,
љубави, снази и пријатељству њених чланова. Још у прошлогодишњем
извештају постављено је питање смисла драмске секције а овогодишњи
проблеми то питање сампо потврђују.

Дебатни клуб
Клубом руководи Драгана Стојановић

Дебатни клуб Прве београдске гимназије почео је са радом у октобру 2012. године.
Радионице се одржавају једном недељно (четвртак,20 h) и конципиране су тако да се једна
недеља посвети теоријском делу дебате, а друга практичном (чланови клуба дебатују на
задату тему). Клуб тренутно има преко 10 чланова (ученици првог, другог и трећег
разреда). Укупан број одржаних радионица током ове школске године је 27 (15 у првом и
12 у другом полугодишту).
У кратком временском периоду, ученици првог и другог разреда успели су да савладају
основну аргументацију, логичке грешке, структуру говора, постављање случаја и базичне
стратегије, у односу на позицију. Примећена је велика заинтересованост ученика, који
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су,по први пут имали прилику да дебатују на актуелне социјалне, културолошке,
економске и друге теме. Ученици трећег и четвртог разреда,који су и претходне школске
године били чланови клуба, наставили су са унапређивањем стечених вештина у
дебатовању.
Чланови Дебатног клуба Прве београдске гимназије, за време сезоне, похађали су
предавања на Правном факултету:
- Предавање о феминизму, Правни факултет, 3. март 2017.
- Предавање о интервенцијама и рату, Правни факултет, 10. март 2017.
- Предавање о кривичном праву, Правни факултет, 31. март 2017.
- Предавање о економији у такмичарској дебати, 24. март 2017.
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Учешће на турниру „Децембарац“ , Правни факултет у Београду, 17. и 18. децембар 2016.
( 6 тимова; тимови ученика I/2, I/3, I/7 остварили су пласман у четвртину финала такмичења,
док су ученици 2/5 и 2/6, Предраг Пијевчевић, Александар Милић, Јана Митровић и Тамара
Булатовић, остварили учешће на такмичењу).
2. Дебатни турнир „Middle Man“(Драган Џивџановић, Милена Баљак III/6, учешће на турниру)

3. У октобру 2016. Године у свечаној сали школе одржанесу две промотивне дебате.
Реализовали су их старији чланови Дебатног клуба ,, Драган Џивџановић, Милена Баљак
III/6 у сарадњи са студентима Факултета политичких наука и Правног факултета, а
присуствовао је већи број ученика првог, другог и четвртог разреда.
Овим дебатама присуствовао је и представник Министарства просвете, који је изразио
изузетно задовољство и све похвале реализацији ваннаставних активности Дебатног
клуба.

4. У јутарњем програму медијске куће СТУДИО Б, који је емитован 12.11.2016. године,
представљен је рад Дебатног клуба Прве београдске гимназије. У емисији су учествовали:
професор српског језика и књижевности, Драгана Стојановић, која уједно води рад
поменутог Дебатног клуба као вид ваннаставне активности, ученик и активни дебатер,
Драган Џивџановић ( III-6) , као и ученица трећег разреда Правно-пословне школе у
Београду, Катарина Матић, координатор ОТВОРЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, академске
дебатне мреже. Ова активност реализована је у циљу популаризације и маркетинга саме
школе.
5. Учешће на турниру „Дебатни турнир Девете београдске гимназије“ , 25. и 26. фебруар
2017. (тим Александар Милић, Предраг Пијевчевић I I/5 , остварио улазак у финале, тим
Јана Митровић, Тамара Булатовић I I/6, освојио је турнир. Предраг Пијевчевић освојио је
10. говорничко место.)
6. Учешће на интернационалном турниру у Новом Саду, 25. и 26. фебруар 2017. (Драган
Џивџановић, Милена Баљак III/6)
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7. Учешће на интернационалном турниру у Будимпешти, 4. и 5. март 2017.(Драган
Џивџановић, Милена Баљак III/6, Ленка Даниловић III/4, Ана Филиповић IV/1)
8. Припрема турнира „Дебатни турнир Прве београдске гимназије“ и учешће на истом,
25. и 26. март 2017. (тим Драган Џивџановић, Милена Баљак III/6 , освојен турнир; тим
Александар Милић, Предраг Пијевчевић II /5, полуфинале; Тамара Булатовић II/6,
остварила је улазак у финале. Драган Џивџановић, 1. говорничко место; Милена Баљак и
Предраг Пијевчевић, 4. говорничко место; Александар Милић, 6. говорничко место).
Ленка Даниловић III/4 и Ана Филиповић IV/1, биле су главни организатори турнира.
9. Учешће на турниру „Дени Крејн“, на Факултету политичких наука, 29. и 30. април
2017.(Драган Џивџановић, Милена Баљак III/6, Ленка Даниловић III/4, Ана Филиповић
IV/1, Јана Митровић, Тамара Булатовић II/6)
10. Учешће на турниру „Монопол“ , на Економском факултету, 13. и 14. мај 2017. (Драган
Џивџановић, Милена Баљак III/6, Александар Милић, Предраг Пијевчевић I I /5, Јана
Митровић, Тамара Булатовић II/6)
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ У ОБЛАСТИ БЕСЕДНИШТВА:
Након квалификационих турнира у области Беседништва, три ученика Гимназије су се
пласирала на регионално такмичење Славослов, које је одржано маја 2017. год. у
Смедереву. Учешће у финалу су изборили Дарко Мандић и Марија Такић,ученици 2/1
одељења. Ученик истог одељења,Лука Грбић освојио је прво место на овом такмичењу.

Историјска секција
Секцијом руководи Крстић Биљана
Школске 2016/2017. године, такође смо се укључили у реализацијуи
пројекта „БЕОКУЛ-градска тура“. У новембру 2016. године наше пројектне
задатке о Згради реалке, Сингидунуму, Народном позоришту и Доситејевом
лицеју представили смо ученицима Дизајнерске школе. У новембру месецу
пројекат смо представили ученицима Дизајнерске школе. У априлу месецу,
намо су своје радове представили ученици Четрнаесте београдске гимназије.
Завршна манифестација одржана је 20. маја 2017. године када су ученици
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наше школе, заједно са својим вршњацима из других београдских школа
представили своје радове шетњом преко Дунавске падине. Пројекат су
реализовали следећи ученици
„Антички Сингидунум“: Милица Мијатовић и Матија Гвозден
"Доситејев лицеј": Јасна Ђуровић, Ана Цакић, Душанка Лукић и
Милица Милинчић
"Народно позориште": Баљак Милена, Телебак Катарина, Александар
Трифуновић и Анђела Ивковић.
"Зграда реалке": Катарина Пајевић, Јелена Машић, Марија Борозан и
Милица Буљубаша

Биолошка секција „Врабац“
Клубом руководи Перовић Снежана, професор биологије
Биолошка секција, као ваннаставна активност, током прошле године ученицима је
приближила и приказала значај биологије у свакодневном животу, заинтересовала их за
пројекте у природи где смо спојили теорију и праксу кроз тимски рад.
Током школске 2016/17 године, наставили смо са пројектима које смо започели, али смо
започели и нове пројекте.
1.
Велико ратно острво - Београдско благо - упознавање и едуковање ученика о једном од
заштићених природних подручја изузетних одлика Београда. У госте су били ученици и
професори из гимназије из Берлина. Дана 25.4.2017.г., чланови биолошке
секције„Врабац“, гости из Немачке, осам ученика и три професора, директор Александар
Андрејић, као и ученици домаћини, учествовали су у радионици на Великом ратном
острву, као наставак реализације пројекта „Потрага за београдским благом“.
Представници ЈКП “Зеленило“ бродићем су нас превезли са обале Дунава до Великог
ратног острва, а након завршених радионица превезли су нас назад до понтона у близини
хотела “Југославија“ у Земуну. Одржали су и предавање о Великом ратном острву, о
животињама и вегетацији.
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Радионицу о птицама, одржала је Јелена Николић Антонијевић из Завода за заштиту
природе Србије: како можемо препознати птице на основу њиховог певања, посматрали
смо их са видиковца поред канала Галијаш. Канал Галијаш је место где се мрести велики
број риба из Саве и Дунава. Нисмо пролазили у близини гнежђења орла белорепана, јер
бисмо угрозили опстанак два птића у гнезду. Могли смо их посматрати преко телефона,
јер на сајту ЈКП“Зеленило“ у сваком тренутку могуће је посматрати гнездо орла
белорепана.
Сакупљали смо и биљке да допунимо хербаријум Великог ратног острва.
Посета Велико ратном острву трајала је од 10 до 12 сати.
3. Прикупљање материјала за рециклирање – “Чеп за хендикеп”.
4. Припреми Био-Фест-а у оквиру Прве београдске гимназије, заједно са Институтом за
Биолошка истраживања “Синиша Станковић”.

