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1. УВОД
179. година Прве београдске гимназије
У школским клупамарасадника духовне елите српског народа „седели су будући
револуционари, монарси, књижевници, научници, војсковође, министри, председници,
сликари, политичари". Ова, најстарија гимназија уБеограду, а друга по старости у Србији,
у јуну месецу је напунила 179. 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-Богдановој26.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 штоје"кривац" за ово ђачко удружење био покрет Светозара Марковића.
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 КапетанМишиног 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
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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 годинаод 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 суположили венац. Овим
традиционалним посетама ђаци и професори Гимназије изражавају дубоко поштовање
према жртвама из тог временаи 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, учествовалибројни ученици и професори Прве
београдске, тада Прве мушке гимназије. Многи од њих оставили сусвоје животе на
фронтовима, у албанским гудурама и на острву Виду, о чему сведочи спомен-плоча у
главном холу Гимназије. Историјска секција гимназије,током школске 2016/17.
године,посебно се бавилаистраживањем 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 - учесницимаПрвог светског рата.
Прва београдска гимназија учествовала је четрнаести пут на Прашком маратону,
када је трећу годину заредом, организована посета и полагање венаца насрпско гробље из
Првог светског рата у месту Јиндриховице.
У понедељак, 18. јуна 2018. године, на дан када је 1839. актом Намесништва, а на
предлог Попечитељства просвештенија (Министарства просвете), основана Гимназија у
Београду, одржана је свечана академија.
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школска зграда је подигнута 1938. године и школско двориштечине 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 задовољавајупотребне
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, мокричворови чине 1797 м2 од укупне површине школске
зграде којаизноси 5248 м2. Укупна површина објекта износи 7529 м2.
Запослени у Првој београдској гимназији у школској 2017/2018.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
1. Достанић Бранка
Философскифакултет
психолог
2.Кућеровић Милка
Факултет народне одбране
библиотекар
3.Божиновска Нина, Филолошки факултет
библиотекар
4. Живковић Татјана
Филозофски факултет
педагог
АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
1. Божовић Марјана, Правни факултет
-секретар
(Чордашић Aна)
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
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ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
1.Радмановац Радољуб
2. Матковић Томо
3.Петровић Душанка
4.Матејић Наташа
5.ЋалићДрагана
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

3. ОБИМ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА
На почетку 2017/2018. године јеуписано 995 ученикa у 33 одељења, а на крају године било
је982 ученика.
I разред
9 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
3
одељења друштвено-језичког смера и 1 одељење рачунарског смера, тј. ученици са
посебним способностима за рачунарство и информатику).
II разред
8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
одељења друштвено-језичког смера).

3

III разред
8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
одељења друштвено-језичког смера).

3

IV разред
8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и
одељења друштвено-језичког смера).

3

Одељења су била распоређена у две смене:
I смена: I-1,2,3,4,IR;II-1,2,3,4,, III-1,2,3,4, IV-1,2,3,4, укупно 17 одељења
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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 у14,15, при чемусу I и II смена
радиленаизменично пре и после подне.
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 2017/2018. години практичне вежбе су биле заступљене у оквиру
предметафизика, хемија и биологија.
Пошто су кабинети токомшколске године опремљени неопходним средствима и како
постоји дугогодишње искуство предметних наставника, вежбе предвиђене програмом су
реализоване.
Додатна настава
Додатну наставу су држали професорисрпског 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.
Друштвено-користан рад
Ученици другог, трећег и четвртог разреда су до краја наставне године обављали
дежурстваиспред зборнице ина главном улазу у зграду школе.
Ученици четвртих разреда учествовали су у акцији давања крви у Заводу за трансфузију
крви Републике Србије. Реализоване судве акције у октобру и у марту месецу.
Такође је организовано неколико акција хуманитарног карактера (помоћ ученицима,
опремање кабинета, тоалета, фискултурне сале више еколошкох манифестација...

4. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ
Наставничко веће
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У протеклој школској години 2017/2018. одржано је 20 седница Наставничког већа.
Седнице је припремао и водио директор, а у њиховом раду су учествовалипомоћник
директора, стручни сарадници, координатори наставе и наставници .
Прва седница је одржана 14.септембра 2017. године:
- разматран и усвојен Годишњи План рада за школску 2017/2018.
- разматран и усвојен Извештај за школску 2016/2017. годину
- разматран и усвојен извештај директора за 2016/2017. годину
- разматран и усвојен Извештај о стручном усавршавању за школску 2016/2017. годину
и План стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину
- разматрана текућа питања
Друга седница је одржана19. септембра 2017. године:
-

Усвојен распоред допунске и додатне наставе, секција и отворених врата за
школску 2017/18
Усвојен распоред дежурства наставника
разматрана текућа питања

Трећаседница одржана је 28. септембра 2017. године:





усвојене измене распореда часова
Усвојен распоред часова за време екскурзије другог и трећаг разреда (2- 6октобар)
Усвојен извештај са екскурзије другог и трећег разреда
разматрана текућа питања

Четврта седница је одржана 02. новембра 2017.





Усвојен распоред часова за период од 06. До 08. 2017. године
Усвојен извештај са екскурзије другог и трећег разреда
Стандарди и постигнућа за крај средњег образовања- матура
разматрана текућа питања

Петаседница је одржана 17. новембра2017:
 Усвојен извештај са реализоване екскурзије ученика четвртог разреда у Италију
 усвојен успех ученика на крају прве класификације у школској 2017/18. години
 превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, као и реаговања у случају
када се нешто деси
 разматрана текућа питања
Шеста седницаје одржана 30. новембра2017. године:
- усвојен распоред писмених провера знања дужих од 15 минутаза период од 01. 12. до 31.
01. 2018.
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- хоризонтално усавршавање: Нови закон о средњој школи и превенција насиља
- разматрана текућа питања
Седма седница одржана је 14. децембра 2017. на којој је:
Заузимање става Наставничког већа о пилот пројекту Министарства просветеелектронски дневник
- активности на крају првог полугодишта и израда Полугодишњег извештаја
 разматрана текућа питања
-

Осма седница одржана је 29. децембра 2017.





усвојен План уписа у школску 2018/19. годину
усвојене суматурске теме за ову школску годину
Обавештење о извршеним инспекцијским надзорима
разматрана текућа питања

Девета седница одржана је 02. фебруара2018. на којој је:


разматран и усвојен узвештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог
полугодишта школске 2017/18. године
 разматрана текућа питања
 усвојен распоред писмених проверазнања од 13. 02. 2017. до 28. 04. 2017. за први,
други и трећи разред иод 13. 02. 2017. до 31. 03. 2017. за четврти разред
Десета седница одржана је 27. 02.2018. на којој је:
 усвојен Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за период од 01.
09. 2017. до 14. 02. 2018. године
 усвојен Извештај директора за период од 1.09.2016. до 14.02.2018. године
 усвојен план екскурзија за следећу школску годину
 дато обавештење о извршеним инспекцијским надзорима
 реформа гимназије
 разматрана текућа питања
Једанаеста седница одржана је 10. 04.2018. на којој је:
 Разматрана безбедност ученика и запослених
 Дате су основне смернице за даљи рад добијене на реализованој едукацији 17. 03.
2018. године
 разматрана текућа питања
Дванаеста седница одржана је 23. 04.2018. на којој је:
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 разматран успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода у
школској 2017/18. години
 изречене су васпитно дисциплинске мере (ученику 2/3 Кољи Димитријевићу
изречена је мера укора Наставничког већа)
 разматрана текућа питања
Тринаеста седница одржана је 26. 04.2018. на којој је:
 извршен је избор чланова за Школски одбор из редова Наставничког већа
 разматрана текућа питања
Четрнаеста седница одржана је 28. 05.2018. на којој је:






разматран извештај о успеху ученикачетвртог разреда на крају наставне године
утврђивање предлога за добитнике изузетнихнаграда
избор ђака генерације - предлози
усвајање распореда часова за период од 28. маја до краја наставне године
разматрана текућа питања

Петнаеста седница одржана је 31. 05.2018. на којој је:
 извршен је избор ђака генерације и спортисте генерације и осталих изузетних
награда заову школску годину
 утврђен је успех ученика на разредним испитима
 разматрана текућа питања
За ђака генерације и добитника награде „Константин Скалерић“ и ,,Вида Јеличић“
проглашена је Соколов Тамара4/4.
- за најбољег математичара проглашен је Петровић Теодора 4/7, а за најбољег
литерату МарјановићАна4/6.
- Награду из области хуманистичких наука «М. Ђурић» добио је ученик Терзић
Стеван 4/1;
- Награду за човечност добили су : Јован Рошуљ, 4/1, Панчевски Јелена 4/2, Ћурчић
Милица 4/3, Остојић Тамара 4/3, Недељковић Лука 4/5, Пантић Драгана, 4/5,
Живојиновић Милош 4/6, Маринковић Петар 4/7, Пешић Вељко 4/7 и Андриа
Тодоровић 4/4.
- Награду за најбољег физичара добио је Крунић Јован 4/8;
- Награђени су ученици Анђела Арсеновић 4/5 и Кирил Охлопков 4/5 за редовно
похађање наставе;
- Награду за најбољу фотографију добила је Соколов Тамара4/4;
- Награду за најбољег хемичара добила је Газикаловић Александра 4/7;
- Награду за спортисту генерације добио је Величковић Димитрије 4/1;
- Награду за дебату и беседништво добили су Баљак Милена 4/6 и Џивџановић
Драган 4/6;
- Награду за изузетан допринос музичком животу школе добио је Рошуљ Јован 4/1;
Носиоци дипломе ,,Вук Караџић" су:
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Рошуљ Јован 4/1,
Терзић Стеван 4/1
Живадиновић Марија 4/1
Гвозден Матија 4/3
Митровић Драгана 4/3
Ђорђевић Тијана 4/4
Даниловић Ленка 4/4
Соколов Тамара 4/4
Охлопков Иља 4/5
Добросављевић Ана 4/6
Борјан Никола 4/6
Божић Душан 4/6
Трифуновић Александар 4/6
Жежељ Алекса 4/6
Пешић Вељко 4/7
Петровић Теодора 4/7
Сарјановић Анђела 4/7
Хаџиефендић Дијана 4/7
Крунић Јован 4/8
Ђуровић Јасна 4/8
Цакић Ана 4/8
Милинчић Милица 4/8
Марјановић Стефан 4/8
Ковачевић Александра 4/8
Лукић Душанка 4/8
Шеснаеста седница одржана је 15. јуна 2018. године:
 усвојен је извештај о успеху ученика на матурском испиту
 утврђен је успех ученика на разредним испитима
 усвојен је Извештај са реализоване екскурзије ученика првог разерда
 усвојен је распоред за периодјун, јул 2018. године
 разматрана текућа питања
Седамнаестаседница одржана је 27. јуна 2018. године :
 разматран успех и дисциплинаученика првог, другог и трећег разреда на крају
наставне 2017/18. године
 успех ученика четвртог разреда на поправном испиту
 самовредновање школе
 реформа гимназија и развојно планирање
 разматрана текућа питања
Осамнаеста седница одржана је 10. јула 2018. године :
 успех ученика на разредним и ванредним испитима
 разматрана текућа питања
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Деветнаестаседница одржана је 20. августа 2018. годин
 резултати уписа ученика у први разред школске 2018/19.године
 дат је календар активности у августу
 разматрана текућа питања
Деветнарестаседница одржана је 27. августа 2018. године
- на овој седници дато је мишљење Наствничког већа о кандидатима пројављеним на
конкурс за избор директора школе
Двадесетаседница одржана је 31. августа 2018. године
-

Утврђен је успех ученика на матурском испиту;
Усвојени сураспореди за школску 2017/18. годину
организација рада везана за почетак школске године
разматрана су текућа питања

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,
слободнихактивности 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, предлозиза награде
и похвалеученика, 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 наведеном периоду:
-Планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности установе и формирао тимове у складу са потребама Гимназије
- присуствовао састанку директора школа и лица задужених за ажурирање података у
информационом систему Доситеј са представницима Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Обезбедио одговарајући унос и ажурирање података и на основу
правилника и реализованог уписа у школској 2017/2018. години, утврдио број извршилаца
Прве београдске гимназије и друго предвиђено овим информационим системом
-доставио електронску верзију Плана унапређивања Прве београдске гимназије након
спољашњег вредновања ради уношења у базу података Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
-обавио неопходне активности, у оквиру својих надлежности, у вези избора ФТО-а , као и
осигурања ученика и запослених Гимназије у текућој школској години
-одржао заједничке састанке са ученицима првог разреда поводом уписа ученика
- у оквиру припреме плана уписа ученика у средње школе за наредну школску годину
ресорног министарства, а са циљем обезбеђивања потребних услова и ресурса за
квалитетно остваривање наставе, доставио план уписа Гимназије везано за ИТодељења.
-у сарадњи са педагошко- психолошком службом Гимназије, обављао педагошкоинструктивни надзор у образовно-васпитни рад наставника, обављао замене часова
одсутних наставника у виду часа одељењског стрешине, са темама везаним за безбедност
ученика, здравље и значај физичке културе
-упућивао наставнике на стручно усавршавање.
-одржао 20 седница Наставничког већа
-присуствовао седницама Одељењских већа
-одржао 9 састанaка Педагошког колегијума
-присуствовао седницама Савета родитеља
-присуствовао седницама Школског одбора
-старао се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља
односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за
рад установе и ових органа.
-одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом. (Покренуо и спровео три дисциплинска поступка против ученика, због
начињених тежих повреда обавеза, и изрекао две дисциплинске мере Укор директора и
једну меру Укор наставничког већа.
Спровео један дисциплински поступак против наставника, изрекао дисциплинску меру за
учињене теже повреде радне обавезе и утврдио новчану казну. Такође, у вези раније
покренуте тужбе против Школе од стране наставника незадовољне решењем директора, а
после пресуде у корист Школе, односно одбијања тужбеног захтева који је донео Први
основни суд, запослена је изјавила жалбу и чека се одлука другостепеног органа).
-у складу са инструкцијама Министарства, са 46 наставника и стручним сарадницима
Прве београдске гимназије учествовао у истраживању у циљу прикупљања информација о
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ставовима, мишљењима и искуствима запослених у образовању који се односе на
стандарде, процедуре и ефекте спољашњег вредновања установа
-учествовао у организацији рада и реализацији активности Ученичког парламента
- обезбедио реализацију иницијалних тестова знања из српског, односно матерњег језика
и математике за ученике првог и трећег разреда средње школе, који обухватају наставне
садржаје претходних разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда, које је
у оквиру пројекaта Развој националних испита у средњем образовању - припремање
услова за успостављање система матурских испита, припремио Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања. Ове године реализовано је и Пиза тестирање ученика
Гимназије којим је координисала наставник социологије.
-у сарадњи са Школском управом Београд, у Првој београдској гимназији организовао и
реализовао пријемни испит - тест из математике за упис у одељење ученика са посебним
способностима за рачунарство и информатику, за 250 ученика београдских школа
-реализовао предвиђене активности са Саветом родитеља у циљу формирања Општинског
савета родитеља
-био домаћин састанка директора општина Стари град и Савски венац са Школском
управом Београд, поводом плана уписа ученика у 1. разред средњих школа
-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
-обављао функцију председника Актива директора средњих школа општине Стари град
- учествовао у раду председништва Заједнице гимназија Србије, као и Скупштине
Заједнице, која је у договору са министром просвете, одржана у Шабачкој гимназији
- био члан радне групе Министарсва просвете која је припремила Правилник о изменам и
допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа
образовања
-похађао обуку за лиценцу ресорног министарства, организовану за директоре који
спадају у групу најуспешнијих руководиоца.
-учествовао у раду Друштва директора Србије
-присуствовао састанку директора гимназија у организацији Школске управе Београд,
који је имао за циљ упознавање са предстојећим променама и стварање услова за што
ефикаснију имплементацију реформе гимназија
-сарађивао са педагошко-психолошком службом Гимназије
-сарађивао са Министарством просвете и Школском управом и обављао њихове налоге,
као и налоге просветне инспекције - Записници, утврђено стање и мере: --------------------1.Комунална инспекција X-04 бр. 355-3142/2017 oд 31.08.2017. године, Решење којим се
налаже да своје двориште одржава у уредном стању, тако што ће 2 металне конструкције
гола које су нестабилне причврстити. Мера извршена тако што је Школа
причврстила две металне конструкција голова (обавештење комуналном инспектору
Допис бр. 3351 од 11.09.2017. године).
2.Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 Број 614-1013/2017 од
04.09.2017. године.
Предмет инспекцијског надзора: Организација пријемног испита у први разред средње
школе.
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Нема мере.
3.Записник о инспекцијском надзору Управе за ванредне ситуације у Београду 09/8
број 217.1-1677/2017. од 07.11.2017. године.
Предмет инспекцијског надзора :
1.смањење ризика од настанка пожара и експлозија
2.спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте
3. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта
4.омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање
5.омогућавање ефикасног гашења пожара
6.провера организационог облика послова заштите од пожара
7.провера обучености запослених из области заштите од пожара
8.исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара
9.контролна листа надзираног субјекта
Мере:
- Обезбедити да радни притисак у унутрашњој хидрантској мрежи за гашење пожара
износи најмање 2,5. Рок 45 дана
- извршити периодичан преглед и функционалну исправност рада светиљки инсталације
противпаничне расвете у пословно производном погону, евентуалне недостатке
отклонити, уз вођење одговарајуће евиденције. Рок 45 дана.
-извршити испитивање електричне инсталације и извршити мерење једновремене снаге
расклопних блокова електричне инсталације у по објектима, од стране овлашћене
организације, уочене недостатке отклонити и сачинити стручни извештај. Рок 45 дана
Записник о контролном инспекцијском надзору 09/8 број 217.1-1677/2017. од
29.01.2018. године (послат Допис бр. 194, Сектору за ванредне ситуације са доказима да
је школа извршила наложене мере и то: контрола инсталација хидрантске мреже за
гашење пожара, извршен преглед и функционална исправност рада светиљки инсталације
противпаничне расвете, извршено испитивање електричне и громобранске инсталације).
Мере су извршене.
4.Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 Број: 614-1220/2017. од
30.11.2017. г.
Предмет инспекцијског надзора: Провера навода из представке у вези са Молбом за упис
ученика Ф.А. у трећи разред школске 2017/2018.
Мера: да у складу са надлежностима и одговорностима прописаним чланом 126. став 1 и
став 4 тачке 13,16, и 18 Закона о основама система образовања и васпитања, обавести
родитеље (писано обавештење) ученика Ф.А. о статусу поднете молбе.
Записник о контролном инспекцијском надзору VII-06 Број 614-1220/2017 од
14.12.2017.године: Мера извршена у потпуности и по наложеном Записнику
(Обавештење родитељу бр. 5067 од 04.12.2017.)
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5.Записник о редовном инспекцијском надзору VII-06 брoj: 614-1676/2017 од
25.12.2017. године.
Тачке прегледа су - Верификација установе, Извештај о раду установе, Извештај о раду
директора, Органи установе, Планирање рада установе, Упис деце-ученика, Формирање
група-одељења, Радни односи, Евиденције и јавне исправе и Заштита од дуванског дима.
Утврђено чињенично стање:
Верификација установе - Установа је верификована за све образовне профиле за
које обавља образовно-васпитни рад;
Извештај о раду установе-незнетан ризик-100%
Извештај о раду директора -незнетан ризик-100%
Органи установе-незнетан ризик-100%
Планирање рада установе-незнетан ризик-100%
Упис деце-ученика, Формирање група-одељења-незнетан ризик-100%
Радни односи -незнетан ризик-100%
Евиденције и јавне исправе-незнетан ризик-100%
Заштита од дуванског дима-незнетан ризик-100%
Код надзираног субјекта по тачкама прегледа процењен је незнатан степен ризика.
Директору школе је указано да је сагласно члану 126. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, дужан да обезбеди да се евиденција води уредно и ажурно и на
начин прописан Правилником о вођењу евиденције у средњој школи. Нема мере.
6.Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 брoj: 614-1443/2017 од
19.01.2017. године, поводом анонимне представке „групе незадовољних родитеља“.
Мера: да у складу са надлежностима и одговорностима прописаним чланом 126. став 1. и
4. тачке 13) и 16), обезбеди одржавање седнице Савета родитеља, на којој ће исти бити
информисан о предлогу списка уџбеника из предмета енглески језик за школску 2017/18.
годину и учествовати у поступку избора уџбеника из наведеног предмета за ученике од
првог до четвртог разреда, сагласно чл. 120.став 6.тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања.
Рок: 7 дана од достављања записника.
Записник о контролном инспекцијском надзору VII-06 брoj: 614-1443/2017 од
05.02.2018.године.
Мера је извршена. Доказ: Обавештење о поступању директора по наложеној мери
из Записника о ванредном инспекцијском надзору VII-06 брoj: 614-1443/2017 од
19.01.2017. године и Обавештење 344 од 31.01.2018. године.
7.Записник о инспекцијском надзору број: 530-02-545/2018-10 од 29.01.2018.године.
Предмет инспекцијског надзора: Спровођење Закона о заштити становништва од
изложености дуванском диму („Сл. Гласник РС“, бр. 30/10).
Утврђено чињенично стање: Одлуком број 3196, од 12. 10. 2015. године, директора Прве
београдске гимнмазије у Београду ул. Цара Душана бр. 61-МБ-07003021-ПИБ-100040770,
Александра Андрејића, одређена су лица задужена за контролу забране пушења, за сваку
смену најмање по једно лице...
На Огласној табли на првом спрату, истакнута је Одлука са именима лица задужених за
контролу забране пушења, са подацима о месту где се та лица налазе и телефонским
бројем на који се може пријавити пушење у том простору. Лица задужена за контролу
забране пушења, која врше надгледање и контролу забране пушења, до сада нису
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сачинила нити један извештај о повреди забране пушења у складу са Законом о заштити
становништва од изложености дуванском диму(„Службени гласник РС”, бр. 30/10). који
су били обавезни, без одлагања, да доставе одговорном лицу, директору Александру
Андрејићу. У простору у којем је забрањено пушење, у моменту инспекцијске контроле,
нису затечена лица која крше забрану, трагови дуванског дима, опушци од дуванских
производа и пепељаре.
Незаконитости: Нема. Докази: Увид на лицу места.
8.Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 Број: 614-1749/2017 од
07.02.2018.године.
Предмет: на основу Захтева Министарства унутрашњих послова РС, Службе за безбедност
и заштиту података,11 бр. 988/2017-27 од 22.11.2017. године, за проверу валидности и
веродостојности навода о школовању и стеченој стручној спреми за лице Д. (С.) С. Нема
наложене мере.
9.Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 број:614-361/2018 од 26. 04.
2018. године. Предмет: На захтев Прве београдске гимназије извршено је испитивање
испуњености услова да се у једном одељењу Школе остварује Наставни план и програм за
гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство
информатику.Инспекцијски надзор обављен дана 20.04.2018. г. Утврђено је да : Прва
београдска гимназија, у Београду, ул. Цара Душана бр. 61, у тренутку инспекцијског
надзора, испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и
наставника у радном односу на неодређено време, да остварује Наставни план и програм
за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
(„Службени гласник РС-Просветни гласник бр 5/17) у I, II, III, IV разреду;
10.Записник о ванредном инспекцијском надзору Прве београдске гимназије VII-06
Број 614-58/2018 од 30.04.2018. г. Предмет: Провера навода из представке у вези са
поступањем Школског одбора и директора Школе поводом спровођења процедуре
дисциплинског поступка против запослене М.Ч. Нема наложене мере. Обавезује се
директор Школе да сходно одредбама члана 126. Став 13. Закона о основама система
образовања и васпитања, упозна благовремено Наставничко веће и Школски одбор са
садржајем Записника;
11.Записник о ванредном инспекцијском надзору над Првом београдском гимназијом
у Београду VII-06 Број:614-584/2018. Од 07.06. 2018. године. Разлози за ванредан
инспекцијски надзор: поступање по службеној дужности и представкама. Предмет:
Утврђивање законитости: доношења Статута Школе и предлагање представника
запослених и родитеља за именовање у Школскиодбор.Нема наложене мере.
12.Записник о инспекцијском надзору Комуналне инспекције Број: X-04 бр 355сл/2018 године од 22.08.2018. г. По плану инспекцијског надзора. Решењем X-04 бр 3552743/2018. од 31.08.2018. године наложено је да се анкерише један фудбалски гол на
спортском терену. Мера је извршена и обавештена Комунална инспекција дописом бр.
3140 од 07.09.2018. године.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
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-упутио Захтев за верификацију одељења за ученике са посебним способностима за
рачунарство и информатику. У вези са тим, у сарадњи са наставником информатике,
сачинио одговарајући Елаборат о просторно-техничким условима и ресурсима у Првој
београдској гимназији.
-у сарадњи са службама Гимназије сачинио Финансијски план за 2017. годину, План
јавних набавки на које се не примењује закон и Пројекцију прихода и расхода сопствених
средстава за текућу школску годину.У сарадњи са члановима Школског одбора предузео
потребне кораке како би се прибавила сагласност надлежних институција за најам
подрумског простора, којим се обезбеђује део материјалних средстава неопходних за
даљи квалитетан образовно-васпитни рад у Првој београдској гимназији, награђивања
поводом изузетних резултата на такмичењима,прославе и манифестације и друге
објективне потребе предвиђене Планом утрошка сопствених средстава Гимназије.
- у складу са Уредбом Владе Републике Србије о каталогу радних места запослених у
јавним службама (називи радних места,опис послова...), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017), у сарадњи са
секретаром Школе, сачинио Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Првој београдској гимназији, а потом и измене истог у складу са законским изменама и
потребама Гимназије.
- обезбедио услове за реализацију Светосавске академије
- обезбедио наставак сарадње са институтом Конфучије и часове кинеског језика за
заинтересоване ученике Гимназије
-у сарадњи са наставником географије, обезбедио средства за учешће Гимназије на
конференцији „MEP Estonia 2018“ (Модел Европског парламента)
-обезбедио услове и средства за наставак активности које у координацији наставника грађанског
васпитања спроводи
регистривана ученичка фирма ,,Prva company'', у оквиру пројекта
Омладинско предузетништво