2.
Дана 9.11.2016. у холу гимназије одржан је Био Фест, којем су присуствовали ученици из
обе смене.
Молекуларни биолози из Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић"
одржали су предавања и квиз "Молекуларно декодирање свакодневног живота":
1.
Допамин:молекул жудње или Ким Кардашијан међу молекулима
2.
АТП:молекул који руши“маратонски зид“
3.
Деца кукуруза:Да ли смо таоци слатког терора?
4.
„Прорадила ми штитна, а и боле ме леђа“
5.
Квиз: „Чик колико сам слатка?“
Био Фест је почео у 11:30х, а завршио се у 16х, о чему постоји и видео снимак5. Прва
београдска гимназија 24 и 25. 5. 2017. учествовала је на ПРВОЈ ПРОЛЕЋНОЈ ШКОЛИ 3Г
(Геонауке-Геофизика-Геодезија)
И
ЖИВОТНА
СРЕДИНА,
коју
је
организовала_Асоцијација геофизичара и еколога Србије (АГЕС) у хотелу Цроњне Плаза
у Београду.
Након свечаног отварања, којем је присуствовао и директор гимназије г.Александар
Андрејић, присутне је песмом поздравила наша група која пева етно песме.
24.5. од 10х до 13х, било је низ предавања о примени Геонаука, Геодезије и Геофизике у
решавању проблема заштите животне средине. Гимназија је у оквиру Техничке изложбе
добила бесплатан штанд од 4м2 (сто, столица, прикључак за струју и бежични интернет),
где смо у паузама предавања представили активности и пројекте ваннаставне активности,
секције, успехе Ваших ученика, итд. активности Клубова, Кућа славних..
Ученици и професори су присуствовали серији предавања:
1. ВИИ МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА БИОМЕДИЦИНЕ И ГЕОНАУКЕ - УТИЦАЈ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ
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Ове науке, свака у свом полју изучавања, доприносе болјем разумевању узрочнопоследичне везе животне средине и здравлја и болести лјуди. Обједињеним приступом
проблему, могуће је доћи до ефикасног заклјучка који ће дати решење и будући развој из
области: биомедицине, биоинформатике, биоенергије, радиологије, нутриционизма,
микробиологије, заштите животне средине, екогеофизике, медицинске геологије,
геопатогеног зрачења, итд.
3. I АГЕС/СЕГ/ЕАГЕ КОНГРЕСУ И ТЕХНИЧКОЈ ИЗЛОЖБИ ГЕОНАУКЕ У
РЕШАВАЊУ ХУМАНИТАРНИХ ПРОБЛЕМА ШИРОМ СВЕТА
Конгрес је посвећен хуманитарном експертском раду у домену решавања проблема
геолошким и геофизичким методама. Између осталих, биће представљени пројекти који су
до сада изведени у свету у оквиру СЕГ програма Геолози без граница_. Посебна пажња ће
се посветити резултатима двогодишњег хуманитарног пројекта Ассессмент оф флоод
дамагед инфраструцтурес ин Босниа & Херзеговина анд Сербиа, који АГЕС изводи у
оквиру овог програма истраживања на клизиштима у Србији и БиХ, уз ангажовање
експерата из: Аустралије, Јапана, Италије, Русије, Шведске, В. Британије, Србије и БиХ,
као и студената из Јапана и са приватних и државних универзитета у Србији и БиХ.
Ученици који су учествовали: Јован Тишма, Бојана Ћаловић, Марија Бојанић (III1), Јована
Живковић, Тијана Јовановић (II2), Миа Шипка, Никола Кљајић, Теа Томашић, Теодора
Ракић, Хана Хегенауер, Наталија Мила Релић, Дариа Милутиновић, Катарина Бешевић,
Ива Хаднађ, (II1, II3 )
Техничку изложбу припремила је Марина Чудов. Групу која је певала етно песме,
припремила је Снежана Филиповић. Одлазак на техничку изложбу и присуствовање
конгресима чланова биолошке секције „Врабац“ је припремила Снежана Перовић. Са
ученицима су били Синиша Вукадиновић и Снежана Перовић.

Спортске секције
Одбојкашка секција
Секцијом руководи Драган Чингелић
Рад одбојкашке секције реализован је по плану, са малим одступањима у
тренутку припрема одбојкашких екипа за Општинско и Градско такмичења.
Укупно је реализовано 30 часова секције и 6 часова припрема за такмичења.
Секцију је похађало 42 ученика, од тога је 24 ученика ( 12 девојчица и 12
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дечака) представљало школу на Општинском и Градском такмичењу. Већина
ученика који су похађали секцију су активни такмичари у клубовима, што је
резултирало добрим резултатима на такмичењима. Девојчице су заузеле 1.
место на Општинском и пласирале се на Градско такмичење.

Извештај о раду секције за мали фудбал и фолклорне секције
Секцијама руководи Дара Булић

Секција мали фудбал за девојке наше школе почела је припремом 29.01.2016
и имала је 4 тренинга поводом школског такмичења на нивоу Општине Стари
град и на нивоу града Београда. Тим школе сачињавале су :
Марина Ршумовић 3/4 , Милена Баљак 3/6, Анђела Ковачевић 4/2, Ксенија
Радујко 4/2, Сара Ђурица 4/5, Јелена Јеремић 4/5, Лара Вуковић 4/8 и
Софија Зарић 4/8.
Фолклорна секција
Фолклорна група Јелек и опанци учествовала је у програму сплетом игара из
Србије. Такође,на школској слави св. Сава иста група имала је свој наступ
сличним програмом у завршници приредбе. На приредбама су учествовали :
Ана Цакић 3/8, Јасна Ђуровић 3/8, Милица Војиновић 3/8, Јелена Машић 3/5,
Софија Докмановић 3/5, Маријана Анђелковић 3/5, Анђела Арсенијевић 3/5,
Јанићијевић Мина 1/2.
Одбојкашка секција,такмичење 10 одељења по годинама којима сам
предавала у овој школској години мешовито.
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Секције грађанског васпитања „Грађанац“ и „Омладинско
предузетништво,,
Секцијом руководи Гачановић Милан, професор Устава и грађанског
васпитања
1. Часови секције грађанског васпитања "Грађанац" одржавани су четвртком
у времену од 13,30 до 14,10 у кабинету Ј. Скерлић, или у некој од
слободних
учионица.
- Посетили смо Дом Народне скупштине Републике Србије, 30. новембра –
ученици четвртих разреда (плава смена) и 28. марта (црвена смена).
Укупно је одржано 32 часа.
2. Часови у оквиру пилот програма „Омладинско предузетништво” („Junior
Achievement”) одржавају су средом у времену од 13,30 до 14,10 у
кабинету Ј.Скерлић, или у некој од слободних учионица. У овом
програму учествују ученици II, III и IV разреда (16 ученикa) са својим
предузећима
„Прва
Company”,
„Буна”
и
„СЛАННА”.
– Пословни изазов у организацији „Достигнућа младих у Србији/Junior
Achievement Serbia“ школске 2016/17. започет је такмичењем у хотелу
„Best Western M”, 23. децембра 2016. године. Учествовао је четворочлани
тим компаније „Прва Company”: Нина Пуповић, Ана Стојковић, АнаМарија Ћеранић и Бобан Живановић. Бобан је освојио II место, а Ана III.
Бобан је учествовао на националном финалу 21. и 22. фебруара 2017.
године у Београду у хотелу „88 rooms” где је освојио је 4. место и
квалификовао се за финално текмичење земаља западног Балкана. На
такмичењу земаља западног Балкана у Београду, од 22. до 24. априла,
Бобан
је
освојио
III
место.
– Ана-Марија Ћеранић учествовала је на Школи предузетништва на
Универзитету Доња Горица у Подгорици од 17. до 20. јануара 2017.
године.
– У програму „Најбоља StartUp идеја” у организацији Градске
скупштине, 13. марта 2017. године, учествовала је група од 23 ученика. У
наставку истог програма, 27. марта у Научно-технолошком парку
учествовало
је
8
ученика.
– Нa регионалном такмичењу ученичких компанија одржаном у Београду,
16. марта 2017. године компанија „СЛАННА” освојила је 2. место и
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пласирала се на Национално текмичење од 14. до 16. маја у Београду.
– Група ученика III3 учествовала је у радионицама организације
ПРОМОС – Организација за промоцију потенцијала Србије. Прва
радионица је била у нашој школи 17. марта. Наставак се одвијао 19. и 21.
априла на Економском факултету и 9. маја у Привредној комори Србије.
– 19. априла одржана је информативна презентација ученицима IV
разреда о пројекту „Покрени се – шта све треба знати о предузетништву
да би се успешно покренуо посао" који реализује удружење Serbian
Venture Network (SeVeN), уз подршку Секретаријата за омладину и спорт
Града
Београда.
– У децембру 2016. године започет је пројекат „Знање“ под
покровитељством ББA (Београдска банкарска академија) предавањем
проф. др Зорана Грубишића одржаном у школи 12. децембра 2016.
године. Група ученика III4
се укључила у овај пројекат.
Укупно је одржано 32 часа - 16 часова из области
економија",

"Примењена

16 часова из области "Ученичке компаније".

КЛУБ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Александар Андрејић, Снежана Филиповић, Марина Чудов

Актив за развојно планирање и Актив за развој школског програма
Прве београдске гимназије покренули су иницијативу чија је практична
реализација у пуном обиму кренула од септембра 2008/2009. године, а која је
обухватила део потреба младих, учинила школу атрактивнијом и
отворенијом за слободно време и креативно изражавање наших ученика.
Основни проблем представљао је недостатак простора који би током трајања
наставе био на располагању ученицима. Из тог разлога је претходних година
адаптиран додатни простор који је добио назив „Клуб“.
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Пројекат Клуб Прве београдске гимназије током прошле године је
објединио рад талентованих солиста и бендова и учеснике пројекта Спринг
фестивала. Овде се припремала и етно група ''Плетисанке''.
Просторије Клуба користи и фотографски клуб, а у оквиру пројекта „Клуб“
се организује „Арт-караван“ . То су међусобне посете гимназијама са
извођењем музичког програма и ликовним радионацама. Ове године смо
посетили и примили посету гимназије из Горњег Милановца. Заједно са
гостима започет је фото пројекат везан за обележавање Дана европске
баштине. Ове године тема је ''Културна баштина и природа'' па су гости и
домаћини фотографисали на локалитетима који су заштићени као природно
добро (Студентски парк, Калемегдан).

10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА
ПСИХОЛОГ

У школској 2016/2017. години психолог је са 67 посто радног времена
реализовала активности у следећим областима рада:
I.