-обезбедио потребне услове за прикључење Гимназије на Академску мрежу АМРЕС
- у сарадњи са професором немачког језика, на конференцији о климатским променама у
организацији Амбасаде Савезне Републике Немачке у Београду, под радним називом
„Joining forces towards a low-emissions climate and resilient future“, присуствовао
презентацији пројекта ученика Гимназије
-сарађивао са службеницима МУП-а у циљу превенције и заштите ученика и школске
имовине
-сарађивао са Градским секретаријатом за образовање
-сарађивао са Црвеним крстом
Реализовао набавке и радове према добијеним захтевима и потребама:
-набавку рачунарске опреме, 3 ЛЦД телевизора и намештаја (четири учионице, нови
кабинет информатике и свечана сала)
- набавку дефицитарних књига у библиотеци (лектира за ученике)
- набавку и уградњу рачунарске мреже и припадајуће струјне инсталације у два кабинета
информатике
- паркетарске радове у три учионице, свечаној сали и просторији за помоћно-техничко
особље
- молерске радове у пет учионица и холовима гимназиje и санирање - облагање гипсаним
плочама плафонских површина у две учионице
.
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- уградњу заштитне рефлектујуће фолије на стаклима у 5 учионица, хемијској
лабораторији и свечаној сали, као и поправку постојеће фолије
- набавку потрошне рачунарске опреме, као и друге неопходне набавке
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................

-обезбедио потребне услове за реализацију овогодишњег пројекта Арт караван (посета
ученика из лесковачке гимназије), који традиционално спроводе наставнице музичке и
ликовне културе
-у сарадњи са удружењем Култура ћирилице обезбедио да поставка од преко 30 експоната
изложбе посвећене војводи Петру Бојовићу, буде изложена у Гимназији. Изложба је
отворена на Светосавској академији.
- у сарадњи са педагошко-психолошком службом сачинио анкету и уз помоћ 4 наставника
Гимназије спровео прву фазу истраживања којим ће се утврдити заступљеност добрих и
лоших навика ђака (исхрана, конзумација енергетских напитака, цигарета, одмор, физичке
активности), са циљем да се надаље делује, односно позитивно утиче на здравствени
статус наших ученика
-организовао превоз за све ученике и наставнике чија су републичка такмичења
реализована ван Београда
-обезбедио традиционално учешће ученика и наставника Гимназије, на међународном
Spring festivalu у Mарибору, априла месеца.
-организовао једнодневно студијско путовање , априла 2018. године, у оквиру
Међународне сарадње са гимназијом из Берлина (Манастир Манасија - Ресавска пећина водопад Лисине) и обезбедио материјалну подршку неопходну за реализацију активности
током боравка гостију.
-обезбедио средства за реализацију студијског путовања ,,ТАКОВСКИ КРАЈ (ДРУГИ СРПСКИ
УСТАНАК)'', јуна месеца. Том приликом, у сарадњи са наставником српског језика и
књижевности, реализовао је и стручно усавршавање за наставнике и стручне сараднике
Гимназије (теме: Језичка култура – развијање језичких компетеција наставника и
Реформа гимназија и изборни пакети – реализација наставе).
-обезбедио донације уз помоћ којих ће се наградити наставници за припрему ученика који су
постигли изузетне резултате на републичким и међународним такмичењима у протеклој школској
години, као и део средстава за прославу Дана школе
-обезбедио израду промотивног материјала (награђивање ученика, Прашки маратон, промоција
Гимназије) и набавку књига за награђивање ученика

-обавио неопходне припреме и оглашавања и у сарадњи са уписном комисијом и
наставницима реализовао упис ученика у први разред. По обављеном упису формирао
одељења у складу са одговарајућим упутством Министарства. Према добијеним жељама
ученика формирао групе за четири изборна пакета које је Гимназија понудила ученицима,
одредио наставнике који ће реализовати ову наставу и са њима обавио потребне
припремне састанке.
-обезбедио потребна средства и превоз за пројекат Арт караван (у оквиру шестог Арт
каравана, ученици гимназије у Лесковцу су боравили у Београду децембра 2017., а априла
2018. године наши ученици и наставници су узвратили посету).
- уз координацију са наставником физичког васпитања обезбедио традиционално учешће екипе
Гимназије на међународном маратону у Прагу и као члан делегације Гимназије посетио маузолеј у
Јиндриховицама, где је положен венац у част српских и руских жртава из Великог рата
-
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-обезбедио организацију традиционалног музичког фестивала хуманитарног карактера
Прва има таленат
-обезбедио донације за набавку ваучера (новогодишњих пакетића), као и део донације за
реализацију новогодишњег коктела за запослене и пријатеље Гимназије
-обезбедио учешће на Фестивалу науке, у оквиру кога су ученици Гимназије и наставници
физике и хемије реализовали поставку Сваштара на традиционални начин. Научни
експерименти су презентовани на Београдском сајму четири дана.
- у сарадњи са чланом Савета родитеља и Школског одбора, организовао трибину за
ученике и одељењске старешине посвећену здрављу, коју је реализовала професор
медицинског факултета, реномирани ендокринолог
- у сарадњи са бившим учеником и наставницима музичке, ликовне културе и српског
језика и књижевности, реализовао нови пројекат међународне сарадње, па је ове школске
године веома успешно спроведена сарадња са школама из Данске (посета наших ученика
и наставника новембра 2017. године и узвратна посета ученика фебруара 2018. године).
-обезбедио реализацију интернационалног мататематичког такмичења Кенгур, одржаног у
Првој београдској гимназији марта месеца, у организацији председника актива
математике. Ове године је на такмичењу учествовало 96 ученика.
-реализовао састанке у циљу информисања наставника и упутио наставнике на обуке
везане за реализацију наставе у складу са реформом гимназија, а коју је организовало
Министарство просвете
- сачинио предлог новог Правилника о награђивању запослених који је донет априла 2018.
године
Безбедност ученика и запослених:
Школски полицајац је обилазио Гимназију у складу са договором и својим обавезама у
основној школи (међусмена, велики одмори и завршетак наставе у поподневној смени).
Сарадња са овим службеним лицем је била изузетно добра. Због угрожене безбедности
ученика током наставе физичког васпитања, наложена је и извршена поправке пода у
спортској сали и одговарајући паркетарски радови и лакирање делова који су били у
изузетно лошем стању. У циљу повећања безбедности, превенције и заштите од пожара,
склопљен је једногодишњи уговор са предузећем које поседује потврду о поднетој
пријави за акредитацију и решење Министарства унутрашњих послова којим се потврђује
да предузеће испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара. После
обављених контролних прегледа извршена је набавка и уградња нове противпаничне
расвете. У сарадњи са Саветом родитеља одабрана је осигуравајућа кућа и ангажовано
ФТО, који су током протекле школске године испуњавали обавезе 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, присуствовао састанку представника ПС Стари град и
директора школа општине Стари град, упутио Захтев за интензивирање контроле
саобраћаја и непрописног паркирања испред ђачког улаза у Прву београдску гимназију,
као и Захтев за контролу и санкционисање непрописног паркирања испред овог улаза,
упутио захтев Секретаријату за саобраћај за постављање адекватне урбане комуналне
опреме на ђачком улазу Гимназије ради спречавања недозвољеног паркирања које на
критичном месту, отежава пролаз ученицима, смањује прегледност и угрожава безбедност
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ђака. 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 циљу побољшања хигијене, сачињени су
формулари намењени контроли хигијене и констатовању евентуалних оштећења у учионицама.

У случајевима здравствених проблема или повреда ученика школа је обавештавала
родитеље, а у ситуацијама када је било потребно позивана је служба хитне помоћи која је
долазила брзо и поступала у складу са потребама угрожених лица. У Гимназији су
истакнути одговарајући планови евакуације, а
дежурства ученика и запослених
реализована су према утврђеном распореду. Послови координатора наставе обављани су
од стране помоћника директора, педагошко-психолошке службе и задужених наставника
(Гимназија поседује Детаљан опис правила понашања и организације рада, везаних за
општу бебедност и бригу о ученицима).
Екскурзије, матуранатска журка у дворишту, прослава матурске вечери и друге
активности које су реализоване ван простора Прве београдске гимназије протекле су,
захваљујући сарадњи са ПУ Стари град, саобраћајном полицијом, 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
2017/2018. годину и према законским одредбама у више праваца, ито:
У организацији наставногпроцесаипраћењуњегове реализације:
 прављењу Плана и програмаза ову школску годину,
 изради Извештаја о радушколе 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 радуруководиоца 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:
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организацији уписа ученика првог разреда у нашу школу,
организацији поправних, разредних и матурских испита,
организацији испита за ванредне ученике
давању савета и инструкција за обављање послова
приправницима.

професорима-

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 2017 и 2018. години;
- организација и реализација Светосавске академије у сарадњи са вероучитељком
Маријом Стоиљковићи 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 претпрошлегодине
почела да се реализује у нашој школи;
- У сарадњи са једним делом драмске секције организовала представу „Солунци
говоре“. Одломак ове представе изведен је на острву Видо у склопу екскурзије
трећег разреда. У веома дирљивој атмосфери , у специфичном амбијенту, било је
потресно и тужно, а истовремено и гордо слушати аутентичне исповести солунских
ратника 100 година после Албанске голготе! Комплетна представа изведена је у
оквиру Светосавске академије, 27. јануара 2018. године.
- Организовала предавање о ослобађању Београда 1944. Године, где је предавач био
аутентични учесник борби за ослобођење овог дела града. То је Љубиша
Антонијевић, пуковник у пензији, борац 3. Крајишке бригаде.
- 20. октобра учествовала са вероучитељком и групом од 30 ђака у манифестацији
поводом обележавања годишњице ослобођења Београда на Калемегдану;
- Организовање групе ученика и професора који су 21. Октобра присуствовали
„Великом школском часу“ у Крагујевцу, поводом обележавања годишњице
стрељања грађана Крагујевца;
- Организација две акције добровољног давања крви;
- Обележавање 99. Годишњице ослобођења Београда у Првом светском рату.
Присуство групе од 30 ученика са М. Кућеровић на свечаној академији у Дому
Војске Србије 01. Новембра 2017. Године. У склопу ове прославе је и отварање
изложбе о војводи Петру Бојовићу;
- Поново успостављање сарадње са Гимназијом из Косовске Митровице, чији су
ђаци и професори били гости наше гимназије у мају 2018. године на обострано
задовољство;

7. КООРДИНАТОРИ НАСТАВЕ
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Руководилац смене у школској 2017/2018. 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 следећеактивности:

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 уписаученика у први разред гимназије,

организација и праћење рада Одељењскихвећа,

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 службомшколе,

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

8. РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА
Обласна комисија зајезик,књижевност и комуникацију
Председник обласне комисије је професор Слатка Вучинић
Српски језик
Руководилац: проф.мр Драгица Симоновић
ИЗВЕШТАЈО РАДУСТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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У току школске 2017/2018. 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, рецитаторска такмичења и
такмичења у оквиру дебате и беседништва о чему ће своје прилоге доставити предметни
наставници.
Септембар:Договорен је начин рада. Сви ученици су обавештени о уџбеницима, лектири,
распореду писмених задатака и о предстојећим такмичењима из српског језика и
књижевности.
Ученици су обавештени о секцијама и ваннаставним активностима у школи, договорено је
и време реализације ових активности као и могућност остваривања разних награда у
школи и ван ње. Констатовано је да ће реализација плана подразумевати да се време
активности током школске године мора и мењати, да ће бити озбиљних тешкоћа за
остваривање плана због изузетно великог броја седмих часова којима су оптерећени и
ученици и наставници.
Октобар: Реализовани су писмени задаци. Разговарано је о уједначавању критеријума
оцењивања усмених и писмених задатака. Договорено је да строго поштујемо наше
договорене критеријуме за оцењивање писмених задатака заведене под дел.бр.3857 од 27.
10. 2016. о чему су упознате и колегинице на замени наставника на боловању.Ово је
неопходно зато што ученици и родитељи имају нереално висока очекивања и нереалне
примедбе.
Новембар: Анализиран је успех у првом класификационом периоду.Извршена је
припрема за организацију такмичења из Српског језика и језичке културе и припрема
такмичења за Књижевну олимпијаду. Наставници су такође у оквиру својих секција
позивали ученике да се припремају за такмичења( да достављају радове литерарној
секцији, бирају текстове за рецитовање, теме за дебате итд).
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 јеСавиндан.
Феруар: Професори су похађали семинар на Филолошком факултету у Београду.
Анализирани су резултати првогполугодишта. Истакнуто је да постоје тешкоће у
реализацији наставе због великог броја седмих часова којима су оптерећени и наставници
и ученици. Седми час временски краће траје, ученици су уморни и немотивисани, не може
се реализовати писмени задатак, а готово је немогуће редовно одвијање ваннаставних
активности.
Март: 1. марта 2018. одржано је школско такмичење из језика и из књижевности.
Реализована су општинска такмичења из књижевности и из језика. На такмичењима је
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учествовао велик број ученика и остварени су запажени резултати. Урађени су и писмени
задаци.
Април: Одржана су Градскатакмичења из књижевности и из језика. Одржана су и
такмичења из беседништва и рецитовања. Анализиран је успех на трећем
класификационом периоду. Договорено је да се ради са ученицима који иду на такмичења
кад год се укаже прилика(уколико губе неки час, дођу у школу пре наставе и сл), а све са
циљем постизања што бољих резултата на такмичењима. На Градском такмичењу из
књижевности учествовали су следећи ученици:
Иван Благојевић 2/1
ОливераОгњеновић 2/1
Јована Гајовић 2/1
Милица Милинов 1/8
Стефан Добраш 3/1
Матија Ђуричић 1/8
Вера Павловић2/5
Душица Караић2/5
Милица Величковић 2/6
Жељана Штрбац 2/5
Јулијана Јевтић2/6
Ана Лазовић2/6
Ана Марјановић 4/6
Катарина Ћировић 3/3
Тамара Бабић 3/3
Лена Богдановић 3/3
Марија Рашковић3/3
Анђела Поштић 3/3
Милица Мијатовић4/3
Тамара Соколов 4/3
Сабина Сали 1/2
Стефан Анђелић1/2
Миа Колар 1/11/2
Ана Луковић 3/7
Лазар Видић 1/7

проф. Весна Шами
проф. Весна Шами
проф. Весна Шами
проф. Драгана Стојановић
проф.Драгана Стојановић
проф.Драгана Стојановић
проф. Драгица Симоновић
проф. Драгица Симоновић
проф. Драгица Симоновић
проф. Драгица Симоновић
проф. Драгица Симоновић
проф. Драгица Симоновић
проф. Драгица Симоновић
проф. Катарина Крнетић
проф. Катарина Крнетић
проф. Катарина Крнетић
проф. Катарина Крнетић
проф. Катарина Крнетић
проф. Катарина Крнетић
проф. Катарина Крнетић
проф.Биљана Ковачевић
проф.Биљана Ковачевић
проф.Биљана Ковачевић
проф.Биљана Ковачевић
проф. Тамара Ђуканов

На Градском такмичењу из Српског језика и језичке културе учествовали су следећи
ученици:
Бранка Џелајлија1/8
Катарина Ђоковић3/5
Уна Црномарковић 3/5
Анђела Ђорђевић 3/1
Тамара Бјељац 3/2
Тамара Соколов 4/4
Милица Дабић 1/3

проф. Драгана Стојановић
проф. Драгана Стојановић
проф. Драгана Стојановић
проф. Драгана Стојановић
проф. Катарина Крнетић
проф. Катарина Крнетић
проф. Јелена Јевремовић
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Миња Новаковић 1/3
Јулијана Јевтић 2/6
Миња Бабић 1/р
Филип Бјелајац 1/р
Тијана Стијепић 3/7
Ксенија Костић 3/7
Ивана Михајловић 1/6
Катарина Мијајловић1/6
Лазар Видић 1/6
Алекса Марински 2/7
Маја Саковић 2/4
Јован Јолић2/4
Вељко Кајганић2/4

проф. Јелена Јевремовић
проф. Драгица Симоновић
проф. Биљана Ковачевић
проф. Биљана Ковачевић
проф. Биљана Ковачевић
проф. Биљана Ковачевић
проф. Тамара Ђуканов
проф. Тамара Ђуканов
проф. Тамара Ђуканов
проф. Тамара Ђуканов
проф. Весна Шами
проф. Весна Шами
проф. Весна Шами

Мај: Реализована су Републичка такмичења Књижевна олимпијада и Српски језик и
језичка
култура. На Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима учествовали су следећи
ученици:
Тамара Соколов 4/4
Анђела Поштић 3/3
Катарина Ћировић 3/3
Оливера Огњеновић 2/1
Јована Гајовић 2/1
Милица Милинов 1/8
Стефан Добраш 3/1
Катарина Мијајловић 1/6
Лазар Видић1/6
Јулијана Јевтић 2/6
Милица Величковић 2/6
Вера Павловић 2 /5
Душица Караић2/5
Жељана Штрбац 2/5
Ана Марјановић 4/6
Aна Луковић 3/7

(проф.Катарина Крнетић)
(проф.Катарина Крнетић
(проф.Катарина Крнетић)
(проф.Весна Шами)
(проф.Весна Шами)
проф. Драгана Стојановић)
(проф. Драгана Стојановић)
(проф. Тамара Ђуканов)
(проф. Тамара Ђуканов)
(проф. Драгица Симоновић)
(проф. Драгица Симоновић)
(проф. Драгица Симоновић)
(проф. Драгица Симоновић)
(проф. Драгица Симоновић)
(проф. Драгица Симоновић)
(проф. Биљана Ковачевић)

Ана Марјановић, треће место на Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима 2018.
Проглашена је и за најбољег литерату у генерацији матураната 2017/2018.
РЕЗУЛТАТИРЕПУБЛИЧКОГТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
2017/2018.
ПРВО МЕСТО:
ДРУГО МЕСТО:
ТРЕЋЕ МЕСТО:

ВЕРА ПАВЛОВИЋ 2/5(проф. Драгица Симоновић)
ЖЕЉАНА ШТРБАЦ 2/5(проф. Драгица Симоновић)
ТАМАРА СОКОЛОВ4/4(проф. Катарина Крнетић)
АНА МАРЈАНОВИЋ 4/6 (проф. Драгица Симоновић)
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ДУШИЦА КАРАИЋ2/5 (проф. Драгица Симоновић)
МИЛИЦА ВЕЛИЧКОВИЋ 2/6(проф. Драгица Симоновић
АНЂЕЛА ПОШТИЋ 3/3(проф. Катарина Крнетић)
Учесници Републичког такмичења из Српског језика и језичке културе у Тршићу 2018. са
проф. Весном Шами и Тамаром Ђуканов
МињаБабић 1/р
Ивана Михајловић 1/6
Катарина Мијајловић 1/6
Лазар Видић 1/6
Јован Јолић 2/4

(проф. Биљана Ковачевић)
(проф. Тамара Ђуканов)
(проф. Тамара Ђуканов)
(проф. Тамара Ђуканов)
(проф. Весна Шами)

Јун: Анализа рада на крају другог полугодишта. Обележавање Дана школе. Предлог
поделе часова за наредну школску годину.

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
У току школске 2017/2018. професори страних језика одржали су редовну, додатну и
допунску наставу, одредили теме и реализовали матурске испите из страних језика.
Енглески језик
У априлу 2018. године код сваког професора енглеског језика на 10 часова присуствовали
су студенти Филолошког факултета и одржали по два показна часа.
Професор Ивана Брковић била је ментор Лидији Бајовић у процесу полагања стручног
испита. Професор Марина Јовичић Самарџија била је аутор теста за школска такмичења
из енглеског језика. Такође, похађала је семинар’’ Школско законодавство- основа развоја
образовања и васпитања – теме 2 и 4.’’
Похађала је Обуку за наставнике првог разреда гимназије за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем министра: 153-0200027/2017/07)
Професор Злата Васић је похађала семинар ’’Креативна употреба уџбеника у настави
страног језика’’ , ’’Школско законодавство – основа развоја и васпитања – теме 2 и 4’’,
Елта конференција за наставнике енглеског језика одржана 11. и 12. маја 2018. године на
Учитељском факултету у Београду. То је стручни скуп признат као облик стручног
усавршавања одлуком ЗУОВ-а број 546-4/2018 од 27.3.2018. године.
Такође припремала је ученике за такмичење. На Градско такмичење које је одржано
18.3.2018. у Деветој гимназији ’’Михајло Петровић Алас’’ пласирали су се следећи
ученици: Стевановић Мина, Ђорђевић Тијана, Бојанић Марија, Мијатовић Милица,
Новковић Јелена, Ловчевић Ања и Рошуљ Јован.
На Градском такмичењу ученици су постигли следећирезултат:
Стевановић Мина- друго место
Ђорђевић Тијана- друго место
Мијатовић Милица- друго место
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Новковић Јелена- друго место
Бојанић Марија- треће место
Рошуљ Јован- треће место
Сви поменути ученици су се пласирали на Републичко такмичење које је одржано
14.04.2018. у Шестој београдској гимназији.
На Градском такмичењу је била у комисији за прегледање тестова.
На Републичком такмичењу ученица Ђорђевић Тијана је освојила пето место
На Републичком такмичењу је била у комисији за прегледање тестова.
Током априла и маја 2018.године студенткиње Милена Крунић и Јована Гњидић су
обавиле методичку праксу (10 часова) и одржале по 2 часа у одељењима 2/4 и 2/3.
Похађала је обуку за наставнике првог разреда гимназије за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења ( програм обуке одобрен је решењем министра: 153-0200027/2017/07)
Професор Нина Фанка је похађала семинаре Креативна употреба уџбеника у настави
страног језика (Каталошски број 734, компетенција К1, приоритети: 3), датум 24.2.2018. 8
бодова.
Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања: теме 2 и 4. (Каталог бр.
347), датум 20.3.2018. године.
На градском такмичењу из енглеског језика, ученик Александар Трифуновић IV6, освојио
је 3. Место и пласирао се на Републичко такмичење.
Похађала јеОбуку за наставнике првог разреда гимназије за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем министра: 153-0200027/2017/07)
Лидија Бајовић је 2. и 3. јула похађала Обуку за наставнике првог разреда гимназије за
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем
министра: 153-02-00027/2017/07)
Француски језика
Професори француског језика припремали су ученике и реализовали испит Делф, који су
положила 34 ученика.
Учесница Соколов Тамара заузела је 3. место и пласирала се на Републичко такмичење.
Професорке Марина Чарапић и Наташа Перишин 2. и 3. јула похађале су Обуку за
наставнике првог разреда гимназије за реализацију наставе оријентисане ка исходима
учења (програм обуке одобрен је решењем министра: 153-02-00027/2017/07)
Немачки језик
Професори немачког језика припремали су ученике и реализовали испит ДСД.
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Професор Дарко Стојановић је2. и 3. јула похађао Обуку за наставнике првог разреда
гимназије за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен
је решењем министра: 153-02-00027/2017/07)

Руски језик
Професор Слатка Вучинић је присуствовала месечним састанцима Секције професора
руског језика, као и семинару за професоре руског језика „Зимска школа“. Коаутор је
концерта ученика средњих школа «Дорога в облака» одржаног у мају 2018. године у
Руском дому. На концерту је ученик Лазар Видић, I/6, извео песму “Я Вас любил” на
стихове А. Пушкина.
Студенти Филолошког факултета присуствовали су на 30 часова руског језика, 10
студената је одржало испитне часове.
Слатка Вучинић је 2. и 3. јула похађала Обуку за наставнике првог разреда гимназије за
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем
министра: 153-02-00027/2017/07).
Oбласна комисија за уметност
Стручно веће за област уметности и физичко васпитање
Председник обласне комисије је Марина Чудов, професор ликовне уметности
Стручно веће се редовно састајало током школске године и договарало о заједничким
питањима која су се односила на методичку праксу, реформу школе и опремљеност
кабинета наставним средствима.
Извештај актива за уметност
У току првог полугођа настава ликовне и музичке културе нормално се одвијала и
предвиђени план и програм су реализовани у потпуности.
Свесекције 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.
Такође, у кабинету за ликовну и музичку културу одржавале су се радионице и састанци
ликовне секције Регионалног центра за таленте Београд 2.
Септембар
1. Аудиција и пријем нових чланова у музичке секције (Етно група, Бендови Прве,
Талентовани солисти, хор ''Душан Максимовић – Думакс''). Договор о даљем раду и избор
програма за увежбавање.
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2.Клуб љубитеља музике је слушао Концерт ансамбла за рану музику „Ренесанс“ у ДКЦ -у
3. Манифестација Дани европске баштине имала је ове године тему ''Културна баштина и
природа''. Манифестација је обечежена изложбом у холу школе која је отворена 25.
септембра 2017. Изложене су фотографије биолошке секције ''Врабац'' снимљене на
радионицама на Великом ратном острву, фотографије из Студентског парка снимљене са
гостима из Горњег Милановца у оквиру Арт каравана и изложба фото клуба Прве под
насловом ''Једно дрво расте на Дорћолу''. Изложбу су припремиле Марина Чудов и
Снежана Перовић.
Октобар
4. Чланови секција су увежбавали програм за предстојеће наступе: Прва има таленат,
Битка бендова и Дан Светог Саве. Избор чланова и припрема за учешће упрвом делу
пројекта International Kulturcamp 2017 у Данској.
5. 11. и 12. Октобра 2017. 40 ученика је присуствовало пројекцијама филмова у оквиру
фестивала Босифест – фестивала који се бави проблемима особа са инвалидитетом.
Припрему и посету су организовали Марина Чудов и професор социологије Андреј
Кубичек.
6.Чланови Клуба љубитеља музике су слушали концерт Дејана Цукића у ДКЦ –у.
7. 24. Октобар 2017. Наши ученици су, на позив организатора, учествовали на Фестивалу
стваралаштва младих који се одвијао у оквиру овогодишњег Сајма књига. Наступио је хор
''Душан Максимовић Думакс'' и извео говорну фугу ''Србија''. Чланови литерарне секције и
дебатног клуба су читали и говорили своје радове. Чланови ликовног клуба су одржали
радионицу ''Иницијали и минијатуре'' и поставили изложбу ликовних и фото радова
''Књига као инспирација'' која је остала изложена до затварања Сајма, а затим пренета у
школу. Хор је припремила Александра Тасић Адамовић, литерате Драгана Стојановић а
ликовни део Марина Чудов.
8. 28. октобра 2017. ученици одељења 2/7 и 2/8 обишли су изложбу ''Заоставштина Оље
Ивањицки'' у Историјском музеју Србије. Ученике је водила Јасмина Манојловић.
Новембар
9. 23 – 27. Новембар 2017. International kulturcamp 2017. је пројекат који реалзују Скалскор
школа из Данске и Прва београдска гимназија. Сарадници пројекта суLAG (Агенција за
развој), UngSlagelse i Kunsttalnntklassen.
То је културна размена у оквиру које је 15 ученика наше школе боравило од 23 до 26.
Новембра 2017. у школиСкалскор. Они су учествовали на уметничким радионицама и у
дебати која се односила на коришћење културних садржајаод стране младих узраста 13 до
18 година.
На музичкој радионици су учествовалиСеч Бранка (виолина), Јовићић Александар
(гитара), Крагић Анђела (вокал, клавијатуре), Пешић Реља (гитара) и Лаушевић Анђела
(балет). Они су, заједно са пет ученика из Данске, урадили две верзије данске песме у
класичном и модерном аранжману.

31

Прва београдска гимназија
На ликовној радионици, поред пет ученика из Данске,учествовали су: Драгојевић Дуња,
Радовановић Софија, Ђоковић Катарина, Ђокић Марија и Црномарковић Уна. Тема
радионице је била ''Х. К. Андерсен у данашње време'', па су полазници, разним техникама
визуелно представили савремено тумачење познатих Андерсенових бајки.
Драмска радионицаје носила наслов ''Ружно паче 2017''. На њој су учествовали: Булатовић
Тамара, Мандић Дарко, Милић Александар, Митровић Јана и Пјевчевић Предраг.Они су,
заједно са ученицима из Данске, прошли кратку обуку мимике и сценског покрета, а затим
осмислили и извели кратку представу.
Осим рада на радионицама, домаћини су организовали излет на коме су ученици
обишлидворац Холстеинборг у коме је Х. К. Андерсен био чест гост,затим позориште
Боребикоје се налази у дворцу из XVIвека и Гулдагергард,интернационални истраживачки
центар за израду керамике.
Излаз са радионица можете погледати наYou tube International kulturcamp 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=kXvql1uSomA
Децембар
10. 8. децембра 2017. Одржана је Битка бендова у Свечаној сали школе. Учествовала су
четири бенда из Прве београдске гимназије као и гости из 14. гимназије.
10. 13. децембар 2017. 11 ученика одељења 2/7 и 2/8 учествовало је на ликовној радионици
''Линија'' у галерији Луцида. Радионицу је организовала Јасмина Манојловић.
11. 22. децембар 2017.одржана је тадиционална хуманитарна манифестација Прва има
таленат у сарадњи са Ђачким парламентом. Наступило је преко 40 ученика, а програм је
имао 23 нумере. Осим музичких било је и плесних и глумачких наступа. Део оствреног
прихода намењен је одржавању Клуба прве а други за помоћ нашим ученицима.
12. 23 – 24. децембар 2017. У оквиру пројекта Арт караван посетили су нас ученици
чимназије у Лесковцу. Гости и наши ученици домаћини присуствовали су премијери
балета Евгеније Оњегин у Народном позоришту и посетили Музеј Савремене уметности.
Јануар
13. 21. јануар 2018. Чланови Клуба љубитеља музике су слушали концерт бубњара
Драгољуба Ђуричића и његовог ансамбла у ДКЦ-у.
14. 27. Јануар 2018. Одржана је Светосавска академија у Свечаној сали школе. Наступио је
хор који је извео тропар Св Сави и химну. Певачка група извела је песму Данас славимо те
Дико, уз инструменталну пратњу чланова музичке секције (виолина и гитара); Етно група
Плетисанке извела је сплет народних песама. Солиста Лука Стојичевић је уз пратњу хора
извео песму Православље.
Поводом школске славе Светог Саве постављена је за ученике Прве београдске
гимназије изложба „Војвода Петар Бојовић – живот и победе“, а у сарадњи са
Удружењем грађана „Култура ћирилице“ и Савезом потомака ратника Србије 1912-1920.
Стари град „Мајор Драгутин Гавриловић“ .Аутор изложбе је историчар Радивоје
Бојовић.
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Такође, постављена је и изложба радова ученика, чланова ликовне секције Регионалног
центра за таленте Београд 2.

Фебруар
15. 10 – 14. фебруар 2018. Дочек гостију из Данске и организација другог дела пројекта
International Kulturcamp.
У наставку пројекта International kulturcampкоји реалзују Скалскор школа из Данске и
Прва београдска гимназија нашу школу је посетило 15 ученика из Данске, три професора
и један родитељ, који је пратио ученика са здравственим проблемима.
У оквиру културне размене, која је трајала од 10. до 14. фебруара 2018. Ученици (гости и
домаћини) обишли су следеће садржаје у Београду:
- Обилазак центра града и Калемегдана
- Посета Музеју Николе Тесле
- Посета Музеју Иве Андрића
- Посета Дому Омладина
- Посета Музеју савремене уметности
- Посета Основној школи ''Краљ Петар Први''
- Посета музичким школама ''Мокрањац'' и ''Станковић''
На музичкој радионици су учествовалиСеч Бранка (виолина), Јовићић Александар
(гитара), Крагић Анжела (вокал, клавијатуре), Пешић Реља (гитара) и Лаушевић Анђела
(балет). Заједно са ученицима из Данске урадили су обраду песме ''Београде'' и извели
етнопесму ''Во наше село малово''.
На ликовној радионици, поред пет ученика из Данске,учествовали су: Драгојевић Дуња,
Радовановић Софија, Ђоковић Катарина, Ђокић Марија и Булатовић Моја. Тема
радионице је била илустрација и савремена обрада приповетке ''Аска и вук'' Иве Андрића.
Полазници су различитим техникама и стиловима изразили своје идеје, а радови су
презентовани на заједничкој изложби.
Драмска радионицаје носила наслов ''Аска и вук''. На њој су учествовали:Мандић Дарко,
Милић Александар, Митровић Јана, Пјевчевић Предраг и Бобић Ана.Они су, заједно са
ученицима из Данске, прошли кратку обуку мимике и сценског покрета, а затим
осмислили и извели кратку представу. Смисао приповетке Иве Андрића су прилагодили
данашњем времену ипредставом указали на низ проблема из области подршке младима и
односа међу младима.
По завршеној презентацији исхода са радионица уследила је забава у Свечаној сали школе
на којој су заједнички свирали, певали и играли ученици обе школе.
16. 24. фебруар 2018. Клуб љубитеља музике је присуствовао концертуансамбла Белтанго
квинтет ''Танго је мисао која се плеше'' у Дому Синдиката.
Март
17. Клуб љубитеља музике је присуствовао на два концерта – ансамбла Best beat и
Оперетике, оба у Дому Синдиката.
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Април
18. 11 - 15. април 2018. И ове године смо гостовали на међународном Пролећном
фестивалу у II мариборској гимназији. Поред домаћина, учествовале су шесточлане екипе
ученика из Словачке, Пољске, Немачке, Македоније, Босне и Херцеговине, Израела,
Француске и Србије. Ученици су били смештени код домаћина, ученика II мариборске
гимназије.Фестивал је понудио бројне радионице организоване тако да ученицима понуде
креативан изазов, како за појединца, тако и за групу. Циљ је стицање искуства у
истраживању, креативности, толеранцији и развоју језичких компетенција.Овогодишњи
Пролећни фестивал је започет петоминутним програмима сваке екипе представљањем
своје земље, града, школе, обичаја, музике. Наш тим се представио песмама Ситан камен,
Stolen dance и Лепа Јана (Бајагина верзија). Вокали: Анђела Крагић и Дијана Глигоров,
пратња Реља Пешић и Александар Јовичић, плес: Анђела Лаушевић. Наши ученици су
учествовали у неколико радионица: Дијана Глигоров и Анђела Крагић – музика, Анђела
Лаушевић – плес, Дуња Драгојевић – сликање и Реља Пешић и Александар Јовичић –
импровизација. На завршном догађају приказани су резултати дводневног рада на
радионицама. Последњи дан Фестивала је закључен великом журком Neon Party. Након
завршетка Фестивала, за учеснике је организован целодневни излет на Блед и у Пиран.
Домаћини су већ традиционално били предусретљиви, љубазнии срдачни, посебно Иван
Лоренчич, директор II мариборске гимназије и Тони Клис, организатор Фестивала.
19. 28 – 29. април 2018. У оквиру пројекта Арт караван наши ученици су узвратили посету
ученицима гимназије у Лесковцу. Том приликом су Музеј, Цркву оџаклију, цркву Св
Јована и околину Лесковца.Ученике су водили Снежана Филиповић и Снежана Перовић.
Мај
20. 11 и 12 мај 2018. У сарадњи са Градским секретаријатом за образовање професор
Снежана Филиповић ке организовала плесну радионицу за наше ученике '' Корак по корак
игра'' у Свечаној сали школе.
21. 17 – 20. мај 2018. У посети су нам били ученици из гимназије у Косовској Митровици.
Између осталих организованих активности и обилазака, професор Снежана Филиповић је
за госте организовала концерт који су извели ученици наше школе. Такође је организована
мала ликовна радионица, као и посета Музеју Савремене уметности.
22. Клуб љубитеља музике је присуствовао реситалу ученика балетске школе Луј Давичо
који је одржан у Дому синдиката.
23. 30. мај 2018. За генерацију бивших ученика наше школе која је прославила 55 година
матуре професор Снежана Филиповић је организовала концерт у Свечаној сали школе
који су извели наши ученици.
Јун
24. 11. јун 2018. Оперски ансамбл Славка Николића је извео концерт за ученике и
професоре у Свечаној сали школе.
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25. 12. јун 2018. 35 ученика наше школе је обишло изложбу ''Дијанина деца'' у Дому
војске.
26. 18. јун 2018. У оквиру прославе Дана школе хор Прве београдске гимназије ''Душан
Максимовић Думакс'' отпевао је химну и O Fortuna Карла Орфа. ,,Тарантелу“ Франца
Листа је на клавиру извео Јован Рошуљ. Остале музичке тачке су биле: ''Павана'', Габријел
Форе- Ана Шевић, флаута, Јован Рошуљ, клавир, Игнац Плејел, Први дуо за виолину и
виолончело који су извеле Бранка Сеч и Јелена Сеч. За песму ''Где си било јаре моје''
Ленка Тешић и Јована Петковић су добиле прву награду на Републичком такмичењу у
традиционалномпевању. Композицију ''Волео сам вас'' А.С.Пушкина и Бориса
Шереметјева отпевао је Лазар Видић уз клавирску пратњу Јована Рошуља. Ова
композиција је била изведена у Руском дому, у оквиру Концерта ученика средњих школа.
За крај програма сестре Сеч су извеле композицију''Деспазито'' , а Бојана Поповић и
Драгана Раковић плесну тачку.
На ходницима школе је постављена изложба ликовних радова ученика, награђених
фотографија и матурски рад Тамаре Соколов, која је, осим награде Ђак генерације,
освојила и награду Најбољи фотограф.
Награде ученика
Тамара Соколов 4/4 – награда Најбољи фотограф матурант
Јован Рошуљ 4/1 – награда Најбољи музичар (додељује се од ове године)
Јована Петковић 1/4, Ленка Тешић 1/3 и Лазар Видић 1/6 су освојили прве награде на
Републичком такмичењу у традиционалном певању.
Петар Карановић 1/4 је освојио другу награду на Републичком такмичењу у
традиционалном певању.
Лука Стојчевић 2/2 је освојио трећу награду на Републичком такмичењу у
традиционалном певању.
Софија Радовановиж 3/3 је освојила трежу награду на ликовној смотри у оквиру Ђачког
Вуковог сабора у Тршићу и другу награду на Републичкој смотри ликовнох радова.
Дијана Трајковић 1/4 је освојила другу награду на Републичкој смотри ликовнох радова.
Сара Ђука, Тамара Петровић и Марија Рашковић ученице 3/3 су освојиле прву награду на
такмичењу Дунавски уметник за серију фотографија.
На конкурсу Факултета савремене уметности са темом ''Аутопортрет'' Никола Стојановић
4/1 је освојио трећу награду за видео рад. Изложени су радови Софије Радовановић и
Димитрија Недељковића и приказан видео рад СофијаФилипа 2/8.
За допринос музичком животу школе похваљени су матуранти: Александар Јовичић,
Дијана Глигоров и Ана Шевић.
За допринос ликовном животу школе похваљени су матуранти: Мина Настасијевић,
Милица Мијатовић, Ленка Даниловић, Марија Бојанић, Ана Вулетић, Ива Зелић, Милица
Лазић, Ана Лукач, Димитрије Недељковић, Никола Стојановић, Анђела Томић и Соња
Јовановић.
Извештај Актива за физичко васпитање зашколске 2017/2018.
Утоку школске 2017/18. годиненаставу физичког васпитања изводили су професори:
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Дара Булић (100%), Драган Чингелић(100%), Бранко Симић(100%) и Далибор
Бушић(30%).
Настава је релизована по плану и програму, а ученици су са успехом савладали досадашње
задатке, па се може констатовати да је циљ предмета у потпуности испуњен. Ученици су
изведени на сва такмичења која су у плану Савеза за школски спорт Србије, и постигнути
су следећи резултати:
- Ученица Милена Вулетић освојила је треће место на Градском такмичењу у пливању у
дисциплини 100м прсно.
- Женска кошаркашка екипа освојила је 2. место на Општинском такмичењу у кошарци
- Мушка кошаркашка екипа освојила је 2. место на Општинском такмичењу у кошарци
- Курс скијања реализован је у два термина на Копаонику, крајем фебруара и почетком
марта месеца. Курсеве су водили професори Драган Чингелић и Дара Булић. Курс је
похађало 40 ученика и сви почетници су успешно савладали обуку, а напредније групе су
технички ниво обучености подигли на виши ниво.
- Учешће ученика на Београдском и Прашком маратону. На Прашком маратону
учествовали су: Сара Стефановић, Невена Дедић, Александра Којчиновић, Зоја Грбовић,
Данијел Даневић, Марко Вукашиновић, Душко Требаљевац, Коста Недељковић, Лука
Мисита, Матија Живковић, Огњен Ранковић.
- Школска екипа матураната учествовала је на традиционалној трци матураната у веслању
у организацији Београдске хронике РТС-а.
Учесници: Величковић Димитрије, Остојић Алекса, Бабић Ненад, Недељковић Петар,
Зеновић Стефан, Лозанчић Мтија, Димитријевић Илија, Тодоровић Андриа, Николић
Михаило, Алексијевић Вељко, Вуковић Владе и Павловић Милица.
У сардњи са Црвеним крстом Старог града реализована је обука ученика у пружању
прве помоћи. Ученици који су положили курс су: Џелетовић Јована, Шушњар
Катарина, Милошевић Марта, Дедић Невена, МанићВишња, Тановић Тијана,
Јанићијевић Мина, Андрић Нађа, Арсеновић Теодора, Вукадиновић Јана, Бојковић
Никола, Мартић Миа, Ћук Милош, Радић Бојан, Лончар Марко, Пиљак Сара, Шевић
Вања, Николић Милица и Зарић Ива.
Ученик Дамир Клемпић освојио је 1.место на Градском такмичењу, 1.место на
Међуокружном и 3.место на Републичком такмичењу у атлетици.
- Учешће на Гимназијади 2018. у кошарци, фудбалу (мушке екипе) и одбојци (женска
екипа).
- Учешће школске женске одбојкашке екипеу Лиги гимназија.
- Учешће наших ученика на сајму спорта у организацији Факултета Сингидунум.
Професор Дара Булић организовала је Меморијални турнир, Александар Радовић“,
ревијалног карактера између два одељења 4/7 и 4/6. Победник је било одељење 4/6.
Организовала је одбојкашки турнир ученика црвене смене на нивоу другог, трећег и
четвртог разреда. У другом разреду је победник било одељење 2/7, у трећем
разредуодељење 3/7, а у четвртом разреду одељење 4/5. Фолклорна група предвођена
професорком Булић учествовала је на прослави школске славе Св. Саве.
За спортистугенерације изабран јеученик 4/1 одељења, Димитрије Величковић.
Од наставе физичког васпитања Наставничко веће ослободило је 23 ученика. Евиденција
ослобођених ученика налази се у записницима са Наставничких већа.
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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 2017/2018.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 од
17.03.2018. у нашој школи са темом Школско законодавство - основа развоја образовања и
васпитања, тема 3 и 5.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 2017./2018. 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
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 састанцима стручног већа инсистирало се на одржавању угледних и огледних часова,
као и чешћој међусобној посећености истих од стране наставника истог врћа или актива, а
све у циљу промоције добре праксе.
Обзиром да школа има значајан број даровитих и талентованих ученика, уз залагање
наставника, постигнућа тих ученика су врло висока. Поносимо се бројним наградама које
наши ученици доносе са разних такмичења.
Иницијално тестирање ученика првог разреда је од значајне користи. Предметни
наставник анализом резултата иницијалног теста има добар увид у ниво знања који су
ученици донели из основне школе, што наставнику олакшава приступ од самог почетка
рада са ученицима.
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У децембру месецу стручни активи су одабрали теме за матурски испит, а након тога исте
су верификоване на Наставничком већу.
Сваки наставник је израдио лични план стручног усавршавања који је већим делом
остварен.
Правилник о оценињивању ученика у средњем образовању и васпитању утврђује начин,
поступак и критеријум оцењивања успеха из појединих предмета. Применом принципа
овог правилника наставник обезбеђује да оцена буде објективни показатељ постигнућа
ученика. Наставници се труде да га у великој мери примењују.
Може се закључити да у школи владају добри односи међу ученицима и наставницима
који се заснивају на међуцобном поштовању и уважавању. Планиране активности у овој
школској години су успешно реализоване.
Математика
Руководилац актива математике Невена Василић Лукић
Извештај о раду актива математике у току 2017-2018 године Београд 4 јули 2018 Стручно
веће веће математике чине наставници: Мира гајић, Силвана Гулић Марковић, Невена
Василић Лукић, Александра Филиповић, Ружица Богдановић, Александра Поповић,
Милена Настасијевић, Поповић Валентина. У току школске 2017 2018 године одржано је
осам актива математике.Први састанак одржан је у септембру месецу .На састанку је
усвојен распоред писмених и контролних вежби ка о и о литературу за школску 2018
годину.Наставници су се сложили да литература која се налази на сајту школе остане иста.
На састанку се разговарало о семинарима и одлучено је да сви наставници учествују на
Републичком семинару који се организује у фебруару месецу. Такође, наставници су
усагласили критеријум оцењивања као и писање планова у складу са стандардима. Други
састанак одржан је у октобру месецу на којем се разговарало о организацији такмичења
као и о задужењима појединих наставника. Одлучено је да се учествује на општинском
такмичењу, као и да се организује такмичење Кенгур и да се учествује на математичком
турниру у организацији Архимедеса. На сатанку одржаног у новембру месецу разговарало
се о резултатима иницијалног теста из математике .Наставници су упознати са новим
законским решењима. Утврђен је датум општинског такмичење.Општинско такмичење
организоваће се 13 јануара а са ученицима ће бити органзован појачан рад из математике.
На састанку актива одржаног у јануару месецу дати су резултати општинског такмичења и
одређено је ко ће од наставника ићи на градско такмичење. На градско такмичење
учествовало је 38 ученика наше школе. На општинском такмичењу које је организовано у
Првој београдској гимназији поред ученика наше школе учествовали су и ученици из
школе Никола Тесла као и ученици Пете београдске гиманзије. На сатанку одржаном у
фебруару месецу усвојен је план ескурзија, као и распоред писмених и контролних вежби
дужих од 15 минута. На састанку одржаном у мају разговарало се о резултатима
такмичења Кенгур као и о успесима ученика на републичком такмичењу. На републичком
такмичењу пласирали су се Дерикоњић Душан, Пешкировић Петар , Ходес Ђорђе и
Крунић Јован. Дерикоњић Душан Пешкировић Петар су освојили прво односно друго
место, док су крунић Јован и Ходес Ђорђе добили похвале. За наставак такмичења Кенгур
које је организовано у Крагујевцу пласирао се ученик никола Борјан који је тамо освојио
златну медаљу. На састанку актива одржаног у јуну дат је предлог поделе часова.
Наставници Невена василић Лукић , Милемна Настасијевић, Ружица Богдановић
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Александра Поповић и Валентина Поповић ће учествовати на семинару који се организује
за наставнике математике који ће предавати по новим наставним плановима за први
разред. Руководилац актива Невена Василић Лукић
Рачунарство и информатика
Руководилац актива је Пушић Милош, професор информатике
1.
2.
3.
4.
5.