Планирање и програмирање васпитно-образовног рада

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2016/17. и
2017/2018. годину
 Учешће у планирању и изради новог Развојног плана школе
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 Помоћ одељењсим старешинама око планирања рада са одељењском
заједницом
 Учешће у пословима око уписа ученика и формирања одељења,
распоређивању накнадно уписаних ученика
 Припрема годишњег и месечних планова психолога
 На основу реализованог истраживања „Мишљење ученика о раду
наставника“, у сарадњи са педагогом школе, планирање мера за
унапређење слабије оцењених сегмената рада наставника
 Учешће у планирању наставних и ваннаставних активности (Битеф
полифонија и Дечији културни центар)
 Учешће у организацији привремених замена часова и прављењу
распореда
 Учешће у планирању обилазака часова редовне наставе и угледних
часова
 Учешће у иновативним облицима планирања наставе и других облика
образовно-васпитног рада
 Учешће у планирању и реализацији активности Тима за заштиту
ученика од злостављања, занемаривања и насиља
 Учешће у планирању и реализацији активности Тима за инклузивно
образовање
 Учешће у планирању и координисање рада Актива за школско развојно
планирање
II. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада
 Систематско праћење и вредновање васпитно - образовног рада, тј.
наставе и предлагање мера за побољшање квалитета рада у школи у
складу са образовним и развојним потребама ученика
 Континуирано праћење напредовања ученика у учењу и развоју
 Праћење реализације образовно- васпитног рада - посете часовима
(увид у рад новог члана, приправника, угледни и огледни часови, рад
наставника по жалби и др.), преглед педагошке документације, као и
координација наставе два пута у току наставне недеље
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 Учешће у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе
за шк. 2015/16.г. и 2016/2017.г.
 Праћење успеха и дисциплине ученика на класификационим
периодима, извештавање на седницама Наставничког већа о томе и
предлагање мера за њихово побољшање
 Праћење и вредновање мера индивидуализације
 Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање мера за
побољшање
 Учествовање у праћењу и вредновању иновативних активности у
школи
 Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима
 Учешће у истраживањима образовно- васпитног рада које је
реализовала школа, научностраживачка установа или стручно друштво
(ЗУОВ, Министарство просвете, факултети, Школска управа и др.)
III. Сарадња са наставницима
 Континуирана сарадња са наставницима је остваривана на пословима
одељенског старешинства- едукација одељенских старешина за рад са
одељенским заједницама и родитељима, помоћ у праћењу напредовања
ученика и одељења, као и осмишљавању васпитног рада, унапређењу
односа ученика и наставника, медијацији конфликата и решавању
актуелних проблема у одељењу
 Посете часовима редовне наставе ради стицања основних информација
о наставном процесу, затим огледним и угледним часовима, као и
ваннаставним активностима уз инструктивни рад са наставницима
 Инструктивни рад са приправницима и новим наставницима
 Учешће у раду комисија за проверу савладаности програма увођења у
посао наставника
 Упознавање наставника са психолошким принципима успешног
процеса учења, стратегијама учења и мотивисања за учење
 Упознавање наставника са психолошком проценом индивидуалних
карактеристика ученика
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 Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је
потребна додатна образовна подршка
 Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности
 Пружање подршке наставницима у раду са родитељима
 Оснаживање наставника за тимски рад кроз учешће у раду стручних
већа
 Подршка наставницима у креирању плана стручног усавршавања
 Праћење начина вођења педагошке документације наставника,
прегледање педагошке документације – дневника, матичних књига,
педагошких свезака
 Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета
наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених
метода, средстава и облика рада
 Праћење стручног усавршавања наставника у оквиру установе и изван
ње и израђивање интерних сертификата према Интерном правилнику о
стручном усавршавању
IV. Сарадња са ученицима
 Праћење процеса адаптације ученика и подршка у превазилажењу
тешкоћа везаних за њу
 Праћење напредовања ученика у развоју и учењу
 Психолошко процењивање ученика применом стандардизованих
мерних инструмената и процедура
 Саветодавни рад са ученицима који имају емоционалне и социјалне
проблеме, тешкоће у учењу, проблеме у прилагођавању
 Идентификовање и пружање подршке ученицима са изузетним
способностима
 Рад са ученицима на развијању стратегија и савремених метода учења
 Професионална оријентација ученика завршних разреда- индивидуални
саветодавни рад и промоције разних факултета
 Учешће у појачаном васпитном раду за ученике који су извршили
повреду правила понашања у школи- са ученицима који су
неоправдано изостали са наставе више од четири часа, са ученицима
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који су својим понашањем угрожавали друге у остваривању њихових
права, и са ученицима који су извршили тежу повреду радне обавезе
ученика
Сензибилизација ученика за инклузију- радионица деце са посебним
потребама на Битеф полифонији
Пружање подршке и помоћ ученицима у раду ученичког парламента
Пружање психолошке подршке ученику у акцидентним кризама
Посећена су сва одељења првог и четвртог разреда, као и поједина
одељења осталих година у којима се указала потреба
Са одељенским заједницама првог разреда обрађиване су теме везане
за адаптацију, рационализацију процеса учења, физичке и психичке
промене на адолесцентном узрасту
Са другим разредима организована су предавања о малолетничкој
деликвенцији у сарадњи са стручњацима који се баве овом облашћу. У
осталим одељењима разговарно је о односу са родитељима и
наставницима, неуспеху у учењу и избору занимања
Сарадња са ученицима – организација и вођење ученика на Сајам
образовања, као и на разне културне манифестације

V. Сарадња са родитељима
 Прикупљање података од родитеља који су од значаја за упознавање и
праћење учениковог развоја
 Континуиран саветодавни рад са родитељима чија деца имају сметње у
учењу, развоју и понашању
 Подршка јачању родитељских васпитних компетенци едукацијом о
психолошким карактеристикама адолесцената
 Сарадња са родитељима у оквиру школских тимова
 Учешће на заједничким родитељским састанцима приликом дочека
ученика првог разреда
 Учешће у раду Савета родитеља, информисање и сензибилизација
родитеља за учешће у животу и раду школе
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VI. Сарадња са директором, помоћником директора и другим стручним
сарадником- педагогом
 Континуирана сарадња са директором, помоћником директора и
педагогом школе у свим релевантним темама за рад школе:
обезбеђивање ефикасности и флексибилности образовно - васпитног
рада школе, подела одељенског старешинства, реализација активности
стручних органа и тимова школе, креирању школских докумената,
прегледа, извештаја, анализа, стратешких докумената школе, јачања
компетенци наставника, уписа нових ученика, приговора родитеља на
оцену из предмета и владања, организације Матурских, поправних и
разредних испита, планирања и реализовања разних облика стручног
усавршавања и решавања ситуационих проблема у току школске
године
 Сарадња са секретаром школе у вези са правним оквирима актуелних
питања која су се појавила у раду
VII. Рад у стручним органима и тимовима школе
 Учешће у раду Наставничког већа
 Учешће у раду тимова: Стручних већа за образовне области и свих
Актива, Актива за школско развојно планирање, Тима за
самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, Педагошког колегијума, Одељенских већа, Тима за
каријерно вођење, Тима за инклузивно образовање
 У раду Комисије за полагање матурских испита, Комисије за преглед
педагошке документације, Комисије за упис ученика у први разред,
комисије за израду Годишњег плана, Комисија за процену
савладаности програма приправника и др.
 Учешће у раду Савета родитеља
VIII. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицама локалне самоуправе
 Остварена је сарадња са ваншколским институцијама у циљу подршке
развоју ученика- Градским Центрима за социјални рад, Институтом за
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ментално здравље Палмотићева и Паунова (одељење за адолесценте),
општином Стари град, Домом здравља Стари град, Институтом за
трансфузију крви, Центром ѕа културу Стари град, Дечијим културним
центром, Канцеларијом за младе, Факултетом за специјалну едукацију
и
рехабилитацију,
Филозофским
факултетом,
Сингидунум
универзитетом, ФЕФА- факултетом за економију и финансије,
Математичким факултетом, Биолошким факултетом, „Crаtеr“ студиом
за визуелну анимацију, МУП-ом- инспекторима за малолетничку
деликвенцију и школским полицајцима, Домом омладине, Дечијим
културним центром, Центром за таленте, Истраживачком станицом за
младе „Петница“
 Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитање,
Друштвом психолога, Заводом за унапређивање образовања и
васпитања, Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
Градским секретаријатом за образовање
 Учешће у истраживањима просветних, научних и др. установа (нпр.
ЗУОВ-а, Министарства просвете, Филозофског факултета, Института
за ментално здравље..)
 Саветница на СОС телефону Министарства просвете
IX. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и
годишњем нивоу
 Вођење евиденције о раду са ученицима
 Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, посећеним
часовима, облику стручног усавршавања, тј. вођење све потребне
документације у свим доменима рада психолога
 Писање записника са седница Савета родитеља и других седница
стручних органа, по потреби
 Припрема за све послове предвиђене годишњим и оперативним
плановима рада психолога
 Прикупљање и чување података о ученицима у складу са кодексом
психолога
 Вођење документације о ученицима који су извршили одређену
повреду правила понашања, или о ученицима који су поднели приговор
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или молбу – извештаји и/или мишљења психолошко - педагошке
службе
Стручно усавршавање: праћење стручне литературе, учествовање у
активностима струковног удружења - Друштва психолога, Републичке
секције стручних сарадика, похађање семинара: „Школа
интелектуалних вештина“
Учешће на Конгресу психолога „Глобализација и локализација
психологије“
Учешће на Конгресу „The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundary
in a desensitized world“
Хоризонтално стручно усавршавање у школи према предвиђеним
активностима у оквиру плана стручног усавршавања- огледни часови,
предавања и др.
Евалуација сопственог рада

ПЕДАГОГ

У протеклој школској 2016/2017. години педагог је покушала да одговори на
потребе ученика и да продуктивно успостави сарадњу са наставницима и
родитељима.
Обавезе и задаци реализовани су кроз следеће активности:






Вођење документације која обухвата: годишњи план и програм,
месечни план и програм, вођење дневне евиденције о раду, личних
досијеа ученика, евиденција о сарадњи са родитељима и ученицима,
протоколи/записници о посећеним часовима, записници, извештаји,
полугодишњи и годишњи извештаји о раду педагога...
Саветодавни рад са ученицима, наставницима и родитељима
После сваког квалификационог периода вршена је анализа успеха
ученика, разговарано је о мерама за побољшање успеха
Организација привремених замена одсутних професора и надокнада
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изгубљених часова, у оквиру активности рада координатора наставе
Учешће у организацији полагања матурских, поправних и разредних
испита
Организација уписа ученика у први разред гимназије
Присуство састанцима Педагошког колегијума, Стручних већа, Актива,
Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за самовредновање,
седницама Наставничког већа и Одељењских већа
Сарадња са друштвеним институцијама
Присуство састанцима Савета родитеља
...