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

1. За област алгоритмизације у прва два разреда је усвојен заједнички оквир. Дат је
предлог да се направе годишњи тестови за сваки разред.
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 уколико има потребе).
Организована је и додатна настава за талентоване ученике. Ове године је неколико
ученика остварило учешће на градском такмичењу из програмирања, а један се
пласирао на државно.
Организовано је такмичење из информатике – Дабар и преко 130 ученика је
учествовало, од тога се на државно такмичење пласирало шест ученика у категорији
Дабар и двоје у категорији Старији дабар.
2. Усвојени су уџбеници и збирке, предложени од стране Министарства просвете.
3. Матурске теме су благовремено предате. Што се тиче плана и програма, професори
актива рачунарства и информатике су га у потпуности испунили.
4. Два новоуписана одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и
информатику значајно су повећала 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
наставницима. Наставници који предају информатику су похађали обуку наставника за
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења - Рачунарство и информатика.
Наставници који предају одељењима ученика са посебним способностима за
рачунарство и информатику су похађали обуке везане за рачунарске предмете које ова
одељења имају у првој години – Програмирање, Рачунарске системе и Примену
рачунара.
5. У току школске године формиран је нови кабинет информатике – Јован Цвијић, а у
кабинету Информатике 1 је унапређена мрежна и напонска опрема. Наш предлог да се
промене дотрајале табле у кабинетима је уважен, те су табле замењене.
Биологија
Руководилац актива је Каличанин Зорана, професор биологије
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Актив биологије чине: Домaзетовић Драгана, Килибарда Тања, Перовић Снежана и
Каличанин Зорана.
План рада за ову школску годину смо усвојили 28. 08. 2017. 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. Одржана су два допунска испита и три испита за ванредне
ученике.
Усвојили смо списак тема за матурски испит који је одржан у јуну 2018. године. За
израду матурских радова из биологије пријавиo се 41 ученик. Ученици су успешно
одбранили матурске радове у јуну.
Школско такмичење је одржано 27. 02. 2018. године. Након школског такмичења,
предметни наставници су припремали ученике за остала такмичења. На градском
такмичењу је учествовало 32 ученика наше школе. Градско такмичење је одржано 25. 03.
2018. године у Седмој београдској гимназији. Наши ученици су остварили одличне
резултате. На републичко такмичење се пласирало једанаест ученика наше школе.
Ученици који су се пласирали на републичко такмичење су: Мијајловић Катарина 1/6,
Милић Алекса 1/6,Поповић Леа 1/7, Саковић Маја 2/4, Мишчевић Леа 2/7, Шкеровић
Јулија 3/7, Ђорђевић Тијана 4/4, Крајновић Јована 4/6, Петровић Кристина 4/6, Пешић
Вељко 4/7 и Ђукић Бланка 4/8. Ученик Милић Алекса је освојио треће место на градском
такмичењу, Шкеровић Јулија треће место, Пешић Вељко прво место и Крајновић Јована
треће место. Републичко такмичење је одржано 20. 05. 2018. године у Нишу. Ученици су у
пратњи наставника Домазетовић Драгане и Килибарда Тање организованим превозом
отишли у Ниш. Ученици Мијајловић Катарина и Милић Алекса су освојили друго место
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:
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редовно прикупљање чепова за акцију „Чеп за хендикеп“,
посета Grunewald Gimnasium / Walther Rathenau Schule у Берлину,
учешће у прикуплљању пет амбалаже након повлачења водостаја Саве и
Дунава на делу према Калемегдану, у организацији „Београдске еко
асоцијације“ и ЈКП-а "Зеленило Београд"- Радна јединица за заштићена
природна добра,
учешће у радионици „Превенција отпада“ у оквиру Green fest-а,
учешће у пројекту „Путовање кроз циркуларно знање“, освојена је I награда,
изложба радова на тему „Ћелијска мембрана“ у холу гимназије,
учешће у радионици посматрања птица у организацији удружења „Еколошки
покрет Земун“ и орнитолога Драгана Симића који је и одржао радионицу,
учешће у радионици „Недеља свести о мозгу“ одржаној на ИМГГИ;
израда и постављање паноа у холу школе са фотографијама направљеним у
Берлину и Београду приликом међусобних посета гимназија,
чланови секције и други ученици школе су били домаћини гостима из
гимназије из Берлина (током посете, гости су имали прилику да се упознају са
знаменитостима Београда, организовано је и студијско путовање у манастир
Манасију, Ресавску пећину и водопад у Лисинама),
прваци који су чланови биолошке секције су направили Захвалнице
матурантима који су били чланови биолошке секције а исте су им лично
уручили приликом доделе диплома и сведочанстава. Фотографије ових
Захвалница могу се видети у холу школе.











У погледу активности које су дефинисане Акционим планом развојног плана за
школску 2017/2018 годину, спроведне су следеће активности:








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,
није било потреба за индивидуализацијом наставе,
у годишњи и месечне планове смо уносили стандарде постигнућа.

Стручно усавршавање које је планирано на почетку школске године за сваког
наставника појединачно није реализовано.
Ове школске године Активом је руководила Каличанин Зорана, а Домазетовић
Драгана је руководила активностима везаним за кабинет биологије. Биолошком секцијом
је руководила Перовић Снежана.
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Наставник Домазетовић Драгана је ове школске године била одељењски старешина
одељења 1/5, Килибарда Тања одељења 2/4 а Каличанин Зорана одељења 3/7.

Географија
Руководилац актива је Ристо Дилпарић, професор географије
Актив географије чине Ристо Дилпарић, Невенка Грабунџија и Синиша Вукадиновић.
План рада за ову школску годину усвојен је августа 2017. године. Направили смо избор
уџбеника и осталих наставних средстава. Предложили смо куповину нових наставних
средстава. Усвојили смо план допунске наставе. Ученици нису долазили на допунску
наставу под изговором да могу сами да савладају градиво. Наставни план и програм смо у
потпуности испунили.
На крају године сви ученици су имали позитивне оцене. Просечне оцене по одељењима су
прилично високе. Приметна је добра заинтересованост ученика за наставне садржаје.
На почетку године ученици првог разреда су радили тест знања из претходног периода.
Резултати нису добри. Приметно је оскудно знање, учење без разумевања, недостатак
већег фонда речи. Проверавање знања се углавном, врши усменим путем. Сматрамо да
овај вид оцењивања има низ предности, између осталог више одговара ученицима.
У ходу, добрим делом, смо помогли да ученици уче на прави начин. Посебну пажњу смо
посветили ујадначености критеријума оцењивања.
Актив географије у прошлој години бавио се и анализом програма екскурзија и предложио
да се програм првог разреда коригује. После изведених екскурзија, анализирали смо
извештаје који су годинама изузетно добри.
Израдили смо предлог матурских тема. Као и претходних година, интересовање ученика је
велико. Одржавали смо консултацијеи предлагали методологију израде. На матурском
испиту сви ученици су положили са успехом.
На крају школске године, сви ученици су са позитивним успехом савладали предвиђене
задатке. Сви ученици су добили потребан број оцена. Није било примедби на
свеобухватни рад професора.
Сви професори су присуствовали семинарима у нашoј школи у вези са школским
законодавством као и у Седмој гимназији у вези са новим изборним предметима који ће се
учити у првом разреду од следеће школске године. Синиша Вукадиновић је ишао на
студијско путовње по Европи.
У вези са актуелним наставним програмима, а посебно са новим садржајима изборне
наставе, потребна је боља корелација са професорима и активима сродних наука.
За наредну школску годину предложена је подела часова редовне наставе на следећи
начин:
Ристо Дилпарић : 1/1,1/2;2/1,2,5,6,7,8;3/1, 3/2
Невенка Грабунџија: 1/3, 1/4, 1/5,6,7,8;2/3, 2/4; 3/3, 3/4
Синиша Вукадиновић: 2/5,2/6, 2/7, 2/8;
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Уписом нових одељења исказан је вишак часова географије (6 часова), што исказује
потребу за новим професором.

Хемија
Руководилац актива је Пријић Миљавец Слободанка
Констатовано је да су сви наставници са успехом реализовали програм за школску
2017./2018.год. позивајући се на глобалне и месечне оперативне планове а усклађујући са
дневним припремама. Саставни део Годишњег плана рада за школску 2017./2018.год а у
оквиру Акционог плана јесу стандарди. Овакав план треба да подстакне и мотивише
наставника како да спроведе планиране циљеве и прописане образовне стандарде.
Наставници овог актива су више труда и пажње посветили часовима на којима уче
ученике како да користе различите начине за решавање задатака, а такође, како да у
процесу учења повезују садржаје из различитих области. Исто тако, наставници су у већој
мери него ранијих година, прилагођавали наствани материјал и метод рада
индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су подстицани да коментаришу и
образлажу одговоре. Пожељно је идаље, у још већој мери, подстицати интеракцију међу
ученицима у виду размене мишљења.
Резултати рада наставника могу се видети кроз успех ученика на крају школске
2017./2018.год. Веома смо задовољне радом ученика, посебно првих,другихи 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. Правилник о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању утврђује начин, поступак и критеријум оцењивања ученика из
датог предмета. Применом принципа овог правилника наставници хемије обезбедили су
да оцена буде објективан показатељ постигнућа ученика.
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.
Иницијално тестирање ученика првог разреда је од изузетне користи. Предметни
наставник Славица Јелић анализом резултата имала је добар увид у ниво знања који су
ученици донели из основне школе. То је олакшало приступ од самог почетка рада.
Мишљења је да су ученици показали средњи ниво познавања хемије.
По традицији, и ове школске године, имали смо запажене резултате на такмичењима из
хемије. Ученици другог разреда Мирковић Михајло на градском такичењу заузео је прво
место и Лазаревић Марко треће место. Ученик трећег разреда Секуловић Дарјан на
градском такмичењу заузео је друго место. На рагионалном такмичењу ученици другог
разреда: Мирковић Михајло заузео је једанаесто место и освојио трећу награду. Лазаревић
Марко заузео је дванаесто место. Ученик трћег разреда Секуловић Дарјан заузео је прво
место и освојио прву награду и квалификовао се за српску хемијску Олимпијаду на којој
је освојио треће место.
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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 наставникому 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.
Од 14. - 17.12. 2017. год. наши ученици су учествовали на Фестивалу науке на
Београдском сајму. Тимесу наши ученици дали свој допринос популаризацији хемије и
презентовању наше школе.
У нашој школи је 06.06.2018.год. одржан четврти Фестивал физике у оквиру којег су и
ученицииз хемије имали учешће. Наши ученици су изводили демонстрационе и
лабораторијске огледе за наше ученике првог разреда, као и за ученике основних школа
који су нам дошли у посету.
За наредну школску годину предложена је следећа подела чаcова:
Пријић Миљавец Слободанка: 34,35, 36, 37, 38
Петровић Јасна:15, 16, 45, 46, 47, 48
Митрић Катарина: 19, 110, 21, 22, 23, 29
Јелић Славица: 17, 18, 25, 26, 27, 28
Тијана Рајевић: 11, 12,13,14
Сви чланови актива упознати су са Правилником о општим стандардима постугнућа за
крај општег и средњег стручног образовања и васпитања. Наставни процес наставници
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.
Усвојени су уџбеници за школску 2017./2018.год. Наставници су се определили, као и
предходне школске године за уџбенике у издању Завода за уџбенике и наставна средства и
издавачке куће Логос.
Сви чланови актива присуствовали су семинару Школско законосавство – основа развоја
образовања и васпитања, теме 2 и 4 који је одржан 17.03.2017. у нашој школи.
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. У овој школској
години довршено је сређивање лабораторије. Квалитет рада под оваквим условима је
подигнут на значајно виши ниво.
Физика
Руководилац актива је Лујић Виолета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реализација редовне, допунске и додатне наставе
Анализа успеха ученика
Анализа такмичења
Реализација матурских испита
Подела часова
Анализа семинара
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7. Корелација са другим предметима

1
Ове школске године је извршена 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

Сви чланови актива физике реализовали су планиране часове редовне, додатне и
допунске наставе у школској 2017/2018. год.
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. Организованесу нове
експерименталне вежбе,изабрани су задаци по разредима за контролне вежбе и усаглашен
је критеријум за оцењивање вежби.

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.

45

Прва београдска гимназија

одељење
11
12
13
14
1R
15
16
17

професор
Ида Перић
Чедо Шкорић
Милан Прокић
Чедо Шкорић
Чедо Шкорић
Ида Перић
Ида Перић
Ида Перић

средња
оцена
4,33
4,14
4,25
4,59
4,41
4,84
4,79
4,61
4,45

18

Ида Перић

21

Светлана
Дамјановић

2,76

22

Светлана
Дамјановић

3,00

23

Светлана
Дамјановић

2,90
4,68

24

Чедо Шкорић

25

Светлана
Дамјановић

3,37

26

Светлана
Дамјановић

3,81

27

Светлана
Дамјановић

4,03

28

Светлана
Дамјановић

3,48

одељење

професор

31

Чедо Шкорић

32

Чедо Шкорић

33

Чедо Шкорић

34

Чедо Шкорић

35

Виолета Лујић

36

Виолета Лујић

37

Виолета Лујић

38

Виолета Лујић

41

Славиша Весић

42

Славиша Весић

43

Ида Перић

44

Ида Перић

45

Славиша Весић

46

Славиша Весић

47

Славиша Весић

48

Виолета Лујић

средња
оцена
4,35
4,18
4,35
4,75
3,46
3,50
3,32
3,90
3,53
3,03
4,16
4,59
3,81
4,06
3,62
3,29

3
25. 02. 2018. године у нашој школи одржано је Општинско такмичење из физике.
Интересовање ученика за такмичење, из године у годину, расте.
На Општинско такмичењеизашла су44 ученика.
Одличне резултате и пласман на Окружно такмичење остварилa су 34 ученика:
03. 03. 2018. године одржано је Окружно такмичење из физике у Електротехничкој
школи “Никола Тесла”.
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1

Душан Дерикоњић

1R

Чедо Шкорић

2

Максим Михаиловић

15

Ида Перић

3

Никола Ласица

1R

Чедо Шкорић

4

Маја Крстић

17

Ида Перић

5

Александар Јањић

16

Ида Перић

6

Михајло Ковачевић

15

Ида Перић

7

Никола Ковачевић

1R

Чедо Шкорић

8

Петар Пешкировић

1R

Чедо Шкорић

9

Александар Даниловић

14

Чедо Шкорић

10

Немања Веђић

16

Ида Перић

11

Филип Николић

1R

Чедо Шкорић

12

Лазар Видић

16

Ида Перић

13

Никола Ристановић

15

Ида Перић

14

Душан Грујић

1R

Чедо Шкорић

15

Лука Јовановић

1R

Чедо Шкорић

16

Теодор Ђелић

1R

Чедо Шкорић

17

Алекса Жикић

16

Ида Перић

18

Лука Савановић

24

Чедо Шкорић

19

Вера Павловић

25

Светлана Дамјановић

20

Маја Саковић

24

Чедо Шкорић

21

СветланаПоњавић

28

Светлана Дамјановић

22

Марија Крстић

38

Виолета Лујић

23

Маја Јефтовић

35

Виолета Лујић

24

Ана Ћирковић

38

Виолета Лујић

25

Лука Костов Дрндраски

37

Виолета Лујић

26

Ђорђе Натић

36

Виолета Лујић

27

Михајло Мајсторовић

35

Виолета Лујић

28

Филип Јанда

36

Виолета Лујић

29

Јана Масловарић

46

Славиша Весић

30

Јован Крунић

48

Виолета Лујић
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31

Душан Божић

46

Славиша Весић

32

Иван Каун

48

Виолета Лујић

33

Кирил Охлопков

46

Славиша Весић

34

Гаврило Маринковић

48

Виолета Лујић

На Државно такмичење је позваношест наших ученика.
1

Александар Јањић

16

Ида Перић

2

Лука Савановић

24

Чедо Шкорић

3

Марија Крстић

38

Виолета Лујић

4

Јана Масловарић

46

Славиша Весић

5

Јован Крунић

48

Виолета Лујић

6

Душан Божић

46

Славиша Весић

Државно такмичење из физике одржано је у Нишу, 22. и 23. марта 2018. године.
Ученике је водио професор Славиша Весић.
Наши ученици забележили су одличан резултат и вратили су се са четири награде .
1

Јован Крунић

48

Виолета Лујић

Друга награда

2

Душан Божић

46

Славиша Весић

Друга награда

3

Марија Крстић

38

Виолета Лујић

Трећа награда

4

Александар Јањић

Ида Перић

Похвала

Ученици четвртог разреда:
Јован Крунић и Душан Божић
позвани су на Српску физичку олимпијаду.
Ученици:
Јован Крунић, Душан Божић и Марија Крстић
уписују се на факултет без полагања пријемног испита.
14 – 17. 12. 2017 годиненаши ученици суучествовали на “Фестивалу науке “ на
Београдском сајму. На тај начин они су дали свој допринос популаризацији физике и
популаризацији наше школе.
06. 06. 2018. године у нашој школи је одржан је четврти “Фестивал физике“.
Наши ученици су изводили демонстрације и лабораторијске вежбе за наше прваке,као и за
ученике основних школа, који су нам дошли у посету.
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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 и одбрани радова.
5
За наредну школску годину предложена је следећа подела часова:
Ида Перић

Чедо
Шкорић

Славиша
Весић

2-5

3.33

2-4

3.33

2-6

3.33

2-R

3.33

2-7

3.33

1-4

2.27

1-1

2.27

1-2

2.27

1-3

2.27
19.07

3-4

3.5

Виолета
Лујић

Светлана
Дамјановић

4-5

5.81

3-1

2.17

2-3

2.23

4-6

5.81

3-2

2.17

2-2

2.23

3-3

2.17

2-1

2.23

4-2

2

1-R

2.27

1-R

2.27

1-5

2.27

4-8

5.81

1-6

2.27

2-8

3.33

4-4

5.81

1-7

2.27

3-5

3.5

4-1

2

1-8

2.27

3-6

3.5

4-7

5.81

3-7

3.5

3-8

3.5

4-3

2
19.97

19.43

Милан
Прокић

20.76

20.51

8.69

6
Светлана Дамјановић Чедо Шкорић, Милан Прокић и Виолета Лујић су у
периодуод 24 - 26. маја боравили у Кладову на
XXXVIРепубличком семинару о настави физике.
Семинар је акредитован и објављен у Каталогу Завода за унапређивање образовања
и васпитања под бројем 628 /48 за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину(категорија К1,
приоритет П1, 24 бода).
Осим поменутог семинара чланови актива су присуствовали и семинару:
Школско законодавство- основа развоја образовања и васпитања, теме 2 и 4
који је одржан 17. 03. 2018 у нашој школи.
Семинар је акредитован и објављен у Каталогу Завода за унапређивање
образовања и васпитања под бројем 24 /438 за школску 2016/2017. и 2017/2018.
годину(категорија К4, приоритет П4, 8 бодова).
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.
Образовна област друштвених наука и философије
Руководилац области: Крстић Биљана, професор историје
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У јулу 2017.године је извршена расподела часова за следећу школску годину.
У августу утврђена 40-часовна радна недеља и изабрани су семинари којима ће
наставници присуствовати у оквиру стручног усавршавања, као и план одржавања
угледних часова у оквиру школе. Усвојен је извештај о раду стручног већа.
У септембру су завршени глобални и оперативни планови као и планови рада
секција.Подељена су задужења везана за ваннаставне активности. Разговарано је о мерама
за побољшање услова рада, као и о потребним наставним средствима.
У октобру је извршена подела задужења за припреме за такмичење из историје.
Разговарано је о усклађивању критеријума оцењивања ученика.Наставници су планирали
писмене провере договарајући се са осталим члановима одељенских већа.
У оквиру обележавања Дана европске културне баштине, наша школа се заједно са
Градским заводом за заштиту споменика културе и још неколико београдских гимназија
укључила у ову обележавање ове манифестације. Тим поводом ученице наше школе: Јасна
Ђуровић, Милица Милинчић, Душанка Лукић и Ана Цакић одржале су предавање о
подручју око Доситејевог лицеја23. септембра 2017. године.
У новембру је извршена анализа успеха на првом класификационом периоду и
донети закључци о побољшању наставе. Анализирана је реализација предвиђених планова
за прво тромесечје.
Насастанку Актива друштвених наука и филозофије одржаном у јануару, највише
се разговарало о усклађивању критеријума оцењивања на основуПравилника о оцењивању
ученика у средњем образовању и васпитању и стандардима постигнућа ученика.
На крају полугодишта анализиран је успех ученика.
У сарадњи са Градским заводом за заштиту споменика културе наша школа је
учествовала у пројекту „Бео Кул-градска тура“ заједно са још шест београдских средњих
школа. Свој пројекат су најпре учененици Тринаесте београске гимназије представили
нашој школи почетком марта 2018. године. Наши ученици су примпремили предавање и
презентацију о: Згради друштва Светог Саве, кући Јована Скерлића, кући у Улици цара
Душана 10 и Првој београдској гимназији. Ученици наше школе су своје презентације
представили ученицима Четрнаесте београдске гимназије средином априла 2018. године.
Централна шетња одржана је 5. маја 2018, а завршена је посетом нашој школи.
Наша школа је успоставила сарадњу са Културним центром: „Дом породице
Павловић“. „Дом“ представља породичну кућу породице Павловић, саграђена 1882.
године и налази се на листи споменика културе града Београда. Господин Ђорђе Павловић
угостио је наше ученике 20. маја 2018. и наше драге госте, ученике и професоре гимназије
из Косовске Митровице и том приликом одржао је инспиративно предавање о историји
једне београдске породице. Ученици Прве београдске гимназије су заједно са
професорима Иваном Брковић, Леонором Ракићевић, Снежаном Кузмановић и Биљаном
Крстић посетили „Дом породице Павловић“ и 26. маја 2018. године. Са господином
Павловићем, као потомком Слободана Јовановића, договорено је да школа обележи током
2019. године јубилеј овог српског великана, 150 година од рођења. Породица Павловић се
понудила да уреди кабинет у нашој школи, који носи име Слободан Јовановић.
У децембру 2017. године професор Ирис Јанковић је присуствовала предавању на
тему „Филм као органон филозофије“. Крајем маја професор Биљана Крстић је прошла
обуку за водитеље за семинар „Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка
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исходима учења“, а почетком јула исту обуку су прошле и професори Сузана
Димитријевић и Драгана Радосављевић.
На државно такмичење из историје пласирали су се: Аранђеловић Јанкои
Даниловић Александар (1/4), Хасановић Феђа (1/5), Костић Немања (1/), Уљар Никола
(1/8), Лалић Павле (2/5), Мрђа Елена (2/6) и Перић Александар (3/3). Ученик Даниловић
Александар освојио је треће место на државном такмичењу. Ученик Марко Еделман се
пласирао на државно такмичење из филозофије.
Професор Сузана Димитријевић одржала је у мају месецу 2018. године угледни час
заједно са професором српског језика Биљаном Ковачевић. Тема часа је била: Књижевност
Старог истока. Професор Дргана Радосављевић је у сарадњи са професором устатва и
правом грађана Миланом Гачановићем одржала угледни час на тему: Уставна историја
Србије.
У јуну су одржани матурски испити. Анализиран је успех на матурским испитима и
на крају школске године.
У оквиру актива, одржавају се три секције:
-историја (Биљана Крстић)
-грађанско васпитање (Милан Гачановић)
-психологија (Александра Спасојевић)
Стручни актив за школско развојно планирање
Руководилац:Достанић Бранка, психолог школе
У овој школској години Стручни актив за развојно планирање радио је у
следећемсаставу: Александар Андрејић, директор, Бранка Достанић, психолог, Слатка
Вучинић, Биљана Крстић, Славица Јелић, Биљана Ковачевић, Снежана Перовић, Чедо
Шкорић, Синиша Вукадиновић, наставници, Јелена Бургић, родитељ, Владимир
Таминџија и Јасмина Његован, представници локалне заједнице и Александра Лазић,
ученица 4/1.
Развојни циљеви и задаци у овој школској годинису били:
Развојни циљ 1: Унапређење квалитета наставе
Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених облика, метода
и техника рада
У току године, више наставника је реализовало угледне/огледне часове: из српског језика
и књижевности Драгана Стојановић реализовала је огледни час „Учини/ не учини као
Страхињић“; угледни час „Свети Сава у вери и култури“; из историје Драгана
Радосављевић одржала је огледне часове под називом: „Срби у Османском царству“ и
„Срби у Првом светском рату“; из хемије Славица Јелић одржала је огледни час
„Антибиотици“. Један број часова организован је коришћењем активних метода. Дебата је
примењена у настави српског језика и филозофије од стране наставника Драгане
Стојановић и Ирис Јанковић.
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Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и интеле-ктуалним
потребама ученика
Психолог школе одржала је предавање за наставнике на тему „Даровитост – креирање
индивидуално образовног плана за даровите ученике“. Присутни наставници пренели су
другим члановима актива стечена знања и искуства и применили их у раду са даровитом
децом тако што су диференцирали и индивидуализовали наставу, креирали посебне,
специфичне задатке за њих на часовима редовне наставе.
Задатак 3: Повећање компетенција наставника
Наставници који су изабрани да предају Изборне пакете ученицима првог разреда
(биологије, српског језика и књижевности, страног језика, физичког васпитања и др.)
похађали су семинар – обуку под насловом„Обука наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења“ на којој су савладали како се израђује школски пројекат
и реализује пројектна настава.
Задатак 4: Реализација интердисциплинарних пројеката
Наставнице филизофије, математике и српског језика и књижевности реализовале су
почетни део интердисциплинарног пројекта са ученицима на тему „Логичке повезаности
уопште са књижевним текстовима и математичким изразима“. Наставак ће се остварити у
следећој школској години.
Задатак 5: Унапређивање планирања и реализације часова редовне наставе
применом образовних стандарда у годишњим и месечним плановима наставника
(тамо где су дефинисани)
Провером годишњих планова наставника стекли смо увид да је настава у овој школској
години планирана употребом образовних стандарда тамо где су они дефинисани. Бројни
наставници су и у својим месечним плановима применили образовне стандарде/ исходе. И
у следећој школској години бавићемо се уна-пређењем планирања наставе применом
образовних стандарда/исхода.
Развојни циљ 2: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених.

Задатак 1: Постављање рефлектујућих фолија у учионице
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Директор је обезбедио финансијска средства и омогућио да се поставе рефлектујуће
фолије у 4 учионице, у кабинетима за физику и биологију, у хемијској лабораторији и у
Свечаној сали.
Задатак 2: Повећање књижевног фонда школске бибилотекеда
Директор је обезбедио финансијска средства за набавку књига из материјалних трошкова
и сопствених средстава школе и у сарадњи са наставницима српског језика направио
избор потребне школске лектире, а затим је спроведена и набавка следеће
лектире:„Горски
вијенац“,„На
Дрини
ћуприја“,„Еп
о
Гилгамешу“,„Нечиста
крв“,„Изабране драме Нушић“,„Теорија књижевности“ Иво Тартаља, „Даница за младе“
Вукова задужбина.
Задатак 3: Стварање специјализоване учионице – кабинета за рад рачунарског
одељења
Директор је у сарадњи са Министраством просвете, науке и технолошког развоја и
Градским секретаријатом за образовање обезбедио финансијска средства за адаптирање и
опремање једне учионице новим намештајем, рачунарима, рачунарском мрежом и
одговарајућом струјном инсталацијом. Стручна лица су проценила изводљивост радова, а
затим је реализована адптација и опремање учионице.
Задатак 4: Оспособљавање таванског простора за медијатеку
Стручњаци за дату област су проценили да тавански простор не може да се оспособи за
медијатеку школе, јер не поседује два излаза.
Чеда Шкорић је у сарадњи са директором школе пријавио пројекат за реконструкцију
терена за физичко васпитање постављањем тартан подлоге и сигурносних ограда код
Министарства омладине и спорта и компаније НИС. Међутим, пројекат је одбијен.
Тренутно нема активних пројеката за аплицирање, тако да настављамо да пратимо
конкурсе.
Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа.
Задатак 1: Побољшање мотивације запослених
Директор школе је унапредио Правилник о награђивању запослених проширивањем
могућности њиховог награђивања. Организована су неформална дружења за чланове
колектива поводом Нове године, школске славе „Свети Сава“ и Дана школе. Такође, са
гостима из Немачке, директор,група наших наставника и ученика домаћина били су на
једнодневном студијском путовању у посети манастиру Манасије, Ресавској пећини и
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Лисинама. Уз то, директор је организовао и дводневно студијско путовање за чланове
колектива у Коштуниће где су реализована и два семинара као облици интерног стручног
усавршавања.
Задатак 2: Побољшање комуникације између руководства и запослених.
У циљу побољшања комуникације између руководства и запослених постављена је кутија
за њихове конструктивне предлоге и идеје. На крају школске године кутија је склоњена,
јер предлога није било.
Задатак 3: Побољшање организације рада школе.
Директор школе је у циљу побољшања организације рада школе сазивао састанкеједном
месечно на којима је заједно са помоћником директора, координаторима наставе и
педагошко-психолошком службом анализирао организацију и услове рада у школи.
Задатак 4: Превенција менталних тешкоћа младих.
Психолог школе одржала је предавање за родитеље ученика првог разреда на тему
„Перфекционизам младих“.
Задатак 5: Побољшање комуникације запослених
Реализација акредитованог семинара „Рад са тешким родитељима“ одложена је за следећу
школску годину.
Развојни циљ 4: Неговање и развијање угледа школе.
Задатак 1: Оживљавање традиције школе посвећивањем школске
представљању знаменитих личности које су завршиле нашу школу..

недеље

Према идеји наставника српског језика и књижевности Драгане Стојановић, у сарадњи са
Јеленом Ковачевић, библиотекаром Југословенског драмског позоришта, која је
наставници уступила оригинални драмски текст „Колубарска битка“ Борислава
Михајловића Михиза, предметни наставник Тамара Ђуканов адаптирала је наведени
драмски текст и припремила ученике за извођење представе. Наведени текст изабран је јер
се у истом појављују историјске личности, које су завршиле Прву београдску гимназију.
Задатак 2: Покретање летописа школе.
У циљу реализације овог задатка све значајне информације из живота и рада у школи
достављане су наставнику Милану Гачановићу, а он их затим прослеђује на сајт школе, у
оквиру рубрике летопис школе.
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Задатак 3: Већа транспарентност значајних информација за родитеље на сајту
школе.
Значајне информације за родитеље школе налазе се у фолдерима „Инфо“ и „Акта“ на
сајту.
Задатак 4: Промовисање школе на сајмовима образовања.
Група одабраних ученика заједно са наставницима хемије и физике учествовала је на
Фестивалу науке на Београдском сајму. Прва београдска гимназија била је једна од две
гимназије, са територије Београда, која је имала експерименталну поставку током четири
дана трајања фестивала. Осим тога, реализован је Фестивал физике у нашој школи на
којем су ученици промовисали знање и вештине из области природних наука својим
вршњацима, као и ученицима – гостима из основних школа.
Развојни циљ 5: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству.
Задатак 1: Остваривање сарадње са гимназијом Walter Rathenau из Берлина.
Наставници Синиша Вукадиновић, Снежана Перовић, Марина Чудов, Бојана Арсићи
Дороти Похе, заједно са директором, као и група ђака, организовали су узајамне посете
група ђака и наставника из Берлина и Прве гимназије. Циљ ове сарадње био је
обогаћивање културних сазнања и развијање сарадње, упознавање са културом,
традицијом и језиком народа Србије и Немачке.
Уз то, предметни наставници Драгана Стојановић, Снежана Филиповић и Марина Чудов
учествовале су у реализацији првог дела међународног пројекта са ученицима Скаелскор
школе из Данске и ученицима Прве београдске гимназије.Пројекат је осмишљен као
културна размена,са фокусом на културни садржај,његову доступност и конзумирање
културних садржаја код младих,узраста од 13 до 18 година.Први део пројекта реализован
је у Данској, а други део реализован је у Србији када су ученици из Данске, заједно са
професорима били гости наших ученика из школе.
Самовредновање
Чланови тима за самовредновање су били: Татјана Живковић, педагог, Бранка Достанић,
психолог, Каличанин Зорана, Чудов Марина,Катарина Крнетић,Ирис Јанковић, Милена
Настасијевић, Маја Калуђеровић , родитељ и Марија Радиша ученица 4/6. Члан тима је
такође и директор школе.
Тим се бавио вредновањем рада школе и у овој школској години вреднована је кључна
област Постигнућа ученика.
Анализом смо дошли до нивоа остварености између 3 и 4
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Постоји посебан извештај о самовредновању, који се усваја 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 квалитету знања,
мотивисаности ученика за додатна постигнућа и такмичења, вредности код ученика, као и
постигнућима ученика,по правилу се вршило ван радног времена чланова Тима.
Тим за заштиту ученика од насиља
У току школске године одржано је 6 састанака Тима за заштиту ученика од 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 редоми правилима понашања у школи, а у току наставе су организована
редовна дежурства наставника и ученика у школи.
Наставници су информисани да разговарају са ученицима о превенцији вербалног,
дигиталноги физичког насиља. Тема ненасилне комуникације је редовна тема на часовима
грађанског васпитања, психологије и социологије и верске наставе.
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 и писања Записника са састанака. У оквиру
овог плана дефинисане су улоге и одговорности у примени процедура и поступака у
случају реаговања Тима.
Организован је семинар Школско законодавство у оквиру кога је било више тема, које се
тичу поштовања и примене Закона о основама система образовања и васпитања, а
поготово су у вези са заштитом ученика.
Чланови Тима сложили су се да ученици, представници Ученичког парламента, у сарадњи
са професорком социологије С. Кузмановић, израде анкету преко које бисмо сазнали који
облици насиља највише угрожавају наше ученике и који вид заштите им је најпотребнији.
Овим активностима координирао је Предраг Пијевчевић, ученик 3/5, 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.
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П-П служба је припремила предавање и презентацију на тему „Превенција насиља“ која је
била презентована на једној од седница наставничких већа, а такође је о њој разговарано
на часовима одељењског старешине и на састанцима стручних органа.
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, Татјана Живковић, педагог, Снежана
Кузмановић, наставник социологије,Ирис Јанковић, наставник филозофије, Александра
Спасојевић, наставник психологије и Предраг Пијевчевић, ученик 3/5.