Што се тиче појединачног прегледа активности према различитим
областима рада педагога, педагог је у протеклој школској години обављала
следеће активности:
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

 Учествовала у изради плана самовредновања – кључна област,
''Ресурси“













Учествовала у изради Годишњег плана рада школе за 2016/17., као и за 2017/18.
Припремала годишњи и месечне планове рада педагога,
Спроводила анализе и истраживања у установи, у циљу испитивања потреба
ученика, родитеља, локалне самоуправе, додатне анализерезултата истраживања
''Мишљење ученика о раду наставника'' и активности планиране у оквиру тога,
вршила анализе ради праћења напретка ученика, као и анализе ради испитивања
мишљења ученика о раду појединих наставника
Иницирала и учествовала у иновативним видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада,

Учествовала је у планирању наставних и ваннаставних активности, у
организацији привремених замена часова и прављењу распореда,
Учествовала у планирању обиласка часова редовне наставе и угледних
часова,
Учествовала у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за
заштиту ученика од насиља,
Учествовала у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских
активности, учествовала у планирању и реализацији екскурзија,
Учествовала у планирању и реализацији културних манифестација, наступа
ученика, медијског представљања и слично,
Пружала помоћ наставницима у изради планова редовне наставе, допунског,
додатног рада, плана рада одељењског старешине, секција,
Учествовала у избору и предлозима одељењских старешинстава,
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Учествовала у формирању одељења, распоређивању новопридошлих ученика

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА















Систематски пратила и вредновалаобразовно - васпитни, односно наставни процес,
као и развој и напредовање ученика,
Пратила реализацију образовно– васпитног рада, кроз посете часовима (како
угледних и огледних, тако и ради увида у рад приправника, новог члана колектива,
ради увида у рад наставника по жалби ...), вршилапреглед педагошке
документације, као и функцију координатора наставе два пута недељно
Учествовала у истраживањима образовно– васпитне праксе које је реализовала
школа, научноистраживачка институција или стручно друштво (Министарство
просвете, Школска управа, разни факултети, институти, МУП …) у циљу
унапређивања васпитно-образовног рада,
Учествовала у изради Годишњег извештаја о реализацији програма рада школе у
2015/16. и израдиГодишњег извештаја о реализацији програма рада школе у
2016/17.
Пратила анализу успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима,
извештавала на састанцима стручних органа о томе, и предлагала мере за њихово
побољшање,
Пратила успех ученика у ваннаставним активностима, такмичењима,
Учествовала у усклађивању програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика, кроз писање педагошких профила и предлагање мера
индивидуализације за ученике код којих се указала потреба,
Пратила узроке школског неуспеха ученика и предлагала решења за побољшање
школског успеха,
Пратила поступке и ефекте оцењивања ученика, водећи рачуна о критеријумима
новог Правилника о оцењивању.



Учествовање у изради и презентовању Извештаја о самовредновању
школе у шк. 2016/17. – кључна област „Ресурси““.



Уношење података у информациони систем Министарства просвете „Доситеј“



Писање „Акционог плана за унапређивање рада школе, у складу са
Извештајем о извршеном спољашњем вредновању школе“



Праћење реализације ваннаставних активности, као и културних дешавања у
организацији школе. (присуство предавању, тј. презентацији филма за ученике
„Горски вјенац“; присуство предавању „Значај гусли у развоју и животу Срба“;
предавање-приредба „Дани европске баштине“; презентациона дебата ученика;
представа драмске секције „Боинг, боинг“; свечана академија поводом прославе
Светог Саве, присуство предавању за ученике и филму посвећеном 13—
годишњици обележавања Погрома Срба на Косову..)



III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
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Пружала стручну помоћ наставницима на унапређивању квалитета образовноваспитног рада, односно наставе, увођењем иновација и иницирањем коришћења
савремених метода, средстава и облика рада
Припремила материјал за наставнике „Општи стандарди постигнућа“ (помоћ у
примени стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног
образовања и васпитања), као и презентацију у Power point-у
Мотивисала наставнике на континуирано стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја, пратила континуирано стручно усавршавање наставника у
оквиру установе и израђивала интерне сертификате према Интерном правилнику о
стручном усавршавању
Анализирала реализације праћених часова редовне наставе и пружала стручне
савете наставницима приликом заједничке анализе часа, као и кроз анализу
записника о посећеним часовима
Пратила начин вођења педагошке документације наставника, прегледајући
педагошку документацију – дневнике, матичне књиге, педагошке свеске, месечне и
годишње планове рада ...,
Пружала помоћ наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са
тешкоћама у развоју),
Оснаживала наставнике за тимски рад, и сарађивала са наставницима у оквиру рада
Тимова школе,
Пружала помоћ наставницима у реализацији огледних и угледних часова и примера
добре праксе,
Упознавала одељењске старешине и одељењска већа са
релевантнимкарактеристикама нових ученика, као и ученика са којима је обављан
саветодавни рад,
Пружала помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа
одељењске заједнице,
Пружала помоћ наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом,
Пружала помоћ наставницима приправницима у процесу увођења у посао.



Пружала помоћ наставницима у организацији такмичења
















IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА





Пратила оптерећеност ученика
Обављала саветодавни рад са новим ученицима, рад са ученицима око промене
смерова, преласка ученика између школа, промене статуса из редовног у ванредног
ученика, са ученицима који су имали проблеме у учењу, који су нередовно
долазили на наставу, имали проблеме у адаптацији на нову школу, ученицима који
су сами затражили савет и помоћ; помагала ученицима у превазилажењу школског
неуспеха и личних, развојних проблема карактеристичних за адолесцентни период
( ''тражење себе'', незадовољство изгледом, успехом у школи, комуникацијом са
вршњацима, родитељима и наставницима, пад самопоуздања, превенција
непримереног понашања... )
Помагала ученицима због проблема у комуникацији, у релацији ученик-ученик,
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ученик-наставник, ученик-родитељ
Помагала ученицима у избору правилних метода учења,
Пружала подршку и помоћ ученицима у раду ученичког парламента,
Идентификовала и радила на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,
Радила на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,
организујући презентације разних факултета, разна предавања и радионице на тему
будућег избора каријере,
Учествовала у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата, популарисала здраве стилове живота,
Учествовала у појачаном васпитном раду са ученицима који су извршили повреду
правила понашања у школи, са ученицима који су неоправдано изостали са наставе
више од четири часа, са ученицима који су својим понашањем угрожавали друге у
остваривању њихових права, и са ученицима који су извршили тежу повреду радне
обавезе ученика,
Обављала групни саветодавни рад са ученицима који су имали проблем
комуникације са појединим наставницима,
Обављала групни саветодавни рад са ученицима, у форми часова одељенске
заједнице и приликом замене одсутних наставника, са темама: ''Успешно учење'',
''Како побољшати концентрацију'', ''Шта нам се допада код наших наставника, а
шта не'', „Моћ добре организације“, „Како побољшати своје учење, методе
успешног учења“, „Проблеми адаптације на нову школу“, „Проблем дисциплине“
...
Сарађивала са ученицима организујући и водећи их на културне манифестације
које су биле од значаја за потпуни развој социјалног аспекта личности.
Писање мишљења и препорука ученицима који желе да се пријаве у Истраживачку
станицу „Петница"

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА








Учествовала на општим и групним родитељским састанцима, приликом пријема
првака,
Укључивала родитеље у поједине облике рада установе, кроз сарадњу у оквиру
школских Тимова,
Сарађивала са родитељима у организацији одређених манифестација за ученике,
Пружала подршку родитељима у раду са ученицима са: тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у развоју, пружала помоћ родитељимау
професионалној оријентацији ученика,
Радила са родитељима у циљу прикупљања података о ученицима,
Сарађивала са Саветом родитеља, давала предлоге по питањима која се разматрају
на савету, обавештавала родитеље о битним стварима, успеху ученика,
организацији рада школе ...
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VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА












Сарађивала са директором и стручним сарадником – психологом школе, на
истраживању постојеће образовно - васпитне праксе и предлагању мера за
унапређење, заједнички обавивши саветодавне разговоре са наставницима код
којих су постојале одређене жалбе на рад од стране ученика и родитеља,
Сарађивала са директором, помоћником директора и психологом школе у оквиру
рада стручних Тимова и Комисија, и редовно размењивала информације,
Сарађивала са директором, помоћником директора и психологом школе на
заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе,
анализи и извештају о раду школе,
Сарађивала са директором и психологом на формирању одељења и расподели
одељењских старешинстава,
Сарађивала са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција,
Сарађивала са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и
њихових родитеља, на оцену из предмета и владања, или по неком другом основу,
Сарађивала са директором, помоћником директора и психологом у организацији
Матурског испита, уписа ученика у први разред, поправних и разредних испита,
као и свих других облика образовно – васпитног рада.
Сарађивала са секретаром школе у вези са правним, законским оквирима, у вези са
ученичким питањима, и сл.

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА





Учествовала у раду Наставничког већа и свих Одељенских већа
Учествовала у раду тимова: Тиму за заштиту ученика од насиља, Тиму за
самовредновање, Тиму за каријерно вођење, Тиму за инклузивно образовање,
учествовала у раду Стручних већа за образовне области, у раду свих Актива, а
посебно Актива за друштвене науке, и раду Комисија на нивоу установе које се
образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта, као што су
биле: Комисија за праћење стручног усавршавања запослених, Комисија за преглед
педагошке документације, Комисија за полагање Матурског испита, Комисија за
упис ученика у први разред, Комисија за израду Годишњег плана, Комисија за
процену савладаности програма приправника …
Учествовала у раду Педагошког колегијума и Савета родитеља

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Остварена је сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним,
културним и другим установама које доприносе остваривању циљева и
задатака васпитно-образовног рада установе, као што су: Дневна болница за
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адолесценте Института за ментално здравље, Дневна болница за болести
зависности,
Паунова 2 и Одсек за адолесцентну психијатрију и
психотерапију КБЦ-а „Др Драгиша Мишовић“, Центар за социјални рад
општине Стари град, Дом здравља Стари град, Стоматолошка амбуланта
школе. У домену превентивних програма педагог је остварила сарадњу и са
следећим институцијама и организацијама:Организација иницијалног
тестирања ученика из српског језика и математике, према налогу Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања.
Институтом за трансфузију крви (Акција добровољног давања крви),
Институтом за ментално здравље младих, Градском општином Стари град,
Заводом за интелектуалну својину РС, удружењем грађана „BUM“ (пројекат
„Џепови пуни културе“), новинским листом „Политика“ и Домом омладине
(одлазак са делегацијом наставника и ученика на Фестивал здравља и
предавања „Ментално здравље адолесцената и депресија код младих“ и
„Превенција полно преносивих инфекција и ХИВ-а код младих“), Центром за
савремено образовање („Пројекат – Караван ИТ знања“), Домом омладине
(„Teen talk конференција за младе“), Центром за таленте-Београд 2, Српскојеврејским певачким друштвом (организација и присуство предавању за
ученике „Да се никад не заборави, холокауст, да се никад не понови“,
Крагујевачком гимназијом (одлазак са делегацијом наставника и ученика у
спомен парк Шумарице и присуство „Великом школском часу“), ђачким
парламентом и невладином организацијом „Ротаракт“ („Carrer day“ –
каријерно саветовање за ученике 4. разреда), Домом Војске (одлазак са
делегацијом наставника и ученика на предавање „Кајмакчалан – капија
слободе“),FEFA факултетом - факултетом за економију и финансије („ИТ
радионице за средњошколце“, „Иновације у привреди“),Сингидунум
универзитетом (''Пословне вештине'' – предавање за ученике 3. и 4. разреда),
и Центром за стране језике Сингидунум (бесплатни курсеви), Медицинским
факултетом и Институтом за епидемиологију (анкетирање ученика на тему
„Учесталост вршњачког малтретирања на интернету“ и „Коришћење
електронских извора информација о здрављу у популацији средњошколаца“),
„Crater“ студиом за визуелну анимацију – каријерно саветовање ученика,
Дечјим културним центром,
Истраживачком станицом за младе „Петница“...
Министарством за саобраћај, Агенцијом за безбедност у саобраћају,
организацијом „ЦЕДЕМ“-ом – организацијом за едукацију деце и младих (у
оквиру реализације пројекта „Сигурни на нету – безбедни у свету“). Такође је
остварена сарадња са Филозофским факултетом („Викенд на Филозофском“),
Математичким факултетом, Економским факултетом, Филозофским
факултетом (менторство студенткињама педагогије), Машинским факултетом,
94