9.СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
Литерарна секција
Секцијом руководеДрагица Симоновић и Катарина Крнетић
Септембар и октобар
Секција је током септембра и октобра вршила одабир најбољих радова за већ
традиционални конкурс Лимскевечери поезије. Одабрани су радови ТамареСоколов 4-4
иЛукеГрбића 3-1.
Новембар и децембар
Ученицисучиталисвојепрозне и поетскерадове, разговаралису о будућимконкурсима
и вршилиодабирнајбољихрадовазаисте.
Јануар
СаученицомТамаромСоколов 4-4 разговаралосе о
начинуписањаматурскоградакојибиповезиваодвеобласти, књижевност и ликовнууметност,
односнокојибиподразумеваописањекраткихприча и цртежкаоилустрацију.
Натимчасовимаобновљенојезнање о особеностимакраткеприче и
датесусугестијезаписањеистих.
Март
ЗадужбинаДоситејОбрадовићјетрадиционалнорасписалалитерарниконкурссатемамакојесе
тичурадаДоситејаОбрадовића: Штаваљастаријимладимдаказују и
Речисуслаткахранакојомсехранидуша.Саученицимасевршиоодабиррадова.
Министарствопросвете, науке и
технолошкогразвојајерасписалоконкурснатемуПисмовојникунакомејерадученице 1-3
МилицеЦветковићушао у ужиизбор и добиопохвалу.
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Април
КрајемаприлајеКултурноиздавачкицентарСрпскакућаизПожаревцарасписалаконкурсзаЗборниккњижевногстварала
штвамладихСрбије и дијаспоре. С обзиромнакратакрок и
навеликеобавезеучениказбогзавршеткашколскегодине,
секцијанијеуспеладаприпремиодговарајућерадове, алисенададаће у
будућностибитидеооваквихпројеката.
Мај
УсарадњисапрофесоркомМариномЧудовпостављенјепанорадоваТамареСоколовкојајепоре
дтогаштојепроглашеназађакагенерације, изабрана и занајбољегфотографа.
ПанопредстављаТамаринматурскирад, комбинацијуликовних и литерарнихрадова,
односнофотографије и краткеприче.
Јун
Сађацимасеразговарало о књижевнојвечерикојабитребалодасеорганизује у
нареднојшколскојгодини а
којабиобележиластогодишњицуизласказбиркеЛирикаИтакеМилошаЦрњанског.
Рецитаторска секција
Секцијом руководиВесна 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 (Милиновић
Алекса, Живковић Јована)
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 разнихјавних
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 Милиновић Алексукао представника на
Општинском такмичењу у рецитовању.
Рецитаторска секција је узела учешћа и у прослави Дана Светог Саве.
Током марта,априла и маја
Алекса Милиновић је на Општинскомтакмичењу у рецитовањурецитовао песму «ОКП»
иосвојио друго место.
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На такмичењу, на нивоу града -“Краљевство поезије“, посвећеном глумцу Петру Краљу, а
у организацији Општине Врачар, учествовали су Алекса Милиновић и Јована Живковић.
Јована јена прелиминарном такмичењу остварилапроходност за финале. У финалу је
остварила 6 место међу 20 учесника.
Рецитаторска секција је билаукључена у све школске манифестације и активности.
Резултати рецитаторске секције ни ове године нису изостали!
Драмска секција
Активности у драмскојсекцији одвијале су се у више праваца. Професор Јевремовић
Јелена радила је на новогодишњој представи „ Деда Мразови помоћници“, која је изведена
28. Децембра 2017. године за децу запослених радника школе. Учествовали су ученици
првог и другог разреда.
У оквиру екскурзије трећег разреда, на острву Видо изведен је одломак из представе
„Солунци говоре“. Учествовали су следећи ученици: Кљајић Никола, Ракић Теодора,
Коцић Кристина, Мићић Никола, Добраш Стефан, Станимировић Никола и Исаковић
Слободан.
Комплетна представа „Солунци говоре“ изведена је у оквиру Светосавске академије, у
знак обележавања стогодишњице од завршетка Првог светског рата и страдања српске
војске у преласку преко Албаније. Са овим ученицима радила је Милка Кућеровић.
У току другог полугодишта, у школи су припремане три представе истовремено у оквиру
припрема за учешће на 22. Позоришним сусретима ученика гимназија Србије. То су
представе: „Детроит“, „Лајање на звезде“ и „Колубарска битка“.
На представи „Детроит“ и „Лајање на звезде“ заједно са ученицима радила је Милка
Кућеровић, а на представи „КОлубарска битка“ радиле су Драгана Стојановић и Тамара
Ђуканов.
Све три представе су пријављене на конкурс, али је у ужи избор уврштена представа
„Колубарска битка“.
Носиоци активности су: Драгана Стојановић, Тамара Ђуканов, ученици Лука Грбић 31,
Анђела Ивковић 46 и 23 ученика од првог до четвртог разреда.
Kритеријум успешности: Према идеји предметног професора Драгане Стојановић и након
успешно оствареног контакта са библиотекаром Југословенског драмског позоришта,
Јеленом Ковачевић, која је наведеном наставнику, електронским путем, упутила
оригинални драмски текст КОЛУБАРСКА БИТКА Борислава Михајловића Михиза.
Предметни наставник Тамара Ђуканов приступила је адаптацији наведеног драмског
текста и припремама ученика за извођење представе на 22. Позоришним сусретима
ученика гимназија Србије (друга награда публике и прва награда за најбољег глумца овог
државног такмичења,Луку Грбића 31). Наведени текст изабран је јер се у истом појављују
историјске личности, које су завршиле Прву београдску гимназију, а све то у складу је
сациљем неговања и развијања угледа школе. Део наведене представе приказан је као
снимакприсутнима у оквиру обележавања Дана школе. Снимак представе може се видети
на линку https://www.youtube.com/watch?v=coq9PwRiWZo&t=146s
Дебатни клуб
Клубом руководи Драгана Стојановић
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Дебатни клуб Прве београдске гимназије почео је са радом у октобру 2012. године.
Радионице се одржавају једном недељно ( среда, 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 12 чланова ( ученици првог, другог, трећег и
четвртог разреда) . Током првог полугодишта школске 2016/17. године одржано је 15
радионица,док је у другом полугодишту одржано 12 радионица.Укупан број:27.
У кратком временском периоду, ученици првог 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 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.
АКТИВНОСТИ И УСПЕСИ ЧЛАНОВА ДЕБАТНОГ КЛУБА
ТОКОМ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА:
1.У октобру 2017. године у свечаној сали школе одржана јепромотивна дебата и
обележена петогодишњица постојања Клуба.
Реализовали су је старији чланови Дебатног клуба ( Ленка Даниловић 4/4, Драган
Џивџановић, Милена Баљак 4/6,Тамара Булатовић,Јана Митровић 3/6,Предраг
Пијевчевић,Александар Милић 3/5) у сарадњи са студентима Правног факултета, а
присуствовао је већи број ученика првог, другог и четвртог разреда.
2.PEP Intermediate,међународни интернационалнидебатни турнир на енглеском језику за
почетнике: (Предраг Пијевчевић,Александар Милић 3/5-учешће)
3. Учешће на интернационалном турниру „Belgrade Open” на Правном факултету у
Београду (Драгана Џивџановић,Милена Баљак 4/6,Предраг Пијевчевић,Александар Милић
3/5)
4.Ученици трећег и четвртог разреда Прве београдске гимназије,активни чланови
Дебатног клуба,Јана Митровић,Тамара Булатовић,Предраг Пијевчевић,Драган
Џивџановић и Милена Баљак учествовали су у реализацији телевизијског пројекта ПАЗИ
МЛАДОСТ,а у циљу промоције саме гимназије,Дебатног клуба Прве,својих дебатних
вештина,унапређења критичког мишљења.
Пројекат је реализован 16. и 17.октобра, 2.и 3.децембра 2017.године,у просторијама Више
електротехничке школе,а емитовање снимљених емисија очекује се почетком 2018.године.
5.Ученици Прве београдске гимназије,Драган Џивџановић,Милена Баљак 4/6,Предраг
Пијевчевић,Александар Милић 3/5,учествовали су у пројекту ДАНИ БЕОГРАДСКЕ
ДЕБАТЕ,а на позив и у организацији Студентског парламента Факултета за дипломатију и
безбедност и Центра за међународне одосе и културну сарадњу.
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У оквиру пројекта,ученици су присуствовали предавањима из области дебате,реторике и
дипломатије.На великом дебатном такмичењу,које је одржано 16.децембра 2017.године у
свечаној сали Факултета за безбедност и дипломатију,наши ученици постигли су следеће
резултате:
1.Драган Џивџановић,Милена Баљак-учешће у полуфиналу
2.Предраг Пијевчевић,Александар Милић-2.место у финалу.
6.На међународном дебатном турниру за почетнике,одржаном 16. и 17.децембра
2017.године,у организацији и просторијама Правног факултета Универзитета у
Београду,учествовало је 7 тимова(13 ученика) Прве београдске гимназије.
1.Учешће на турниру остварлили су следећи тимови:
АНА ГАЧИЋ 3/6 И МИЛАНА ЂАКОВИЋ 3/3
АЛЕКСА ЖЕЖЕЉ И ДУШАН БОЖИЋ 4/6
МАРИЈА ЗАГАР И НИКОЛИЈА МИТРОВИЋ 3/7
МИЛИЦА РАНЂЕЛОВИЋ 1/8 ДЕБАТОВАЛА ЈЕ У ТИМУ СА УЧЕНИКОМ
4.БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
2.Пласман у четвртину финала и полуфинале остварили су следећи тимови:
АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ,БРАНКО БОГДАНОВИЋ 1/8
АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ,ЕЛЕНА ГОШЊИЋ 1/6
ЛЕА ПОПОВИЋ,МАЈА КРСТИЋ 1/7
3.ПОБЕДНИЦИ ТУРНИРА И ОСВАЈАЧИ ПРВОГ МЕСТА , ЛЕА ПОПОВИЋ И МАЈА
КРСТИЋ 1/7.
У категорији најбољих говорникацелог турнира,Александра Николић 1/6, заузела је
9.место.
У категорији најбољих говорника-средњошколаца,Александра Николић заузела је
2.место,док је Александар Станојевић 1/8 заузео 4.место.
Старији дебатери,Предраг Пијевчевић,Александар Милић 3-5,Тамара Булатовић 3-6 ушли
су у избор 16 судија овог турнира и тиме остварили могућност да суде у четвртини финала
и полуфиналу.
Посебна похвала Драгану Џивџановићу и Милени Баљак 4-6,који и ове школске
године,поред ученичких обавеза,помажу у раду Дебатног клуба као координатори.
7.На квалификационом турниру,одржаном 10.фебруара 2018.године на Правном
факултету у Београду,ученици Драган Џивџановић,Милена Баљак (4/6),Предраг
Пијевчевић (3/5) остварили су пласман у тиму, који ће представљати Србију на
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средњошколском светском дебатном првенству,које ће се одржати од 17. до 27.јула
2018.године у Хрватској.
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
8. На међународном турниру ,,Budapest Open 2018“,одржаном од 9-11. марта 2018. године,
ученици Предраг Пијевчевић и Александар Милић (3/5) заузели су друго место у финалу
почетничке категорије
9.На регионалном турниру Економског факултета ,, Монопол“, одржаном 31. 3. и 1. 4.
2018. године, ученици Предраг Пијевчевић и Александар Милић (3/5) освојили су друго
место у финалу турнира. Александар је био најбољи говорник турнира, а Предраг је заузео
4. говорничко место. На овом турниру,5 тимова из Прве београдске гимназије остварили
су учешће.
10. На средњошколском дебатном турниру Прве београдске гимназије, одржаном 14-15.4.
2018. године, друго место у финалузаузели су ученици Предраг Пијевчевић и Александар
Милић(3/5). Александар је освојио прво, а Предраг друго говорничко место.
У финалу су се још нашли ученици Јана Кецкаревић и Матија Глишић (2/7). Посебан
допринос организацији турнира пружили су матуранти Драган Џивџановић и Милена
Баљак (4/6),који су учествовали и у улози судија,уз помоћ студената Правног факултета.
На турниру су се, поред ђака из наше школе ,такмичили тимови из Девете, Треће, Четврте
београдске гимназије, Филолошке гимназије и Прве крагујевачке гимназије.Прво
место(тимски) на овом турниру освојили су ученици Прве крагујевачке гимназије.
11. На међународном турниру ,, Zagreb Open 2018“, одржаном од 4-6. маја 2018. године, 6.
место тимскиостварили су Милена Баљак (4/6) и Предраг Пијевчевић (3/5).
12. На дебатном турниру Четрнаесте београдске гимназије, одржаном 12-13. маја
2018.године, учешће у финалуостварила јенаша ученица Тамара Булатовић (3/6) у тиму са
њеном млађом сестром. Тамара је освојила и 1. говорничко место.
Пласман у полуфинале су остварили и Матија Глишић и Јана Кецкаревић (2/7). Матија је
био трећи, а Јана четврти говорник турнира. На овом турнирусудили су Предраг
Пијевчевић (3/5) и Милена Баљак (4/6).
БЕСЕДНИШТВО
Ове школске године,на регионалном турниру убеседништву СЛАВОСЛОВ,у организацији
Црквене општине смедеревске,учествовали су ученици Прве београдске гимназије:Ана
Станковић,Дарко Мандић,Лука Грбић (3/1) и Урош Мрдаљ(3/5).
Ана Станковић остварила је учешће,Дарко Мандић пласман и учешће у полуфиналу,док
су се Лука Грбић и Урош Мрдаљ пласирали у финале овог такмичења и остварили
учешће.Такмичење је трајало од октобра 2017.године до маја 2018.године.
Историјска секција
Секцијом руководи Крстић Биљана
Школске 2017/2018. године,Историјска секција прве београдске школе учествовала
је реализацијуи пројекта „Бео Кул-градска тура“. У фебруару 2018. године своје
презентације представили су нам ученици Тринаесте београдске гимназије.. У априлу
месецу, ученици наше школе представили су своје презентације ученицима Четрнаесте
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београдске гимназије. Завршна манифестација одржана је 5. маја 2018. године када су
ученици наше школе, заједно са својим вршњацима из других београдских школа
представили своје радове шетњом преко Дунавске падине. Централна шетња завршена је
обиласком зграде Прве београдске гимназије. Пројекат су реализовали следећи ученици
Кућа у Улици цара Душана 10: Живановић Марија.Лазић Тања и Ергарац Страхиња
Кућа Јована Скерлића: Ђиновић Јасна, Црномарковић Уна и Мајсторовић Михаило
Прва београдска гимназија: Смиљанић Дуња, Младеновић Олга, Јовковић Емилија,
Марковић Дуња, Аџић Ања и Петровић Соња
Зграда Друштва Светог Саве: Петровић Соња, Дебељак Ђорђе и Ристић Марија
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.
Током првог полугодишта школске 2017/18 године:
1. Наставили смо са прикупљање материјала за рециклирање – “Чеп за хендикеп”.
2.У периоду од 13. до 17.9.2017. посетили смо Grunewald Gimnasium / Walther Rathenau
Schule у Берлину. Дана 14.9.2017. са домаћинима смо посетили Галерију на отвореном –
Берлински зид (East Side Gallery). Затим смо посетили Амбасаду Србије. Дана 15.9.2017.
посетили смо школу. Присуствовали смона два школска часа. Сви ученици су имали
радионице и спортеске активности.. Затим смо посетили Меморијал холокауста (Holocaust
Monument) и Браденбуршку капију (Bradenburg Gate).
3. Дана 14. септембра 2017. године Београдска еко асоцијација и Јавно комунално
предузеће "Зеленило Београд" Радна јединица за заштићена природна добра,организовала
је волонтерску акцију на прикуплљању пет амбалаже после повлачења водостаја Саве и
Дунава и то на делу према Калемегдану.
Чланови биолошке секције „Врабац“ окупили су се око 10 часова на понтону ЈКП
"Зеленило Београд" на земунском кеју и превезли су се чамцима на острво, где су добили
рукавице и вреће. Затим су отишли на део острва према Сави где су учествовали у
сакупљању пет амбалаже. На крају акције, имали су ручак око 13 часова. Након одмора су
били превезени са острва до понтона ЈКП "Зеленило Београд" на земунском кеју.
Радионица је трајала од 10 сати до 13:30 сати.Са ученицима је била наставница хемије
Тамара Савић.
4. Дана 2.10.2017, чланови биолошке секције учествовали су у радионици посматрања
птица у организацији удружења Еколошки покрет Земун. Радионицу је одржао орнитолог
Драган Симић.
5. Учешће на радионици „Превенција отпада“ у оквиру Green fest-а, 17.11. 2017. у Дому
омладине.
6. Учешће у пројекту Путовање кроз циркуларно знање

63

Прва београдска гимназија
Дана, 21.11.2017. ученици наше школе учествовали су на завршном догађају пројекта
„Путовање кроз циркуларно знање“, у сали Задужбине Илије М. Коларца, који је почео у
09 и трајао до 14 часова,. Након приказане презентације, нашиученици су освојили I
награду
7. У холу гимназије, 28.12.2017. постављена је изложба макета „Ћелијска мембрана“, коју
су направили ученици I/1, I/2, I/3 I/4.
8. Чланови биолошке секције су 15.3.2018. учествовали у радионици на ИМГГИ „Недеља
свести о мозгу“.
9. Дана 14.4.2018. постављен је пано са фотографијама гости из Берлина, приликом
њихове претходне посете у Београду, али и фотографијама приликом нашег боравка у
Берлину.
10. Од 16. До 21.априла 2018. Чланови биолошке секције и други ученици наше гимназије,
били су домаћини гостима из гимназије из Берлина.Посетили смо многа знаменита места у
Београду. Имали смо студијско путовање у Манастир Манасију, Ресавску пећину и
водопад у Лисинама.
11. Прваци, чланови биолошке секције, направили су Захвалнице матурантима који су
били чланови биолошке секције, у периоду од 5.5.2018 до 17.6.2018. током радионица које
су се одржавале суботом. Захвалнице су им лично уручили 18.6.2018., а 22.6. постављена
је изложба у холу гимназије са фотографијама урађених Захвалница.
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 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. местона Општинскоми пласирале се наГрадско 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 29.01.2017 и имала је 4
тренинга поводом школског такмичења на нивоу Општине Стари град и на нивоу града
Београда.
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
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завршници приредбе. На приредбама су учествовали :Ана Цакић 4/8, Јасна Ђуровић 4/8,
Милица Војиновић 4/8, Јелена Машић 4/5, Софија Докмановић4/5, Маријана Анђелковић
4/5, Анђела Арсенијевић 4/5, Јанићијевић Мина 2/2.
Одбојкашка секција, такмичење 10 одељења по годинама којима сам предавала у овој
школској години мешовито.
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, 1. новембра– ученици
четвртих разреда (плава смена) и 21. маја (црвена смена).
– Дана 23. новембра 2017. године одржана је позоришна представа „7. час” заснована
на најраспростањенијим заблудама које о чланству у Европској унији владају у
нашем друштву. Текст за представу написала је драматуршкиња Нина Џувер, а
пројекат је подржало Министарство за европске интеграције
– Центар за помоцију науке је у оквиру пројекта Хипатија одржао је 1. децембра
2017. године радионицу у три одељења (II-2, II-3 и III-2). Пројекат има за циљ
промовисање науке и технилогоје (тзв.СТЕМ области: science, technology, engineering
and mathematics) међу младима, са посебним освртом на родну равноправнст у овим
областима и рушењу родних стереотипа који стоје на путу девојкама да се интересују
за технологију и опредељују за научну каријеру у овим областима.
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 ученициI, II, III и IV разреда (13
ученикa) са својим предузећем „Прва Company”.
– Пословни изазов у организацији „Достигнућа младих у Србији/Junior Achievement
Serbia“ школске 2017/18. започет је такмичењем у хотелу „Best Western M”, 6.
децембра 2017. године. Учествовао је трочлани тим компаније „Прва Company”:
Катарина Томов, Ана-Марија Ћеранић и Ирина Ђокић.
– У оквиру Организација за промоцију потенцијала – ПРОМОС, Огњен Ранковић, IV3
је 1. новембра 2017. године одржао завршну презентацију своје „фирме” САРМА
ПРОМОС је организовао и Сајам омладинског предузетништва који је одржан од 13.
до 15. децембра 2017. године у хотелу „Зира”. Учествовали су: Марко Андрић, Петар
Витановић, Урош Томић, Вељко Платиша и Огњен Ранковић.
– У новембру 2017. године започет је пројекат „Знање“ под покровитељством ББA
(Београдска банкарска академија) предавањем проф. др Зорана Грубишића одржаном
у школи 30. новембра 2017. године. Група ученика се укључила у овај пројекат.
Укупно је одржано 32 часа - 16 часова из области"Примењена економија",
16 часова из области "Ученичке компаније".
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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“.
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).
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
КОНФЕРЕНЦИЈА МОДЕЛА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА (MEP EST 2018) У ТАЛИНУ
Од 17. до 24. фебруара 2018. године, у Талину, главном граду Естоније, одржана је 48.
међународна конференција Модела Европског парламента (MEP EST 2018), на којој је
учествовало преко 100 делегата из 27 земаља Европе. Модел Европског парламента је
међународни програм која пружа младима јединствену прилику да се њихов глас чује у
најважнијим политичким институцијама Европе. Рад је организован у оквиру 10 комитета
који се баве различитим проблемима садашњости и будућности Европе. Између осталог,
ове године се расправљало о односима између ЕУ и Русије, утицајем аутоматизације на
тржиште рада, сецесијом региона у Европи, проблемима менталног здравља, односима
између ЕУ и Турске, проблемима поузданости јавног информисања, тероризмом као
светским проблемом, итд.
Представници Србије на овогодишњем заседању су били ученици Бранислав
Драгићевић и Јован Крајачић из Прве београдске гимназије, као и Теодора Милосављевић
и Реља Микановић из Десете гимназије „Михајло Пупин“, заједно са професором
Синишом Вукадиновићем. Сваки делегат је био распоређен у један од комитета где се
интензивно расправљало о важним питањима и размењивала мишљења и идеје са осталим
делегатима из других земаља.
Први дан конференције је био резервисан за међусобно упознавање делегата,
представљање циљева конференције и разноврсне team-building активности. Следећег
јутра је одржано свечано отварање у Creative Hub Cauldron Hall-у где су организатори и
Председништво конференције пожелели свима добродошлицу. Присутнима су се
обратиле и уважене личности и дипломате, након чега су вође делегација представиле
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своје земље и националне тимове. После отварања, комитети су почели предано да раде на
својим резолуцијама уз пуно међусобно уважавање, поштовање различитих мишљења и
мирно решавање евентуалних несугласица. Као резултат овог исцрпљујућег тродневног
рада и залагања делегата, створене су резолуције које је требало представити и одбранити
на Генералној Скупштини. Треба напоменути да су резолуције у строго прописаној форми
и да се састоје из препознатих проблема (ICs – introductoryclauses) и предложених
одговарајућих решења (OCs–operativeclauses).
Током два дана заседања Генералне Скупштине, сваки од десет комитета је прво
представио своју резолуцију која је затим подвргнута оштрој дискусији од стране свих
осталих делегата, док су чланови комитета бранили своја решења. На крају сваке дебате,
уследило је гласање Генералне Скупштине. Од десет представљених резолуција усвојено
је само пет, што говори о строгим критеријумима, али и одличној припремљености
делегата. Усвојене резолуције ће бити прослеђене Европском Парламенту, Европској
Комисији и Савету Министара Европе и тиме утицати на одлуке ових водећих европских
институција.
Свечано затварање конференције је означило крај обавезама после чега је организована
опроштајна забава за све учеснике конференције на тргу Слободе у Талину, уз прославу
100-годишњице независности Естоније и војном парадом.
Поред напорног рада, било је времена и за дружење и упознавање лепота Естоније и
далеког севера. Ниске температуре и хладан ветар са Балтичког мора нису омели
учеснике да уживају у бајковитом средњевековном Талину прекривеним снегом. На путу
ка кући наша делегација је трајектом прешла залеђени Балтик и у повратку обишла
Хелсинки.
Ученици су научили много о начину рада и организацији Европског Парламента,
критичкој дискусији у мулти-културном окружењу и дипломатији, стекли много нових
пријатеља и достојно представили Србију Европи. Kонференцијa Модела Европског
парламента Талин 2018., за све делегате је представљала једно драгоцено и незаборавно
искуство. Било је инспиративно да упознају паметне младе људе из целе Европе, сазнају
много о другим земљама и културама, размењују идеје и ставове, заједно одговоре
политичким изазовима савременог света и буду део будућности Европе.
ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ
И ове године смо од 11 - 15. април 2018 гостовали на међународном Пролећном
фестивалу у II мариборској гимназији. Поред домаћина, учествовале су шесточлане екипе
ученика из Словачке, Пољске, Немачке, Македоније, Босне и Херцеговине, Израела,
Француске и Србије. Ученици су били смештени код домаћина, ученика II мариборске
гимназије.Фестивал је понудио бројне радионице организоване тако да ученицима понуде
креативан изазов, како за појединца, тако и за групу. Циљ је стицање искуства у
истраживању, креативности, толеранцији и развоју језичких компетенција.Овогодишњи
Пролећни фестивал је започет петоминутним програмима сваке екипе представљањем
своје земље, града, школе, обичаја, музике. Наш тим се представио песмама Ситан камен,
Stolen dance и Лепа Јана (Бајагина верзија). Вокали: Анђела Крагић и Дијана Глигоров,
пратња Реља Пешић и Александар Јовичић, плес: Анђела Лаушевић. Наши ученици су
учествовали у неколико радионица: Дијана Глигоров и Анђела Крагић – музика, Анђела
Лаушевић – плес, Дуња Драгојевић – сликање и Реља Пешић и Александар Јовичић –
импровизација. На завршном догађају приказани су резултати дводневног рада на
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радионицама. Последњи дан Фестивала је закључен великом журком Neon Party. Након
завршетка Фестивала, за учеснике је организован целодневни излет на Блед и у Пиран.
Домаћини су већ традиционално били предусретљиви, љубазнии срдачни, посебно Иван
Лоренчич, директор II мариборске гимназије и Тони Клис, организатор Фестивала.
САРАДЊА И РАЗМЕНА ЂАКА КОЈУ НАША ШКОЛА НЕГУЈЕ С ГИМНАЗИЈОМ
„ВАЛТЕР РАТЕНАУ” ИЗ БЕРЛИНА
У периоду од 16. до 21. априла 2018. године, настављена је сарадња и размена ђака коју
наша школа негује с гимназијом „Валтер Ратенау“ из Берлина. У том периоду су
професорке Dorothea Pocheи Antje Körting - Dornieden, као и директорка Solveig
Knoblesdorf предводили групу од 9 ђака из Берлина у посети нашој школи, граду и
држави. С наше стране је у размени учествовало више ђака, а угостили су током читаве
посете немачке ђаке у својим породицама. Поред наше школе, посету је помогла и
Хемофарм фондација која је организовала једнодневни излет у Вршац и неколико
предавања. С наше стране посету је координисао проф. Синиша Вукадиновић уз свесрдну
помоћ школе, директора Александра Андрејића и проф. Снежане Перовић.
По доласку на аеродром „Никола Тесла“, госте је 16. априла дочекао проф. Вукадиновић, а
директор је организовао превоз до школе, као и повратак до аеродрома последњег дана.
Након краће посете школи, ђаци домаћини су прихватили немачке ђаке и угостили их у
својим породицама. У току поподнева, немачки ђаци су имали организовану
„Хипстерску“и „Графити туру“ по централним деловима Београда.
Следећег дана су имали организовано предавање Дарка Соковића из
„Propulsion“фондације под називом „Превазилажење граница“ које је фокусирано на
младе и социјалну политику. Посетили су и Инфопарк организацију која се бави
мигрантима где су од оснивача Гордана Пауновића чули на који начин се тренутно
фондација бави проблемима миграната и њиховом едукацијом. Након ових активности
које је организовала Хемофарм фондација, ђаци су у организацији Школе посетили музеј
Николе Тесле. Трећи дан је био резервисан за посету Вршцу и Хемофарму, где су сви
учесници примљени од стране генералног директора фабрике Роналда Зелигераод кога су
чули основне информације о инвестицији STADA групе у Хемофарм, начину пословања и
разлозима улагања у Србију. Сви посетиоци су имали и организовану посету делу
фабричких постројења, а након ручка је стручни водич предводио групу у обиласку града
Вршца.
Четвртог дана посете је организовано студијско путовање за све госте из Немачке, наше
ђаке домаћине, као и групу професора наше школе. Тог дана смо обишли манастир
Манасију, Ресавску пећину и водопад Лисине. Наши гости су имали прилику да се
упознају с историјом,културним и природним лепотама Србије. По повратку за Београд,
директор Хемофарма је организовао вечеру за читаву групу у ресторану Амбар у
Савамали.
Петог дана посете, у Центру за културну деконтаминацију је Борка Павићевић одржала
предавање о променама у Србији након II светског рата. Након веома занимљивог
предавања, обишли смо Сефардско Јеврејско гробље у Београду уз пратњу стручног
водича. Након паузе за ручак, ђаци су имали организован обилазак Музеја Југославије и
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Музеја савремене уметности. Увече је организована опроштајна забава за ђаке у школи, а
сутрадан рано ујутро је директор школе испратио ђаке на аеродром.
Ова посета по закључку свих учесника била веома успешна и то је била трећа посета ђака
из Берлина нашој школи. Она представља веома важан део сарадње наше школе са
школама из иностранства и ђацима из обе земље пружа не само да се боље упознају, него
да сагледају сличности и разлике у животу, одрастању, образовању и култури две средине.