Прва београдска гимназија
Биолошким факултетом, Физичким факултетом („Фестивал физике у Првој“),
ФОН – ом, Факултетом за инжењерски менаџмент, Високом струковном
школом моде, Удружењем „Чика Боца“ – хуманитарним удружењем за помоћ
деци оболелој од малигних болести, Канцеларијом за младе (предавање за
ученике „Реци НЕ алкохолу“), МУП-ом (предавање за ученике
„Малолетничка делинквенција, алкохолизам, психоактивне супстанце,
електронско насиље“), издавачком кућом „Либер“ (у вези са „Књигом рада
одељенског старешине у основној и средњој школи“), „РМС –ом-Факултетом
за пројектни и иновациони менаџмент“, Универзитетом Метрополитен...
Остварено је учешће у истраживањима научних, просветних и других
установа, нпр. Министарства просвете, Градског секретаријата за образовање,
Школске управе Београд, ЗВКОВ-ом (учешће у реализацији пројекта
„Национална испитивања – вредновање исхода учења и организација пилот
тестирања у вези са постигнућима ученика на основу предметних и
међупредметних компетенција), разних факултета, института...
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ















Водила евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу, у
форми писања дневних извештаја о раду педагога, полугодишњег и годишњег
извештаја о сопственом раду,
Израдила, припремила посебне протоколе, чек листе за праћење наставе, табеле,
протоколе за праћење стручног стручног усавршавања, као и формуларе, тј.
потврде о реализованом облику стручног усавршавања у оквиру установе,
Припремала се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога,
Прикупљала податке о ученицима и чувала материјал који садржи личне податке о
ученицима у складу са етичким кодексом педагога, водећи ''ученичке досијее'' и
бележећи важне податке о сваком ученику школе,
Писала записнике са седница Педагошког колегијума, и других састанака стручних
органа, према потреби,
Водила документацију о посећеним часовима, писала извештаје П-П службе
потребне као доказ за обављени облик хоризонталног стручног усавршавања према
Интерном правилнику,
Водиладокументацију у облику извештаја, тј.Мишљења П-П службе, о ученицима
који су извршили одређену повреду правила понашања ученика, или о ученицима
који су поднели приговор или молбу,
Водила потребну документацију за све области рада педагога,

Континуирано се усавршавала кроз: читање релевантне литературе,
посећивање састанака Републичке секције педагога и психолога сваког
другог уторка у месецу, праћење рада Педагошког друштва, кроз
похађање стручних семинара: „Обука запослених у образовању за
примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег
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образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних
предмета, која се налази на листи програма обука од јавног интереса“
(онлајн семинар) и „Ефикасно учење – тренинг за предаваче“ (семинар
планиран и рализован на нивоу установе), као и кроз размену искуства
са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању.




Хоризонтално се усавршавала у оквиру установе, према предвиђеним
активностима у оквиру ''Интерног правилника о стручном усавршавању у оквиру
установе''
Вршила евалуацију сопственог рада.

Библиотекар школе
Рад школске библиотеке у протеклој школској години се одвијао по плану и
програму како је и предвиђено. Остварен је добар контакт са ученицима и
регистрован велики број учлањених професора и ученика. По статистици
која је вођена, свакодневно узима и враћа књигу око 40 корисника што је
завидан резултат.
Свакога дана одређени број ученика проводи време у библиотеци,
проучавајући и анализирајући грађу која их интересује из енциклопедија,
речника и лексикона.
Просторија школске библиотеке се користи као читаоница, затим за
одржавање часова секција, полагање разних испита, као и за друштвени и
културни живот школе.
С обзиром да је основна делатност школског библиотекара непосредни рад са
ученицима, пружана је помоћ при избору литературе, руковању књигама и
инсистирано на чувању и редовном читању и враћању књига. Вођена је
евиденција о набавци нових књига као и њиховој обради.
Успостављен је стални контакт са Библиотеком града Београда, одељењем за
унапређење, развој и надзор библиотечке делатности.
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11. ШКОЛСКИ ОДБОР
Протекле школске године Школски одбор је радио у следећем саставу:
Владимир Таминџија , председник
Зоран Миловић, члан
Јасмина Његован, члан (разрешена на сопствени захтев 29. јуна 2017. )
Зорић Александар (од 29. јуна 2017.)
Пантелић Милета, члан
Андрић Јелена, члан (од 17. 10. 2016. године)
Дејан Радојевић , члан
Драгица Симоновић, члан
Лујић Виолета, члан
Снежана Кузмановић , члан
Одржано је седница Школског одбора , на којима се разматрало и
одлучивало у складу са Законом о основама система васпитања и
образовања, Законом о средњем образовању и васпитању, Статутом школе
и Пословником о раду Школског одбора.
Прва седница одржана је 14.09.2016. године на којој је
- Усвојен Извештај о реализацији рада школе за школску 2015/2016.
годину;
- Усвојен Извештај директора школе за 2015/2016. годину;
- Донет Годишњи плана рада за школску 2016/2017. годину
- Донета одлука о осигурању ученика и запослених, физичком обезбеђењу
школе 2016/17. и донација у виду ђачког динара у школској 2016/17.
годину;
- Донета је одлука о Изменама и допунама Пословника о раду Савета
родитеља
- Донета је одлука о Изменама и допунама Правилника о награђивању
ученика;
- Дато је обавештење о резултатима спољашњег вредновања Прве
београдске гимназије (екстерна евалуација)
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- Екскурзије у школској 2016/17. години
- Извештај о коришћењу сопствених средстава
- Обавештење о одобреном Пројекту и доношење одлуке о изменама Плана
набавки и Финансијског плана;
- Усвојен извештај о самовредновању рада школе за школску 2015/2016.
годину;

Друга седница одржана је 17.10.2016. год на којој је
- Усвојен извештај са екскурзије ученика другог и трећег разреда
- Донета је одлука о изменама Финансијског плана набавки на које се
закон не примењује
- Донета је одлука о изменама и допунама Правилника о
систематизацији радних места у Првој београдској гимназији
- Донета је одлука о избору закупца школског простора по објављеном
Јавном позиву и одлуке о цени и условима за давање у закуп
подрумског простора по поднетом захтеву за КК Скипер
- Верификација мандата новог члана Школског одбора
Трећа седница одржана 23.12.2016. године на којој је
- Разматран успех ученика на крају првог класификационог периода ове
школске 2016/17. године
- Усвојен Извештај са екскурзије ученика IV разреда у школској
2016/17. години
- Ребаланс финансијског плана за 2016. годину и доношење предлога
Финансијског плана за 2017. годину;
- Доношење измена и допуна Правилника о правима, обавезама и
одговорности ученика у Првој београдској гимназији
- Предлог комисије за давање у закуп школског простора
Четврта седница (телефонска) одржана је 30.12.2016. године на којој је
- Доношење одлуке о избору закупца школског простора по објављеном
јавном позиву
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Пета седница одржана је 25.01.2017. године на којој је
- Доношење Финансијског плана за 2017. годину
- Доношење Плана јавних набавки и Плана набавки на које се закон не
примењује за 2017.годину;
- Усвајање Извештаја о попису и предлог отписа на дан 31. 12. 2016.
године
- Измене и допуне Правилника о правима, обавезама и одговорностима
ученика у Првој београдској гимназији
Шеста седница је одржана 27.02.2017. године на којој је
- Усвајање Завршног рачуна за 2016. годину
- Усвајање Извештаја о раду школе за период од 01. 09. 2016. до 17. 02.
2017. године
- Усвајање Извештаја о раду директора за период од 01. 09. 2016. до 17.
02. 2017. године и допуне извештаја директора за школску 2015/2016.
годину
- Обавештење о изменама Финансијског плана за 2017. годину и Плана
набавки на које се Закон не примењује
- Измена пројекције прихода и расхода сопствених средстава за школску
2016/17. годину;
- Анекс Годишњег Плана рада школе за школску 2016/17. годину
(акциони план)
Седма седница одржана је 29.06.2017. године на којој је
- Верификација мандата новог члана Школског одбора
-Обавештење о успеху ученика на крају трећег класификационог периода
школске 2016/17.године и успех матураната на крају школске 2016/17.
Године;
- Екскурзије и усвајање извештаја са екскурзије првог разреда у школској
2016/17. години;
- Обавештење о избору уџбеника за наредну школску годину
- Усвајање Плана интегритета
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Осма седница одржана је 07. 07.2017. године на којој је
- Доношење одлуке о формирању комисије ради спровођења поступка за
издавање у закуп школског простора;
- Доношење одлуке о давању у закуп школског простора у школској
2017/18. Години;

12. САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења.
За председника Савета изабран је господин Александар Панчевски,
представник одељења 3/5.
Савет родитеља је одржао седам седница (две у септембру, по једну у
децембру, фебруару, априлу, мају и јуну). На седницама је разматран
Извештај о раду школе, Извештај о раду директора и Извештај о
самовредновању у школској 2015/2016.години, као и Годишњи план рада
за школску 2016/2017. годину. Такође, разматран је извештај о
полугодишњем раду школе и директора за школску 2016/2017. годину.
Изабрани је један представник Савета родитеља за Школски одбор (због
истека мандата) и представници за рад у школским тимовима.
Донета је одлуку о осигурању и обезбеђењу ученика.Усвојен је план
извођења екскурзија (маршруте, услови реализације, дневнице за
професоре и вође пута). Такође су разматрани извештаји са реализованих
екскурзија.
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У току школске 2016/17. године на седницама Савета родитеља посебна
пажња посвећена је разматрању Развојног плана школе за период од 2016.
до 2018. године.
Од посебног значаја било је разматрање успеха ученика после сваке
класификације. На седницама се говорило о мерама за побољшање успеха
и о мерама за смањење изостанака. Затим, о новом Правилнику о
оцењивању, о пројекту Ученичког парламента «Здрава храна» и о
бесплатној «Школи интелектуалних вештина» за ђаке. На крају наставне
године родитељи су изразили задовољство постигнутим резултатима.

13. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
У току школске 2016/17. године одржано је састанка педагошког колегијума.
Седнице је водио директор, а присуствовали су председници стручних већа,
стручни сарадници и помоћник директора. Састанке колегијума водио је
директор школе.
Први састанак одржан је 01. септембра 2016. године на коме је усвојен
распоред писмених провера знања дужих од 15. минута за период од 01. 09.
до 30 11. 2016. године.
Други састанак одржан је 07. децембра 2016. године, када је разматрана
оствареност Акционог плана за унапређивање квалитета рада школе,
сачињеног на основу Извештаја о извршеном спољашњем вредновању школе.
Трећи састанак одржан је 14. децембра 2016. године на коме је усвојен
распоред писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 01. 12.
2016. године до 27. јануара 2017. године.
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Четврти састанак одржан је 16. Јануара 2017. на коме је предложена
корекција распореда за период од 01. 12. до 27. 01. 2017. године а на предлог
Министарства просвете.
Пети састанак одржан је 30. 01. 2017. на коме је усвојен распоред писмених
провера знања дужих од 15. минута за период од 13. 02. до 28. 04. (за први,
други и трећи разред) и од 13. 02. До 31. 03. за четврти разред.
Шести састанак одржан је 31. 03. 2017. године на коме је усвојен распоред
писмених провера знања за период од 01. 04. До 26. 05. 2017. године и
разматран је предлог плана уписа ученика у први разред за школску 2017/18.
годину.
Седми састанак одржан је 07. 05. 2017. године на коме је усвојен распоред
писмених провера знања за период мај, јуни.
Осми састанак одржан је 03. 07. 2017. године на коме извршена анализа рада
у школској 2016/17. години и осврт на реализацију Акционог плана за
унапређивање квалитета рада школе, сачињеног на основу Извештаја о
извршеном спољашњем вредновању школе.

14. УПРАВНО-ПРАВНА, РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Ове службе су на основу свог програма рада реализовале послове.
Правно-административна служба је пратила новине у законским
прописима и о истим обавештавала запослене раднике школе. Законске
прописе и измене, које је требало увести у "живот школе," ова служба је у
сарадњи са директором благовремено спроводила и у складу са важећим
Законима.
У оквиру финансијске политике школе, водило се рачуна да школа
измири све своје законске обавезе, колико су дозвољавале материјалне
могућности. Израда периодичних обрачуна и завршног рачуна од стране
рачуноводствене службе су на време извршавани и подношени школском
одбору.
Помоћно-техничка служба уредно је одржавала школски простор, као
и водоводне и електричне инсталације.
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15. САРАДНИЦИ
Зубна амбуланта
У току школске године у зубној амбуланти Прве београдске гимназије која
ради само једном недељно, рађени су систематски прегледи првих и трећих
разреда и контролни прегледи ученика другог и четвртог разреда. Поред
обављених прегледа вршена је и систематска санација нађеног стања.
Посебна пажња посвећена је здравствено васпитном раду, мотивисању и
саветовању појединаца приликом индивидуалних посета.Ученици су
упознати са значајем очувања оралног здравља и на доступан начин им је
објашњен основни механизам настанка најчешћих обољења апарата за
жвакање (каријес и парадонтопатија), као и значај превентивних мера које се
предузимају у спречавању настанка истих.

Школски лекар
Школске 2016/17. године су обављени редовни прегледи ученика.
У овој школској години урађен је систематски преглед код 464 ученика
првог и трећег разреда, како је предвиђено законом.
Лоше телесно држање нађено је код 52 ученика, а повећана телесна
тежина код 61 ученика, деформитети кичменог стуба и стопала код 103
ученика а повишен арт. притисак код 20 ученика.
Свако дете је у току индивидуалног рада лекара и медицинске сестре
добило препоруке за отклањање насталог стања, али је неопходно да се и у
оквиру наставе физичког васпитања води рачуна о одговарајућим
вежбама којима би се могло помоћи у кориговању лошег телесног држања
и деформитета кичменог стуба, грудног коша и стопала.
Ученици због бројних обавеза, пуно времена проводе седећи уз књигу и
рачунаре и занемарују физичке активности и физикалну терапију у Дому
здравља, правдајући се да за то немају времена, несвесни проблема који
могу у каснијим годинама проистећи из деформитета коштано–мишићног
система.
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Наравно да вежбање у школи није довољно у терапијском смислу код већ
постојећих деформитета, али користи деци код које је уочен проблем и
превентивно код деце без деформитета коштано– мишићног система.
Такође је неопходно да се обрати пажња на правилно осветљење
учионица и осталих радних просторија у којима ученици бораве.
Због перманентног повећања гојазности препоручује се
отварање
продавнице здраве хране у школи, јер деца не практикују да од куће
доносе храну, већ купују нездраве оброке из пекаре или продавнице брзе
хране.
Практиковано је редовно проветравање свих радних просторија где
бораве ученици као и брисање свих радних површина и подова
дезинфекционим растворима.

16. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
У току школске 2016/17. године реализован је одређени број стручних семинара, како ван
установе, тако и на нивоу установе, тј. организованих у самој установи на основу Плана
стручног усавршавања запослених на нивоу школе, који је предложен од стране Стручних
већа. С обзиром на то да смо као школа били у пројекту „Развионица“ у школској 2014/15,
велики број наставника је у тој школској години реализовао семинаре у оквиру тог
пројекта, и добио знатан број сати. У складу са тим, ове школске године похађано је мање
семинара, јер су поједини наставници већ испунили петогодишњу обавезу. Али, свакако
наставници су посећивали и поједине семинаре стручног усавршавања у складу са личним
планом професионалног развоја, који су већим делом били у вези са стручним знањима, у
оквиру предмета који предају.
Семинари стручног усавршавања, на којима су наставници учествовали у току прошле
школске године су разнолики. Неки од тих семинара су из Каталога акредитованих
семинара, а неки су у складу са личним интересовањима и могућностима запослених, у
датом тренутку.
Наставницима је било омогућено стално стручно усавршавање, како на акредитованим
стручним семинарима и семинарима који нису у каталогу, тако и у оквиру установе –у тзв.
хоризонталном усавршавању – помоћу преноса знања са посећених семинара, одржавањем
и узајамним посећивањем угледних и огледних часова, држањем интердисциплинарних
часова, примера добре праксе пројектне наставе, организацијом такмичења и припремом
ученика за иста, организацијом разних предавања, трибина, изложби, културних
манифестација за ученике, организовањем одласка ученика на разне културне
манифестације, и свеукупно гледано, разним другим активностима, које су предвиђене
„Интерним правилником о стручном усавршавању запослених у оквиру установе“.
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Такође, одређени број наставника се усавршавао проширивањем својих стручних и
општеобразовних знања, учествујући у раду својих матичних стручних друштава и већа,
својих матичних факултета, а и сами наставници су омогућили сарадњу са стручњацима
ван школе, као и са матичним факултетима. Било је примера ауторства и коауторства
стручних књига, уџбеника, тј. рецензија и евалуација уџбеника, велики број наставника
припремао је ученике за градска, републичка и међународна такмичења, израђивао
тестове за такмичења, учествовао као члан комисије/прегледач на свим нивоима
такмичења из доста предмета. Такође, одређени број наставника био је ангажован на
завршном испиту на крају основног образовања и васпитања – као дежурни наставник,
прегледач или члан окружне комисије. Велики број наставника учествује у раду својих
матичних стручних друштава, те је и то био начин усавршавања и стицања потребних сати
усавршавања у оквиру установе, према Интерном правилнику. Унапређење наставних
планова и програма, тј. целокупне наставе, унапређење рада стручних друштава,
могућност упознавања са иновативним процесима у настави, боље информисање и
допринос раду Друштва, стручно усавршавање, информисање о актуелним догађајима у
области наставе и образовања, информисање о такмичењима, и сличне информације које
добијају на састанцима стручних друштава, омогућавају наставницима бољи рад. Неки од
њих су у управним одборима стручног друштва, чланови комисија за наставу одређених
предмета. Све ово су довољни разлози за учешће наставника у стручним друштвима, те се
може рећи да је и овај вид стручног усавршавања често присутан.
У складу са анкетирањем наставника поводом вредновања људских ресурса, у оквиру
овогодишњег самовредновања, дошло се до података да наставници, све у свему, сматрају
да је стручно усавршавање важно, и желе да се усавршавају, имају потребе за тим, али
постоје ограничења – највише материјалног порекла. Већина испитаника је у претходном
периоду похађала семинаре посвећене развоју интелектуалних и комуникационих
вештина, као и републичке семинаре за области у којима су организовани. Мањи број
анкетираних похађао је семинаре посвећене информационим технологијама у настави,
примени стандарда и изради тестова и збирки задатака.
Анкетирани наставници сугерисали су да би за успешно стручно усавршавање било
неопходно појачати сарадњу са матичним факултетима јер би то омогућило праћење
савремених токова у струци. Мањи број испитаника указао је на значај међународних
семинара.
Наставници сматрају да им је битније и сврсисходније уже стручно усавршавање од
општих семинара. Сматрају, као што је већ речено, да што пре треба решити финасијски
проблем стручног усавршавања, и обезбедити материјална средства за семинаре за које су
наставници заинтересовани, или већ на неки други начин решити овај проблем. Мада, у
највећем броју случаја директор је успевао да обезбеди средства за рефундацију трошкова
посећених семинара. На нивоу школе организован је семинар у фебруару месецу, за
велики број наставника, везан за технике учења, под називом „Школа интелектуалних
вештина – Ефикасно учење (Вештина комуникације, Технике брзог читања, Менталне
мапе, Технике памћења, Организација учења)“. Овај семинар похађало је око 50
запослених. Такође, велики број наставника похађао је онлајн семинар за примену
стандарда: “Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за
крај општег средњег образовања у делу општеобразовних предмета“.
У оквиру хоризонталног усавршавања, тј. усавршавања у оквиру установе, наставници
су били посвећени држању угледних и огледних часова, преносу знања са семинара,
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активностима у вези са такмичењима ученика, одласком са ученицима на разне
манифестације, припремом културних и других манифестација за ученике.... Поједини
наставници су, као што је наведено, учествовали у ауторству уџбеника, рецензији и
лектури, остваривали програме образовно васпитног карактера у установи, разне пројекте
образовно – васпитног карактера у установи, организовали такмичења, остваривали облик
стручног усавршавања, који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама
запослених. У контексту тога, директор је у јулу одржао предавање за наставнике „Стрес
и толеранција“, као и Студијско путовање у Вишеград.
Запослени су обављали и остале активности предвиђене ''Интерним правилником о
стручном усавршавању запослених у оквиру установе''.
Неки од назива семинара и осталих облика хоризонталног стручног усавршавања које су
наставници обављали су следећи:
- одржан је огледни час српског језика „Савремени Ромео и Јулија“
- одржан је угледни корелативни, интердисциплинарни час професорке историје и
професора устава и права грађана „Уставна историја Србије“.
- одржан је угледни корелативни, интердисциплинарни час професорке историје и
руског језика „Наполеон Бонапарта и поход на Русију“
- одржана су три угледна часа историје: „Ратна 1914. година“ , „Култура Срба у
Османском царству“ и „Србија у Првом светском рату“
- одржан је угледни корелативни, интердисциплинарни час професорке филозофије
и професорке ликовне културе „Платоново схватање уметности и античко схватање
лепог“
- одржан је угледни час српског језика „Бановић Страхиња у мом виђењу и виђењу
књижевне критике“ („Учини-не учини као Страхиња“ – тема дебате)
-

Актив хемије присуствовао је „Априлским данима у настави хемије“ , организовао
одлазак са ученицима у посету Факултету за физичку хемију и присуствовао
предавањима „Форензичка хемија“, „Сви укуси физичке хемије – научни поглед у
тањир“

-

највећи број активности у оквиру Актива биологије био је у вези са такмичењима
из биологије; школско такмичење, израда тестова за овај ниво такмичења за сваку
годину, дежурство на такмичењу, преглед тестова, припрема ученика за градско
такмичење, градско такмичење, дежурство на градском такмичењу и учешће у
прегледању тестова, припрема ученика за републичко такмичење, дежурство на
републичком такмичењу, као и присуство студијском путовању «Карактеристике
данашњих адолесцената- предавање одржано у Вршцу» и «Репродуктивно или
функционално знање- импликације на педагошку праксу- предавање одржано у
Вршцу»
Биолошка секција ``Врабац` је током ове школске године реализовала следеће
активности:

-

Радионица на Великом ратном острву,

-

Рад на пројекту „Утицај исхране на развој и здравље младих“,
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-

Посета „Eco Fair“ сајму,

-

Учешће у радионици и присуство на пројекцијама филмова на „Green Fest-у“ који
се одржава у Дому омладине,

-

Припрема и учешће на „Био фестивал-у“ који је у новембру одржан у холу Прве
београдске гимназије. На фетивалу су учествовали предавачи, доктори биолошких
наука са Института „Синиша Станковић“, у серији презентација „Молекуларно
декодирање свакодневног живота“,

-

Редовно прикупљање чепова за акцију „Чеп за хендикеп“,

-

Посета „Наука око нас 8“ предавањима одржаним од стране Факултета за физичку
хемију,

-

Одлазак у Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство на
манифестацију „Дан фасцинације биљкама“,

-

Радионица на Великом ратном острву са гостима из Берлина,

-

Посета Хемофарму (Вршац) са гостима из Берлина,

-

Одлазак у Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство на
манифестацију „Дан ДНК“,

-

Посета техничкој изложби Прве пролећне школе (3G и животна средина)
организованој од стране Асоцијације геофизичара и еколога Србије; прирсутво на
VII конгресу „Биомедицина и геонауке- утицај животне средине на људско
здравље“ и присуство на I Конгресу у решавању хуманитарних проблема широм
света,

-

Учешће у радионици о циркуларној економији са Центром за развој идеја

-

Актив уметности присуствовао је семинару „У сусрет стресу“, 19. Међународној
конференцији „Педагошка истраживања и школска пракса“ – Инклузивно
образовање у функцији позитивног развоја деце, Конференцији и сајму „Нове
технологије у образовању”, семинару „Сидро-прва помоћ и подршка детету и
младој особи у кризи“

- највећи број активности у оквиру Актива физичког васпитања био је у вези са
такмичењима у фудбалу, рукомету, атлетици, кошарци
-

чланови Актива физике су присуствовали „XXXV Републичком семинару о
настави физике“ и организовали Општинско такмичење и Фестивал физике у нашој
школи, припремали ученике за све нивое такмичења као и за Фестивал физике, а
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такође учествовали и у реализацији Окружног такмичења у Петој гимназији
(дежурство и прегледање задатака)
-

чланови Актива информатике похађали су семинаре „Creating Java Programs with
Greenfoot“ и „Getting Started with Java Using Alice“, прегледали тестове из
математике на пријемном испиту за ученике са посебним способностима за
рачунарство и информатику, похађали Државни семинар Друштво математичара
Србије, присуствовали презентацији уџбеника Клет – Рачунарство и информатика

-

чланови Актива страних језика похађали су обуку за оцењивање квалитета
уџбеника, присуствовали семинару „English Book„ , семинарима Гете института:
„Коришћење медија у настави“ и „Оцењивање и корекција домаћих задатака“ ,
ELTA конференцији, прављењу тестова за школско такмичење у знању енглеског
језика, организацији DELF испита (француски језик) и ДСД испита (немачки језик)

-

највећи број активности у оквиру Актива српског језика и књижевности био је у
вези са такмичењима из српског језика и језичке културе као и у вези са
такмичењем „Књижевна олимпијада“ на свим нивоима, такмичењем у рецитовању,
такође присуство „58. Зимском републичком семинару“, дежурали на завршном
испиту из српског језика

-

чланови Актива математике учествовали су у организацији такмичења „Кенгур без
граница“, дежурали на завршном испиту из математике, припремали ученике за
такмичења из математике

Приликом анализе стручног усавршавања дошло се до податка да је већина наставника
укључена у неке облике стручног усавршавања. Детаљан преглед бодова са семинара и
број сати/бодова за активности које наставници обављају, у складу са Интерним
правилником о стручном усавршавању, исказан је у Извештају о стручном усавршавању у
школској 2016/17. години. Бодови су исказани у табели ( у прилогу Извештаја о стручном
усавршавању у школској 2016/17. години.), а могућ је увид и у портфолија запослених.
Такође, у прилогу Извештаја о стручном усавршавању у школској 2016/17. години је и
Интерни правилник о бодовању сталног стручног усавршавања, у коме се детаљно могу
видети активности, које су под одређеним бројем, с обзиром на то да је у табели исказан
укупан број сати и редни број активности према поменутом Правилнику.
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17. ТАКМИЧЕЊА
Републичка такмичења – први разред
1. Нађа Гогић 1-2, Републичко такмичење - Историја, похвала
2. Стефан Стаменковић 1-2, Историја, похвала
3. Малиновић Емилија 1-2 Републичка смотра домова ученика средњих
школа „Домијада“ – ликовна култура, 2. место
4. Јован Јолић 1-4, Српски језик, учешће и похвала
5. Лука Савановић 1-4, Физика, 2. место
6. ДушицаКараић 1-5, Књижевна олимпијада, 2. место
7. ВераПавловић 1-5, Књижевна олимпијада, 1. место
8. АнђелаКарагић 1-5, Републичко такмичење у Соло певању, 1. место
9. Михаило Миљковић 1-7, Хемија, 3. награда
10.Марко Лазаревић 1-7, Хемија, 3. награда
Републичка такмичења – други разред
1. ДаркоМандић 2-1, финалиста Беседништво, Регионалнотакмичење
„Славослов“
2. МаријаТакић 2-1, финалисткиња регионалног такмичења у
беседништву - Славослов и победница Републичке смотре казивања
поезије на руском језику.
3. ЛукаГрбић 2-1, Беседништво, Регионалнотакмичење „Славослав“ 1.
Место
4. НевенаПавловић 2-2, Републичасмотраликовнихрадова, 2. место
5. АлександарПерић 2-3, Републичко такмичење - Историја, 4. место
6. АнђелаПоштић 2-3, Републичко такмичење - Књижевнаолимпијада,
3. место
7. СофијаРадовановић 2-3, Вуковсаборзаликовнастваралаштва, 2.
место
8. Међународнотакмичење „Корнелије“ хармонија 2. награда,
теоријамузике 1. награда, музичкиоблици 1. награда
9. БарбараФанфани 2-5, Републичкасмотраликовнихрадова –
фотографија, 3. м.
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10.КатаринаЈoновић 2-5, За резултате постигн на такмичењу у оквиру
манифестације Недеља руског језика и културе у Србији Интерпретацијасавременерускепесме - 1. Место
11.УрошВучетић 2-6, Републичка смотра ликовних радова
„Геометријауметности“, фотографија, 1. место
12.МаркоДраговић 2-6, Светскопрвенство у хокејуналедудо 18 година,
3. место; Светскопрвенство у хеокејуналедудо 20 година, 3. место
13.ВдовићСтрахиња 2-6, Светскопрвенство у хокејуналедудо 18
година, 3. место; Светскопрвенство у хеокејуналедудо 20 година, 3.
Место
14.АндрејЂукић 2-6, Историја, 4. место
15.НаталијаГенић 2-6, Историја, 4. место
16.СекулићДарјан 2-6, Српскахемијскаолимпијада, учешће; Хемија, 1.
Место
17.АнаЛуковић 2-7, Републичко такмичење - Књижевнаолимпијада, 3.
место
18.МилинковићДушана 2-8, Државнотакмичење - теоријамузике, 1.
награда;
19.СаваАндрић 2-8, Плес ,Државнопрвенство, 1. Место
20.МаријаКрстић 2-8, Републичко такмичење -Физика, 3. награда