10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА
ПСИХОЛОГ
У школској 2017/2018. години психолог је са 75 посто радног времена реализовала
активности у следећим областима рада:
I. Планирањеи програмирање васпитно-образовног рада
 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину
 Учешће у изради новог Акционог плана развојног плана за школску 2018/2019.
годину
 Помоћ одељењсим старешинама око планирања рада са одељењским заједницама
 Учешће у пословима око уписа ученика и формирања одељења, распоређивању
накнадно уписаних ученика
 Припрема годишњег и месечних планова психолога
 Осмишљавање и реализовање истраживања „Мишљење ученика о раду
наставника“, у сарадњи са педагогом и директором школе
 Учешће у планирању наставних и ваннаставних активности (Битеф полифонија и
Дечији културни центар)
 Учешће у планирању и реализацији екскурзија
 Учешћеу организацији привремених замена часова и прављењу распореда
 Учешће у планирању обилазака часова редовне наставе и угледних часова
 Учешћеу иновативним облицима планирања наставе и других облика образовноваспитног 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 реализацији активности Стручног актива за развојно
планирање
 Координирање радом Стручног актива за развојно планирање
 Учешће у планирању и организацији иницијалног тестирања ученика првог разреда
из предмета- математика, српски језик, физика, хемија, биологија, географија,
историја, први и други страни језик и ученика трећег разреда из математике и
српског језика
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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 и вођење
ученичких досијеа
 Праћење реализације образовно- васпитног рада - посете часовима (анализа часа и
разговор о њему, давање повратне информације, увид у рад новог члана колектива,
у рад приправника, угледни и огледни часови, рад наставника по жалби и др.),
преглед педагошке документације
 Праћење реализације ваннаставних активности и културних манифестација у
школи, као и наступа ученика изван школе (Концерт ученика у Руском дому,
свечана академија поводом прославе Св Саве у школи, прослава Дана школе,
представа драмске секције „Солунци говоре“, присуствовање презентационој
дебати „Овај дом би дозволио запосленима да замене своја радничка права за већу
плату“ и др..)
 Координација наставе два пута у току наставне недеље, организовање и
реализовање замене часова
 Координација чланова комисије за периодичне прегледе евиденције и
документације и уписивања веродостојних података у Књиге евиденције
образовно- васпитног рада
 Учешће у раду Комисије за стручно усавршавање, прављење формулара за праћење
стручног усавршавања, бодовање стручног усавршавања у школи и израда потврда
 Учешће у изради Извештаја о стручном усавршавању запослених и у Извештају о
реализацији годишњег плана рада школе за школску 2017/18. годину
 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
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 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
 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
 Предавање за наставнике «Даровитост – креирање ИОП-а за даровите ученике»
 Писање текста са педагогом школе «Превенција насиља» и презентовање истог у
склопу предавања за наставнике
 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
 Психолошко процењивање ученика који желе да конкуришу за рад у секцијама
Истраживачке станице „Петница“, писање мишљења и давање препорука
 Рад са ученицима на развијању стратегијаи савремених метода учења
 Професионална оријентација ученика завршних разреда- индивидуални и групни
саветодавни рад, примена батерије психолошких тестова
 Каријерно вођење и саветовање ученика уз учешће у организацији презентација
факултета
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 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 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- вођење ученикана Битеф полифонију и
њихово учешће у радионицама са децом са посебним потребама
 Пружање подршке и помоћ ученицима у раду ученичког парламента
 Пружање психолошке подршке ученицима у акцидентним кризама
 Посећена су одељења првог и четвртог разреда, као и поједина одељења осталих
година у којима се указала потреба
 Рад са одељенским заједницама првог разреда- обрађиване су теме везане за
адаптацију, физичке и психичке промене на адолесцентном узрасту,
рационализацију процеса учења
 Рад са другим разредима- организовање предавања о дигиталном насиљу у сарадњи
са МУП- ом. Разговар о односу са родитељима и наставницима, неуспеху у учењу
 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
 Предавање за родитеље „Перфекционизам младих“
 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
VI. Сарадња са директором, помоћником директора и другим стручним сарадникомпедагогом
 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
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разреднихиспита, 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,
Стручног актива за развојно планирање, Тима за самовредновање, Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Педагошког колегијума,
Одељенских већа, Тима за каријерно вођење и саветовање, 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 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 документацијеу свим
доменима рада психолога
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 Писање записника са седница Савета родитеља и других седница стручних органа,
по потреби
 Писање записника са састанака Тима за заштиту ученика од злостављања,
занемаривања и насиља
 Писање Извештаја Комисије о процени савладаности програма приправника
 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 или молбу – извештаји
и/или мишљења психолошко - педагошке службе
 Стручно усавршавање: праћење стручне литературе, учествовање у активностима
струковног удружења - Друштва психолога, Републичке секције психолога
стручних сарадника средњих школа, похађање семинара -предавања:„Нови Закон о
основама система образовања и васпитања и Закон о средњој школи“
 Учешће на Конгресу психолога „Футуризам у психологији- психологија у зони
будућег развоја “
 Учешће на Међународном конгресу „The Human Being and the Process of ChangeImplications for Gestalt Therapy and Related Disciplines”
 Добијање мастер звања у области гешталт психотерапије- „Мaster In Gestalt
Psychotherapy“
 Хоризонтално стручно усавршавање у школи према предвиђеним активностима у
оквиру плана стручног усавршавања- угледни/огледни часови, предавања и др.
 Евалуација сопственог рада
ПЕДАГОГ
У протеклој школској 2017/2018. 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 израду: годишњег плана и програма рада
педагога, месечног плана и програма рада педагога, дневног извештаја/евиденције
о раду педагога, евиденцију података о напретку ученицика уз помоћ личних
досијеа ученика – „ученичких досијеа“, евиденције о сарадњи са родитељима и
ученицима, писање протокола/записника о посећеним часовима, записника са
састанака стручних органа, извештаја о раду школе у оквиру стручних органа,
писање полугодишњег игодишњег извештаја о раду педагога...
Саветодавни рад са ученицима, наставницима и родитељима
После сваког класификационог периода вршена је анализа успеха ученика,
разговарано је о мерама за побољшање успеха
Организацију привремених замена одсутних наставника и надокнада изгубљених
часова, као и помоћ у организационим активностима школе у оквиру
активностирада координатора наставе
Учешће у организацији полагања матурских, поправних и разредних испита
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Организацију уписа ученика у први разред гимназије
Учешће у више Тимова и Комисија, према налогу директора
Присуство састанцима Педагошког колегијума, Стручних већа, Актива, Тима за
заштиту ученика од насиља, Тима за самовредновање, седницама Наставничког
већа и Одељењских већа...
Сарадњу са друштвеним институцијама
Присуство састанцима Савета родитеља
Континуирано стручно усавршавање

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
 Учествовање у изради плана самовредновања – кључна област '' Постигнућа
ученика“
 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за 2017/18., као и за 2018/19.
 Припремање годишњег и месечних планова рада педагога,
 Спровођењеанализе и истраживања у установи, у циљу испитивања потреба
ученика, родитеља, локалне самоуправе, кроз реализацију и анализу резултата
истраживања ''Мишљење ученика о раду наставника'' и активности планиране у
оквиру тога, кроз вршење анализе успеха ради праћења напретка ученика...
 Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика
образовно-васпитног рада,
 Учешће у планирању наставних и ваннаставних активности, као и у организацији
привремених замена часова и прављењу распореда,
 Учешће у планирању обиласка часова редовне наставе и угледних/огледних часова
у шк. 2017/18.,
 Учешће у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за заштиту ученика
од насиља,
 Учешће у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности,
учешће у планирању и реализацији екскурзија,
 Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика,
медијског представљања и слично,
 Пружање помоћи наставницима у изради планова редовне наставе, допунског,
додатног рада, плана рада одељењског старешине, секција,
 Учешће у избору и предлозима одељењских старешина,
 Учешће у формирању одељења, распоређивању новопридошлих ученика.
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА



Систематско праћење и вредновање образовно - васпитног, односно наставног
процеса, као и развоја и напредовања ученика,
Праћење реализације 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, увида у рад искусног члана колектива ...),
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вршење прегледа педагошке документације, као и кроз обављање функције
координатора наставе два пута недељно
Учешће у истраживањимаобразовно– васпитне праксе које је реализовала школа,
научно истраживачка институција или стручно друштво (Министарство просвете,
Школска управа, разни факултети, институти, МУП, ЗВКОВ, ЗУОВ …) у циљу
унапређивања васпитно-образовног рада,
Учешће у изради Годишњег извештаја о реализацији програма рада школе у
2016/17. и изради Годишњег извештаја о реализацији програма рада школе у
2017/18.
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима,
извештавање на састанцима стручних органа о томе, и предлагање мера за њихово
побољшање,
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима,
Учешће у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика, кроз писање педагошких профила и предлагање мера индивидуализације
заученике код којих се указала потреба,
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање
школског успеха,
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика, водећи рачуна о
критеријумимаПравилника о оцењивању.
Учешће у изради и презентовању Извештаја о самовредновању школе у шк.
2017/18. – кључна област „Постигнућа ученика“
Праћење реализације ваннаставних активности, као и културних дешавања у
организацији школе ( присуство представи ученика „Солунци говоре“, присуство
свечанојакадемији поводом прославе Светог Саве, поводом Дана школе, приредби
и радионицама поводом дочека гостију из Данске и Косовске Митровице,
предавању за матуранте на тему „Невербална комуникација“, предавању МУП-а у
вези са безбедношћу ученика, малолетничком делинквенцијом, ремећењем јавног
реда и мира, презентационим дебатама ученика...)

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА






Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовноваспитног рада, односно наставе, увођењем иновација и иницирањем коришћења
савремених метода, средстава и облика рада
Припремање материјала за наставнике „Општи стандарди постигнућа“ (помоћ у
примени стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног
образовања и васпитања), као и презентације у Power point-у
Припремање материјала за наставнике „Подсетник за одељењске старешине у
примени новог ЗОСОВ-а и Правилника о оцењивању“
Припрема материјала и предавање за наставнике на тему „Превенција насиља“ и
припрема презентације за наставнике и предавања на тему новог ЗОСОВ-а
Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја, континуирано праћење стручног усавршавања наставника
у оквиру установе и израђивање интерних сертификата према Интерном
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правилнику о стручном усавршавању у оквиру установе
Анализа реализације праћених часова редовне наставе и пружање стручних савета
наставницима приликом заједничке анализе часа, као и кроз анализу записника о
посећеним часовима
Праћење начина вођења педагошке документације наставника, кроз преглед
педагошке документације – дневника, матичних књига, педагошких свески,
месечних и годишњих планова рада ...,
Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са
тешкоћама у развоју),
Оснаживање наставнике за тимски рад, и сарадња са наставницима у оквиру рада
Тимова школе,
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних часова и
примера добре праксе,
Упознавањеодељењских старешина и одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика, као и ученика са којима је обављан саветодавни
рад,
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа
одељењске заједнице,
Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом,
Пружање помоћи наставницима приправницима у процесу увођења у посао
Пружање помоћи наставницима приправницима у процесу припреме испита за
полагање лиценце за рад у васпитно – образовној установи
Пружање помоћи наставницима у организацији такмичења

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА









Праћење оптерећености ученика
Обављање саветодавног рада 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; кроз пружање помоћи 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... )
Помагање ученицима због проблема у комуникацији, у релацији ученик-ученик,
ученик-наставник, ученик-родитељ
Помагање ученицима у избору правилних метода учења,
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента,
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,
Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу, организујући
презентације разних факултета, разна предавања и радионице на тему будућег
избора каријере,
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Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата, кроз популаризацију здравих стилова
живота,
Учешће 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,
Обављање групног саветодавног рада са ученицима који су имали проблем
комуникације са појединим наставницима,
Обављање групног саветодавног рада 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“
Сарадњу са ученицима организујући иводећи их на културне манифестације које су
биле одзначаја 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








Учешће на општим и групним родитељским састанцима, приликом групног
родитељског састанка при пријему првака,
Укључивање родитеља у поједине облике рада установе, кроз сарадњу у оквиру
школских Тимова,
Сарадњу са родитељима у организацији одређених манифестација за ученике,
Пружање подршке родитељимау раду саученицима са: тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у развоју; пружање помоћи родитељима у
професионалној оријентацији ученика,
Рад са родитељимау циљу прикупљања података о ученицима,
Сарадњу са Саветом родитеља, давањепредлога по питањима која се разматрају на
савету, обавештавање родитеља оуспеху ученика, организацији рада школе, важној
школској документацији ...

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМУЧЕНИКА





Сарадњу са директором и стручним сарадником – психологом школе, на
истраживању постојеће образовно - васпитне праксе и предлагању мера за
унапређење, уз заједничку реализацију саветодавних разговора са наставницима
код којих су постојале одређене жалбе на рад од стране ученика и родитеља,
Сарадњу са директором, помоћником директора и психологом школе у оквиру рада
стручних Тимова и Комисија, и редовно размењивање информација,
Сарадњу са директором, помоћником директора ипсихологом школе на
заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе,
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анализи и извештају о раду школе,
Сарадњу са директором , помоћником директора и психологом на формирању
одељења и расподели одељењских старешинстава,
Сарадњу са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања
наставничких иличних компетенција,
Сарадњу са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и
њихових родитеља,на оцену из предмета и владања, или по неком другом основу,
Сарадњу 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,
Сарадњу са директором у вези са формулацијом Упутства за преглед педагошке
документације – Књиге евиденције о образовно васпитном раду
Сарадњу са секретаром школе у вези са правним, законским оквирима, у вези са
ученичким питањима, и сл.

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА





Учешће у раду Наставничког већа и свих Одељенских већа
Учешће у раду тимова: Тиму за заштиту ученика од насиља, Тиму за
самовредновање, Тиму за каријерно вођење, учешће у раду Стручних већа за
образовне области, у раду свих Актива, а посебно Актива за друштвене науке,
учешће ураду Комисија на нивоу установе које се образују ради остваривања
одређеног задатка, програма или пројекта, као што су: 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, Комисија за избор директора , Комисија за изборкандидата у радни
однос и избор наставника на замени …
Учешће у раду Педагошког колегијума и Савета родитеља

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМЛОКАЛНЕ 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 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: сарадњу са Заводом за вредновање квалитета
образовања и васпитања - организација иницијалног тестирања ученика из српског језика
и математике, сарадњу са Институтом за трансфузију крви (Акција добровољног давања
крви), Институтом за ментално здравље младих, Градском општином Стари град, Заводом
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за споменике и културно наслеђе, Домом омладине ( „Школа за таленте – за девојке“),
Домом омладине („Teen talk конференција за младе“), Центром за таленте-Београд 2,
Истраживачком станицом „Петница“, Етнографским музејом, Секретаријатом за
образовање, Студентским културним центром и Клубом студената педагогије (радионица
„Завршавам средњу...и шта сад?“), 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 о
„Невербалним вештинама“), и Центром за стране језике Сингидунум (бесплатни курсеви),
Медицинским факултетом, Математичким факултетом Нови Сад (анкетирање ученика на
тему „Заинтересованост за студије“), „Crater“ студиом за визуелну анимацију – каријерно
саветовање ученика, Дечјим културним центром, Министарством за саобраћај, Агенцијом
за безбедност у саобраћају... Такође је остварена сарадња са Филозофским факултетом
(„Викенд на Филозофском“), Математичким факултетом, Економским факултетом,
Филозофским факултетом (менторство студенткињама педагогије), Машинским
факултетом, Биолошким факултетом, Филолошким факултетом, Физичким факултетом
(„Фестивал физике у Првој“),ФОН – ом, Факултетом за инжењерски менаџмент,
Универзитетом у Бечу,Канцеларијом за младе, МУП-ом (предавање за ученике
„Малолетничка делинквенција, алкохолизам, психоактивне супстанце, електронско
насиље, ремећење јавног реда и мира, безбедност у саобраћају“, као и успешна сарадња са
МУП-ом у вези са заштитом наших ученика),сарадња са издавачком кућом „Либер“ (у вези
са „Књигом рада одељенског старешине у основној и средњој школи“)...
Остварено је учешће у истраживањима научних, просветних и других установа, нпр.
Министарства просвете, Градског секретаријата за образовање, Школске управе Београд,
ЗВКОВ-а (учешће у реализацији пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода
учења), разних факултета, института...
Остварена је и међународна сарадња са школама из Косовске Митровице, Данске и
Берлина.
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ










Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу - у
форми писања дневних извештаја о раду педагога, полугодишњег и годишњег
извештаја о сопственом раду,
Израда, припремапосебних протокола, чек листи за праћење наставе, табела,
протокола за праћење стручног стручног усавршавања, као и формулара, тј.
потврда о реализованом облику стручног усавршавања у оквиру установе,
Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима
рада педагога,
Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне
податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога, водећи ''ученичке
досијее''(листе за праћење напретка ученика)и бележећи важне податке о сваком
ученику школе,
Писање записника са седница Педагошког колегијума, Тима за самовредновање и
других састанака стручних органа, према потреби,
Вођење документације о посећеним часовима, писање извештаја П-П службе
потребних као доказ за обављени облик хоризонталног стручног усавршавања
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према Интерном правилнику,
Вођење документације 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,
Вођењепотребне документације за све области рада педагога,
Континуирано усавршавање кроз: читање релевантне литературе, посећивање
састанака Републичке секције педагога и психолога сваког месеца, праћење рада
Педагошког друштва; кроз похађање стручних семинара: „Школско законодавство
– основ развоја образовања и васпитања (теме 2. И 4.: „Школа – безбедно место“
и „Ученик – одговорни учесник образовања и васпитања“)“, присуство стручној
трибини „Вршњачко насиље“, у организацији Института за модерно образовање,
као и кроз размену искуства са другим педагозима и стручним сарадницима у
образовању.
Хоризонталноусавршавање у оквиру установе, према предвиђеним активностима у
оквиру ''Интерног правилника о стручном усавршавању у оквиру установе''
Евалуацију сопственог рада.

Библиотекар школе
Рад школске библиотеке у протеклој школској години се одвијао по плану и програму
како је и предвиђено. Остварен је добарконтакт са ученицима и регистрован велики
бројучлањених професора и ученика. По статистици која јевођена, 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 иинсистирано начувању и
редовном читању и враћању књига. Вођена је евиденција о набавци нових књига као и
њиховој обради.
Успостављен јестални контакт са Библиотеком града Београда, одељењем за унапређење,
развој и надзор библиотечке делатности.У оквиру ове сарадње наши ученици су добили
могућност да буду чланови Градске библиотеке по повлашћеној цени од 200 динара
годишње.

11. ШКОЛСКИ ОДБОР
Протекле школске године Школски одбор радио је у следећем саставу:
Владимир Таминџија, председник
Зоран Миловић, члан
Снежана Кузмановић, члан
Јелена Петровић, члан ( члан од 28.12.2017.год, замена за Милету Пантелића)
Јелена Андрић, члан
Виолета Лујић, члан
Драгица Симоновић, члан
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Валентина Нинчић, члан ( члан од 28.12.2017.год. замена за Радојевић Дејана)
Александар Зорић, члан.
Прва седница одржана је 14.09.2017. године на којој је:
- Усвојенизвештај о реализацији рада школе за школску 2016/2017 годину
-Усвојен Извештај о раду директора за школску 2016/2017 годину;
- Донет Годишњи план рада за школску 2017/2018 годину;
- Усвојен извештај о самовредновању за школску 2016/2017;
- Усвојен извештај о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и директора
у школској 2016/2017 годину;
- Донет план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за
школску 2017/2018 годину;
- Дата сагласност на одлуку Савета родитеља, донету на предлог Комисије савета, да
услугу осигурања ученика обави „ДДОР НОВИ САД“ а.д.о. орема условима које
подразумева премија од 500 динара по ученику;
- Датав сагкасност на одлуку Савета родитеља да накнада трошкова обезбеђења,
осигурања и обавезне документације за школску 2017/2018 годину износи 1500 динарапо
ученику;
- Донет Школски развојни план, за период од 2017. До 2021. године;
- Дата начелна сагласност за учешће Прве београдске гимназије у пројекту Ђачка
гимназијска електрична централа Сунца, са софтвером који су развили ђаци гимназије.
Друга седница одржана је 25.09.2017. године на којој је:
-

-

Донета одлука о избору закупца школског простора по објавњеном конкурсу, то је
самостална радња за издавачку делатност и подучавање „БВГ ЛОГИК“ из
Београда;
Донета је Одлука да је у поступку издавања спортске сале достигнута цена од
1.500,00 динара по сату, Београдском капуера друштву, кога заступа Јелена
Алексић и Душан Вуковић.
Трећа седница одржана је 13.11.2017. године на којој је:

-

Усвојен Извештај са екскурзије другог и трећег разреда;
Дoнете су Измене Финансијског плана и Плана набавки на које се закон не
примењује за 2017. годину;
Усвојен је Извештај о коришћењу сопствених средстава у школској 2016/2017
години;
Дата је сагласност на Измене и допуне Правилника о систематизацији радних места
у Првој београдској гимназији;

82

Прва београдска гимназија
-

-

Донета је Одлука о наставку сарадње са спортским пењачком клубом „Гекон“ и
акција бесплатних тренинга кошаркеза предшколце и ученике I разреданосновне
школе,која се реалиизују уз помоћ КК“Партизан“
Донета је Одлука везана за службени телефон директоракоји нема уговором
ограничену потрошњу, одређен је лимит од 50.000,00 ндинара за школску
2017/2018 годину.
Четврта седница одржана је 28.12.2017. године на којој је:

-

Верификовани мандати нових чланова Школског одбора;
Донете измене Финансијског плана и Плана набавки на које се закон не примењује
за 2017. годину;
Донет предлог Финансијског плана за 2018.годину, Плана набавки на које се закон
не примењује за 2018. годину и План набавки за 2018. годину;
Динет Анекс Годишњег рада Школе за 2017/2018 годину;
Динет Анекс Извештаја о реализацији годишњег Планба рада школе за школску
2017/2018 годину;
Усвој Извештај са реализоване екскурзије четвртог разреда, дел.бр. 4829 од
16.11.2017.године;
Одбијен захтев за изузеће директора у исциплинском поступку против наставника
М.Ч. као неоснован;
Донета Одлука о промени члана 3. Споразума о сарадњи са пењачким клубом
Гекон, дел бр. 4766 од 14.11.2017.год.