Републичка такмичења-трећи разред
Милица Ћурчић 3/3 – редовно похађање наставе
Милица Мијатовић 3/3 – изузетан допринос културном животу школе
Ана Шевић 3/3 – редовно похађање наставе
ТамараСоколов 3-4, Књижевнаолимпијада, 3. место
Ана Марјановић 3-6, Биологија, учешће; Књижевна олимпијада, 3.
место
6. Јана Масловарић 3-6, Биологија, учешће; Физика државно, 3. место
7. Катарина Телебак 3-6, Регионално такмичење „Достигнућа младих“, 2.
место
8. Ана Марија Ћеранић 3-7, Регионално такмичење „Достигнућа
младих“, 2.место
1.
2.
3.
4.
5.
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9. Александра Којчиновић 3-7, Регионално такмичење „Достигнућа
младих“, 2. Место
10.Александра Мијатовић 3-7, Математика, учешће; Регионално
такмичење „Достигнућа младих“, 2. Место
Републичкатакмичења – четвртиразред
1. АнаФилиповић 4-1, Републ. ТакмКњижевнаолимпијада, 2. Место
2. ЂолићАна 4-2, доприносмузичком и ликовномживотушколе
3. МиленковићНаталија 4-2, доприносмузичком и
ликовномживотушколе
4. НедељковићДуња 4-3, За резултате постигн на такмичењу у оквиру
манифестације Недеља руског језика и културе у Србији Интерпретацијатрадиционалне рускепесме - 1. Место и изузетан
доприносразвојумузичкекултуретоком школовања
5. ЂурићМина 4-3, доприносразвојумузичкекултуре у школи
6. НиколаЖарковић 4-3, Францускијезик 2. место; Конкурс
„Данићирилице“, 2. Место
7. Тамара Хорват 4/3, републ такм – Књижевна олимпијада, 2. Место
8. АћимовићСтрахиња 4-4, учешће у
већинишколскихмузичкихманифестација
9. БанковићЈелисавета 4-4, редовнопохађањенаставе
10. Одељење 4-4, редовнопохађањенаставе, председник одељења
Миљковић Алекса
11. СтанишаСтанивук 4-5, редовнопохађањенаставе
12. ТанасијеРакић 4-5, Српска филозофска олимпијада, 1. Место и један
од два представника Републике Србије на Међународној филозофској
олимпијади.
13. МилошЈовановић 4-5, Републичкасмотраликовнхрадова -фотографија,
1. Место
14. БобанЖивановић 4-6, Предузетништво, републичко т, 5. место; /
међународно такм. 3. Место
15. СтојковићАна 4-6, изузетанангажман у фолклору
16. АнђелаАнакијев 4-6, Републ. ТакмРускијезик, 3. место
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17. КристинаМићић 4-7, Републ. Такм. Математика 2. место; „Кенгур“, 3.

место
18. МаркоОбрадовић 4-8, похвалазарад у ликовнојсекцији,
19. НинаЋупрић 4-8, похвалазарад у ликовнојсекцији,
Изузетне награде
1. Ирена Васиљевић 4/6, Награда за човечност
2. Дејан Стевић 4/6, Награда за човечност
3. МиловановићМарија 4-4, награда за човечност
4. Ивковић Никола 4-3, Награда за човечност
5. ВуковићСтеван 4-3, Награда за човечност
6. СтакићАнђела 4-7, награда за човечност
7. ЈаневНемања 4-7, награда за човечност
8. ФилиповићАна 4-1, Најбољи литерата, Награда за дебату и
беседништво и Награда за човечност
9. МаркоДивјак 4-5, Најбољи математичар
10.КристинаМићић 4-7, Најбољи математичар
11.ЈеленаЈеремић 4-5, Спортиста генерације
12.ЛараВуковић 4-8, Спортиста генерације
13.ТанасијеРакић 4-5, Награда - Милош Ђурић
14.МутићЛука 4-6, фотографија и камера
15.ЖарковићНикола 4-3, Ђак генерације
18. МАТУРА
- Писмени испит из српског језика и књижевности одржан је 2. јуна 2017.
Дате су следеће теме:





Наука о свету мисли, а песник о свету осећа
Човек пева после рата – поетика српске авангарде
Постаните сунце, па ће вас сви видети
Од Антигоне до Маргарите – најупечатљивији женски ликови

Писмени испит из страних језика и математике полагао се 5. јуна 2017.
- Усмени испити су реализовани од 6. до 16. јуна 2017. године.
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Матурски испит је полагало и положило 243 ученика.
У јунском року положило је 238, а у августовском року, пет ученика.
У августовском року пет ученика је полагало и положило матурски
испит.
Од ванредних ученика, два ученика су положила матурски испит.
Један ученик је полагао и положио матурски испит у јунском року и
један ученик у августовском року.
19. ЕКСКУРЗИЈЕ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД је у периоду од 29. октобра до 04. новембра 2016.
године ишао у Италију у организацији туристичке агенције "Ласта".
ТРЕЋИ РАЗРЕД је од 1. до 8. октобра 2016. ишао на екскурзију у Грчку, у
организацији туристичке агенције " Ласта ".
ДРУГИ РАЗРЕД је од 2. до 4. октобра 2016. ишао на екскурзију у Суботицу,
Палић, Нови Сад, у организацији туристичке агенције ''Соник - турс ''.
ПРВИ РАЗРЕД: Екскурзија је реализована у месецу јуну (4. и 5. јуна 2017.)
на релацији Београд –Вишеград - Бајина Башта-Тара - Златибор, у
организацији туристичке агенције ''Соник-турс.''
На основу извештаја и утисака учесника закључено је да су и протекле
школске године, екскурзије реализоване изнад просека. Захваљујући
изузетној организацији, одговорности и поштовању принципа који се
годинама примењују, добро осмишљени и захтевни програми испуњени су у
потпуности, а ученици, наставници и водичи били су на највишем нивоу.

20. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
У школској 2016/2017. години смо радили са 4 ученика. Са свима су
обављане консултације, а одржано је укупно 62 испита.
У јунском року матурирао је један ученик и у августовском року један
ванредни ученик.

113

Прва београдска гимназија

21. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Прва седница ђачког парламента у школској 2016/2017. години одржана је
03. 09. 2016.
За председника парламента је изабран Јовановић Никола, а за
потпредседника Буљубаша Милица. За записничара је изабрана Ђорђевић
Тијана 3/4.
У протеклом периоду одржано је 9 седница парламента, а ученици су,поред
редовних активности, разматрали и реализовали следеће активности:
- организација такмичења «Борба бендова»;
- организација трибина Дебатног клуба;
- организација такмичења «Прва има таленат»;
- организација прикупљања помоћи за оболелог ученика наше школе;
- разматрање предлога за школски часопис, као и предлог реализације
пројекта «Ноћ Прве»;
- реализација пројеката «Ђачког предузетништва»;
- учествовање на конкурсу «Млади су закон»;
- организација прикупљања хуманитарне помоћи у сарадњи са ђачким
парламентом Пете београдске гимназије;
- Одлазак у Крагујевац на комеморативну манифестацију Велики школски
час;
- организација друштвено корисног рада за ученике са угроженом оценом из
владања;
- организација «Достигнућа младих» организовала је такмичење ученичких
компанија, на којем је наш представник «Сланна» освојио друго место;
- организација семинара за ученике «Радионица интелектуалних вештина»
- школски аутомат (фрижидер), зарадио је 18 420 динара и планирамо да
наставимо са радом још успешније у наредној школској години ; Највећи део
ових средстава потрошен је на финансирање изузетно успешне школске
представе «Краљева јесен» .
- размена уџбеника на почетку школске године;
-предлози за набавку нових материјала и средстава.
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Трибине
1. Трибина ,,Дани европске баштине“

Ово предавање одржали сузаједно Биљана Крстић и Марина Чудов, у склопу
обележавања манифестације Дани европске баштине.

2. Предавање „Пословне вештине “

Предавање су одржали професори Универзитета Сингидунум, а посвећено је
ученицима четвртог разреда саставни је део програма за каријерно саветовање
ученика.
3. Предавање „Школски час за будуће возаче“

Предавање је организовано од стране ученика у циљу вршњачке едукације, а у
сарадњи са Секретаријатом за саобраћај Града Београда и Српским комитетом за
безбедност саобраћаја.
4. Обележавање годишњице НАТО бомбардовања Србије

Предавање посвећено обележавању годишњице НАТО бомбардовања Србије
одржао је Милош Ђошан генерал у пензији, иначе директни учесник догађаја
и командант бригаде која је учествовала у одбрани територије Косова и
Метохије. Такође је и аутор неколико књига са овом тематиком ; једна од
књига је „ Од НАТО агресије до Хашког трибунала“
5. „Дани Милутина Бојића“

На иницијативу председника Ђачког парламента, Николе Јовановића, професорке
историје Драгане Радосављевић и помоћника директора Милке Кућеровић, Прва
београдска гимназија је обележила стогодишњицу смрти нашег великог песника
Милутина Бојића манифестацијом под називом „Дани Милутина Бојића”.
Ова манифестација одржана је у периоду од 25. до 27. априла.
Песничко вече одржано 25. априла 2017. године окупило је у свечаној сали школе
љубитеље поезије. Предавањем о Милутину Бојићу које су одржале ученице трећег
разреда, Милица Мијатовић и Драгана Митровић, ђаци и професори су се боље упознали
са Бојићевим животом и делом. Стихове славног песника рецитовали су ученици Ђорђе
Крстић 4/3 и Данило Танасковић 4/8.
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Предавање о Првом светском рату и страдању српске војске у преласку преко
Албаније , одржано је 26. априла. Предавање је одржао Љубомир Марковић, пуковник у
пензији, који је и председник Удружења потомака ратника ослободилачких ратова Србије
од 1912 - 1920.
Предавање је такође служило као својеврсан увод у наредно вече, када је 27. априла
2017. године премијерно одиграна историјска драма „Краљева јесен”. Драма је изведена
према оригиналном тексту Милутина Бојића у режији ученика другог разреда, Кристине
Коцић и Николе Кљајића.
Представа је изведена укупно пет пута.Два пута у нашој школи, једном у Петој гимназији,
на Академији драмских уметности и на Белом двору.
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22. ТАБЕЛЕ:
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ
ИЗОСТАНЦИ
ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
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У Београду,
14. Септембра 2017.

Извештај израдили:
Милка Кућеровић
___________________
Милан Гачановић
_____________________
Јасна Петровић
_____________________
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