Пета седница одржана је 29.01.2018. године на којој је:
-

-

Усвојен Извештај о извршеном попису иПредлог отписа на дан 31.12.2017.год;
Донета Одлука да се поклоне отписане клупе (15 ком) и столица (30 ком) Спортској
гимназији;Донета Пројекција прихода и расхода сопствених средстава за школску
2017/2018 годину;
Дата сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Првој београдској гимназији.
Шеста седница одржана је 27.02.2018. године на којој је:

-

Усвојен завршни рачун за 2017. годину;
Донет финансијски план за 2018. год;
Усвојен Полугодишњи извештај о раду школеза период од 01.09.2017 до
14.02.2018.год;
Усвојен полугодишњи извештај о раду директора за период од 01.09.2017. до
14.02.2018.год
Донете су измене и допуне Правилника о поступку набавки

83

Прва београдска гимназија
Седма седница одржана је 03.04.2018. године на којој је:
-

Донета је Одлука да се конкурс за избор директора објави у једном дневном листу
и огласнику Националне службе за запошљавање;
Усвојен је Статут Прве београдске гимназије;
Пословник о раду Наставничког већа;
Пословник о раду Школског одбора;
Пословник о раду Ученичког парламента;
Пословник о раду Савета родитеља;
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Првој
београдској гимназији;
Правилник о правима, обавезама и одговорностии ученика;
Правилник о испитима у Првој београдској гимназији;
Правилник о награђивању и похваљувању учњника;
Правилник о буџетском рачуноводству;
Правилник о коришћењу службених телефона;
Правилник о раду Прве београдске гимназије;
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге у
Првој београдској гимназији;
Правилник о поступку набавки;
Правила понашања у Првој београдској гимназији,
Правилник о кацеларијској и архивском пословању;
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања.
Осма седница одржана је 10.04.2018. године на којој је:

Поновљено је гласање за Акте Прве београдске гимназије са претходне седнице
- Усвојен је Статут Прве београдске гимназије;
- Пословник о раду Наставничког већа;
- Пословник о раду Школског одбора;
- Пословник о раду Ученичког парламента;
- Пословник о раду Савета родитеља;
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Првој
београдској гимназији;
- Правилник о правима, обавезама и одговорностии ученика;
- Правилник о испитима у Првој београдској гимназији;
- Правилник о награђивању и похваљувању учњника;
- Правилник о буџетском рачуноводству;
- Правилник о коришћењу службених телефона;
- Правилник о раду Прве београдске гимназије;
- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услугеу
Првој београдској гимназији;
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-

Правилник о поступку набавки;
Правила понашања у Првој београдској гимназији,
Правилник о кацеларијској и архивском пословању;
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања.
Девета седница одржана је 14.05.2018. године на којој је:

-

Одлука о расписивању Конкурса за избор директора;
Одлука о формирању Комисије за избор директора.
Десета седница одржана је 25.06.2018. године на којој је:

-

Разрешен један члан Комисије за избор директора и именован други члан
Комисије;
Формирана је Комисија за давање у закуп школског простора;
Донета је одлука да се да у школској 2018/2019. год да у закуп: Седам учионица
(60м2); Спортска сала адаптирана (250м2); Подрумска просторија (20м2) и део
подрумског простора (210м2).
Једанаеста седница одржана је 21.08.2018. године на којој је:

-

-

Верификовани мандати чланова новог Школског одбора;
Нови чланови Школског одбора су:
Зоран Миловић, председник
Ристо Дилпарић, заменик
Јелена Петровић, члан
Душан Гвозденовић, члан
Ирис Јанковић, члан
Славиша Весић, члан
Борис Радаковић, члан
Стеван Благојевић, члан
Снежана Минић, члан
Конституисан Школски одбор;
Дата сагласност за доношење измена и допуна правилника о систематизацији
радних места у Првој београдској гимназији.
Дванаеста седница одржана је 30.08.2018. године на којој је:

-

Формирана образложена листа кандидата за избор директора;
Донет предлог за избор директора.

12. САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења.
За
председника
Саветаизабран
представникодељења 4/2.

је

господин

Александар

Панчевски,
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Савет родитеља је одржао пет седница.На седницама је разматран Извештај о раду
школе, Извештај о раду директора и Извештај о самовредновању у школској
2016/2017.години, као и Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину. Такође,
разматран је извештај о полугодишњем раду школе и директора за школску 2017/2018.
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.
У току школске 2017/18. 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».
На крају наставне године родитељи су изразили задовољство постигнутим
резултатима.

13. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
У току школске 2017/18. године одржано је девет састанка педагошког колегијума.
Седнице је водио директор, априсуствовали су председници стручних већа, стручни
сарадници и помоћник директора. Састанке колегијума водио је директор школе.
Први састанак одржан је 25. септембра 2017. године на коме је дат предлог за Распоред
писмених провера знања дужих од 15. минута за период од 01. 09. до 30 11. 2017. године.
Други састанак одржан је 22. новембра 2017. године, када је дат предлог за Распоред
писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 01. 12. 2017. До 31. 01. 2018.
године;
Директор је обавестио о допису Министарства просвете у вези са чланом 111 ЗОСОВ-а,
којим је прописана забрана насиља, злостављања и занемаривања. П-П служба направила
је кратак текст и презентацију на ову тему, што ће се користити приликом обраде ове теме
како на часовима одељ. Заједнице, тако и на састанцима стручних органа.
Било је говора о томе да се настава мора одржавати у складу са стандардима постигнућа и
наставницима је дат материјал који је припремила педагог школе, под називом „Општи
стандарди постигнућа, помоћ у примени“
Направљен је договор о спровођењу анкете „Мишљење ученика о раду наставника“.
Трећи састанак одржан је 02. фебруара2018. године на коме је дат предлог за Распоред
писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 12. 02. 2018. године до 30. 04.
2018. године, за ученике првог, другог и трћег разреда, а за ученике четвртог разреда за
период од 12. 02. 2018. До 30. 03. 2018.
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Четврти састанак одржан је 26. 02. 2018.на коме јебило говора о реформи гимназија,
општој матури, као и о резултатима вредновања квалитета садашњег гимназијског
концепта. Такође је разговарано о новим изборним програмима.
Пети састанак одржан је 11. 04. 2018. на коме једат предлог Распореда писмених провера
знања дужих од 15. минута за период април и мај за четврти разред.
Шести састанак одржан је 03. 05. 2018. године на коме је дат предлог заРаспоред
писмених провера знања за период мај , јун за ученике првог, другог и трећег разреда;
Седми састанак одржан је 29. 05. 2018. годинена коме је разматрана реформа општег
средњег образовања и васпитања, а у оквиру тога, редефинисање наставног плана –
увођење изборних програма, тј. Пакета, као и редефинисање наставних програма који ће
бити засновани на исходима.
Донета је одлука о томе који ће се изборни пакети изучавати у школској 2018/2019.
години. Предложени су предмети: Примењене науке, Здравље и спорт, Језик, медији и
култура и Уметност и дизајн.
Донет је план уписа првака за следећу школску годину.
Реализовано је истраживање на тему „Мишљење ученика о раду наставника“ 16. 05.
Осми састанак одржан је 04. 07.2018. године на коме извршена анализа рада у школској
2017/18. Години, реформа гимназија и Изборни пакети;
Девети састанак одржан је 23. 08. 2018. године; говорило се о резултатима уписа ученика
у први разред школске 2018/2019. године и формирању одељења и група, реализација
изборне наставе, распоред часова и распоред звоњења и утврђивање календара за шклоску
2018/2019. годину.
14. УПРАВНО-ПРАВНА, РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТЕХНИЧКАСЛУЖБА
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 странерачуноводствене службе су на време
извршавани и подношени школском одбору.
Помоћно-техничка службауредно 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 четвртогразреда. 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 2017/18. године су обављениредовни 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 оодговарајућим 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.
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 сеобрати пажња на правилно осветљење учионица и осталих
радних просторија у којима ученици бораве.
Због перманентног повећања гојазности препоручује сеотварање 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 јередовно проветравање свих радних просторија где бораве ученици као и
брисање свих радних површина и подова дезинфекционим растворима.

16. СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕНАСТАВНИКА
У току школске 2017/18. године реализованје одређени број стручних семинара, како ван
установе, тако ина нивоу установе, тј. организованих у самој установина основуПлана
стручног усавршавања запослених на нивоу школе, који је предложен од стране Стручних
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већа. С обзиром на то да смо као школа били у пројекту „Развионица“ у школској 2014/15,
велики број наставникаје 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“.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 коједобијају 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 довољниразлози за
учешће наставника у стручним друштвима, те се може рећи да је и овај вид стручног
усавршавања често присутан.
Наставници сматрају да је стручно усавршавање важно, и желе да се усавршавају, имају
потребе за тим, али постоје ограничења. Већина наставника је у претходном периоду
похађала семинаре посвећене развоју интелектуалних и комуникационих вештина, као и
републичке семинаре за области у којима су организовани. Мањиброј похађао је семинаре
посвећене информационим технологијама у настави, примени стандарда и изради тестова

89

Прва београдска гимназија
и збирки задатака. Велики број наставника је после завршетка наставне године похађао
обуке за наставнике које се тичу реформе гимназија , примене изборних пакета и
реализације наставе у складу са новим наставним планом и програмом за поједине
предмете.
Наставници сматрајуда би за успешно стручно усавршавање било неопходно појачати
сарадњу са матичним факултетима јер би то омогућило праћење савремених токова у
струци. Одређени број наставника похађа и међународне семинаре.
По мишљењу наставникабитније и сврсисходније је уже стручно усавршавање од општих
семинара.
На нивоу школе организован је семинар за велики број наставника, везан за примену
новог Закона о основама система образовања и васпитања под називом „Школско
законодавство“ (теме 2, 3, 4, 5)
Овај семинар похађала је већиназапослених.
У оквиру хоризонталног усавршавања, тј. усавршавања у оквиру установе, наставници
субили посвећени држању угледних и огледних часова, преносу знања са семинара,
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, учествовалиу 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 и П-П служба су одржалипредавање за
наставнике„Превенција насиља“, упознавање са изменама које је донео нови Закон.
Директор је на студијским путовањима одржао предавања за наставнике.
Запослени суобављали и остале активности предвиђене ''Интерним правилником о
стручном усавршавању запослених у оквиру установе''.
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 заактивности које наставници обављају, у складу са Интерним
правилником о стручном усавршавању,бићеисказан у посебној табели као
прилогИзвештају о стручном усавршавању у школској 2017/18. Години, након добијених
сертификата од стране Завода. На основу бодова који ће битиисказани у табели (у прилогу
Извештаја о стручном усавршавању у школској 2017/18. години),моћи ће да се
извршиувиду број сати стручног усавршавања запослених у оквиру установе и ван
установе, а о чему постоји евиденција упортфолијимазапослених. Такође, у прилогу
Извештаја о стручном усавршавању у школској 2017/18. 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
редниброј активности према поменутом Правилнику.

17. ТАКМИЧЕЊА
1-Р
Дерикоњић Душан Републички ниво Математика Б категорија 1.награда
Окружно такмичењеМатематикаБ категорија2.награда
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Математички турнир Архимедес 3.место
Ђелић Теодор Окружно такмичењеМатематика 3.место
Државно такмичење“Дабар”, учешће
Градско такмичењеиз програмирања 3.место
Пешкировић ПетарРепублички ниво Математика2.место
Окружно такмичењеМатематика1.место
Државно такмичење Дабар , учешће
Градско такмичење Физика 3.место
Ласица Никола Државно такмичење“ Дабар”,учешће
Николић ЛукаДржавно такмичење “Дабар”, учешће
Стаматовић НиколаДржавно такмичење “Дабар”, учешће
Живановић МатијаОкружно такмичење Математика Б категорија 3.награда
Бабић Миња Републички нивоЈезичка култура , учешће
Градски ниво Језичка култура 3.место
Јовановић Лука Градски ниво Физика, похвала
Николић ФилипГрадски ниво Физика, учешће
1-1
Колар Миа Градски ниво Књижевна олимпијада 2.место
Колар Миа Награда за редовно похађање наставе
Ристић Вања
Награда за редовно похађање наставе
Срдановић Павле
Награда за редовно похађање наставе
Тица Никола Награда за редовно похађање наставе
1-2
Лулуџија Катарина Републички нивоЛатински језик, 6.место
Грујић Павле Редовно похађање наставе
1-3
Тешић ЛенкаРепублички нивоЕтно певање1. Награда
1-4
Даниловић Александар

Републички ниво Историја 3.место
Градски ниво Историја 3.место
Градски ниво Физика 3.место

Петковић Јована Републички ниво Певање традиционалне песме 1.место
Карановић Петар Републички ниво Певање традиционалне песме 2.место
Трајковић Дијана Републички нивоСмотра ликовних радова 2.место
Вукобрат Сташа Републички ниво Математика учешће
Градски ниво Математика2.место
Аранђеловић Јанко Републички ниво Историја учешће
Градски ниво Историја 3. место
Димишковски Тамара Градски ниво Математика
3. место
Вулетић Милена Градски ниво Физичко (пливање 100м, прсно) 3.место
Савић Јована Редовно похађање наставе
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1-5
Ковачевић Михајло Републички ниво Хемија учешће
Градски ниво Физика3. Место
Хасановић Феђа
Републички ниво Историја учешће
Градски ниво Историја 3.место
Редовно похађање наставе
Марковић Марија Редовно похађање наставе
Перковић Елена Редовно похађање наставе
1-6
Михајловић Ивана

Републички ниво Српски 1.место
Градски ниво Српски 1.место
Видић Лазар
Републички ниво Етно певање 1.место
Републички ниво Књижевност, учешће
Градски ниво Српски2.место
Градски ниво Књижевност2.место
Милић Алекса Републички ниво Биологија 2.место
Градски ниво Биологија3.место
Мијајловић Катарина
Републички ниво Биологија 2. место
Републички ниво Српски, учешће
Републички ниво Књижевност, учешће
Градски нивоБиологија, учешће
Градски нивоСрпски 1.место
Градски нивоКњижевност 1.место
Јовић Александар
Републички нивоФизикаучешће
Градски ниво Физика 3.место
Костић Немања
Републички ниво Историја, учешће
Градски ниво Историја 2.место
Градски ниво Српски 3.место
1-7
Крстић Маја Републички ниво Хемија учешће
Градски ниво Физика 2.место
Међународни дебатни турнир за почетнике “Децембарац” 1.место
Редовно пухађање наставе
Поповић Леа Републички нивоБиологија учешће
Међународни дебатни турнир за почетнике ”Децембарац” 1.место
Милајић Лука Републички нивоЛатинскиучешће
Дамњановић Ђорђе Редовно похађање наставе
Прица ИсидораРедовно похађање наставе
1-8
Милинов Милица

Републички ниво Књижевна олимпијада учешће
Градски ниво Књижевна олимпијада2.место
Уљар Никола Републички ниво Историја учешће
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Градски ниво Историја 3.место
Богдановић Бранко Републички ниво Математика похвала 4.место
Градски ниво Математика 1.место
Међународни дебатни турнир за почетнике “Децембарац” полуфинале
Турнир Прве београдске гимназије учешће
“Монопол”учешће
Ранђеловић Милица Међународни дебатни турнир за почетнике Децембарац учешће
Турнир Прве београдске гимназије учешће
2-1
Oгњеновић Оливера Градско такмичење књижевна олимпијада 1. место
Гајовић Јована
Градско такмичење књижевна олимпијада 2. место
Републички фестивал музичких школа Србије Уб 1. Награда
2-2
Контић Јелена Међународне смотре синхроног пливања, учествовање и постигнути резултати
Арсеновић Теодора
Етно певање, 3.место
Стојићевић Лука
Етно певање, 3.место
Ћук Милош
Етно певање, 3.место
2-3
Латиновић Дубравка Међународно такмичење младих музичких талената-клавир,
Аранђеловац

2-4
Јолић Јован Републички ниво 4.место
Савановић Лука
Градски ниво Физика 1. место
Републички ниво Физика, учешће
2-5
Павловић Вера Републички ниво Српски језик и књижевност, 1.место
Штрбац Жељана Републички ниво Српски језик и књижевност 1.место
Крагић Анђела Републички нивоСоло певање1.место
Караић ДушицаРепублички нивоСрпски језик и књижевност 3.место
Лалић Павле Републички ниво Историјаучешће
Глоговац ЛукаГрадски нивоВеронаука1.место(тимски)
2-6
Величковић Милица Републички нивоКњижевност3.место
Градски ниво Књижевност1.место
Мрђа Елена
Републички ниво Историјаучешће
Градски ниво 3.место
Јевтић Јулијана
Републички ниво Књижевност учешће
Градски нивоКњижевност 1.место
Градски нивоМатематика 3.место
Тривић Алекса Градски ниво Математика3.место

93

Прва београдска гимназија
Мијајловић МилицаНаграда за редовност
2-7
Мирковић Михаило Републички ниво Математика, учешће
Републички нивоХемија * 1.место Републичко такмичење и смотраи страживачких
радова ученика средњих школа
*3.место Државна смотра радова ученика средњих школа
*3.место Републичко такмичење , категорија Тест и истраживачки рад
*Учешће Републичко такмичењекатегорија Тест и експериментална вежба
Градски нивоМатематика 2. Место
Градски ниво Хемија* 1.место Градско такмичење категорија Тест и експериментална
вежба
*1.место Градско такмичењекатегоријаТест и истраживачки рад
*2.место Регионално такмичење и смотра истраживачких радова ученика средњих школа
Мишчевић Леа
Републички нивоБиологијаучешће
Градски нивоБиологија учешће
Лазаревић Марко
Републички ниво Хемија учешће
Градски ниво Хемија 2.место
Кизић Лука

Редовно похађање наставе

3-1
Грбић Лука Регионално такмичење у беседништву, учешће у финалу
Републички ниво Позоришни сусрети ученика гимназија Србије, награда за
најбољег глумца
Добраш Стефан Градски ниво Књижевна олимпијада1.место

3-2
Бјељац Тамара Градски ниво Српски језик 3.место
3-3
Перић Александар Републички ниво Историја4.место
Градски ниво Историја3. Место
Радовановић Софија Републички нивоЛиковно3.место
Ђука Сара
Републички нивоДунавски уметник2018.,1.награда
Петровић Тамара
Републички нивоДунавски уметник2018.,1.награда
Рашковић Марија
Републички ниво Дунавски уметник2018., 1.награда
3-4
Граховац Михаило Градски ниво Математика 1. место и пласман на реп. такмичење
Математика“Архимедес“ 3.место
Математика “Кенгур“ похвала
Живадиновић Михаило Градски ниво Математика 3.место
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3-5
Пијевчевић Предраг Регионални дебатни турнир Економског факултета “Монопол“
2. место тимски
Међународни турнир” BudapestOpen2018.”почетничка категорија
2.место тимски
Међународни турнир “Zagreb Open 2018.”
Дебатни турнир Прве београдске гимназије 2.говорничко место
Милић Александар Регионални дебатни турнир Економског факултета “Монопол“
2.место тимски
Међународни турнир “Budapest open 2018.”почетничка категорија,
2.место тимски
Дебатни турнир Прве београдске гимназије, 1.говорничко место
Мрдаљ Урош Регионално такмичење у беседништву, учешће у финалу
Клемпић Дамир Републички нивоАтлетика2.место
Градски ниво Атлетика 1. Место
3-6
Натић Ђорђе

Градски ниво Физика 3.место
Секулић Даријан Републички ниво Хемија 3.место
Српска хемијска олимпијада 3.место

Драговић Марко Светско првенство у хокеју на леду до 20 година, 2.место
Светско првенство у хокеју на леду до 18 година, 3.место
Вдовић Страхиња Светско првенство у хокеју на ледудо 18 година 3.место
Булатовић Тамара Дебатни турнир категорија средњошколци 1.говорничко место
3-7
Шкеровић Јулија Републички нивоБиологија , учешће
Градски нивоБиологија, 3.место
Луковић Ана
Републички нивоСрпски језик и књижевност, учешће
Градски ниво Српски језик и књижевност 2.место
3-8
Крстић Марија
Ћирковић Ана
4-1
Рошуљ Јован

Бојанић Марија

Републички ниво Физика 2.место
Градски ниво Физика2.место
Градски нивоФизика 2.место
Републички ниво Енглески језик, учешће
Градски ниво Енглески језик3.место
Предлог за награду за човечност
Награда „Најбољи музичар генерације”
Вукова диплома
Републички ниво Енглески језик, учешће
Градски ниво Енглески језик 3.место
Награда за доприносликовном стваралаштву
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Стојановић Никола Трећа награда за ауторски радАутопортрет, Факултет савремене уметности
Награда за доприносликовном стваралаштву
Величковић Димитрије Градски ниво Пливање 2.место
Предлог за спортисту генерације
Стеван Терзић
Предлог за ђака генерације
Предлог за награду из хуманистичких наука
Вукова диплома
Вулетић Ана Награда за допринос ликовном животу
Зелић Ива Награда за допринос ликовном животу
Лазић Милица Награда за допринос ликовном животу
Лукач Ана Награда за допринос ликовном животу
Недељковић Димитрије Награда за допринос ликовном животу
Томић Анђела Награда за допринос ликовомживоту
Живадиновић Марија Вукова диплома
4-2
Настасијевић Мина Награда за допринос ликовном стваралаштву
Панчевски Јелена Награда за човечност
4-3
Мијатовић Милица

Републички ниво Енглески језик, учешће
Градски ниво Енглески ниво 2.место
Награда за допринос ликовном стваралаштву
Награда за допринос културном животу школе
Стевановић Мина
Републички ниво Енглески ниво, учешће
Градски ниво Енглески ниво 2.место
Гвозден Матија Вукова диплома
Митровић Драгана Вукова диплома
Јовичић Александар Награда за допринос музичком животу школе
Ћурчић Милица Награда за човечност
Остојић Тамара Награда за човечност
Шевић Ана Награда за допринос музичком и ликовном животу школе
4-4
Соколов Тамара Републички ниво Српски језик 2.место,К њижевна олимпијада
Предлог за ђака генерације, предлог за најбољег литерату, Вукова диплома, награда
“Најбољи фотограф”
Ђорђевић Тијана Републички ниво Биологија, учешће
Републички нив Енглески језик, похвала
Градскиниво Енглески језик 2.место
Вукова диплома
Новковић Јелена
Републички ниво Енглески језик, похвала
Градски нивоЕнглески језик 2.место
Еделман Марко Републички ниво Филозофија, учешће
Даниловић Ленка Вукова диплома
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За допринос ликовном стваралаштву
4-5
Ходес Ђорђе Републички ниво Математика похвала
Охлопков Иља Вукова диплома, Редовно похађање наставе
Охлопков Кирил Редовно похађање наставе
Арсенијевић Анђела Редовно похађање наставе
Пантић ДраганаНаграда за човечност
Недељковић Лука Награда за човечност
4-6
Марјановић Ана

Републички нивоСрпски језик, 3.место
Градски нивоСрпски језик,1.место
Предлог за Ђака генерације, предлог за Литерату генерације,
Вукова диплома
Масловарић Јана
Републички нивоФизика, похвала
Градски ниво Физика 1.место
Предлог за Ђака генерације, предлог за награду Најбољи физичар
Борјан Никола
Републички нивоМатематика „Кенгур”,3.место
Вукова диплома
Божић Душан
Републички ниво Физика 2.место,
пласман на Српску физичку олимпијаду
Градски ниво Физика 1.место
Предлог за награду Најбољи физичар
Вукова диплома
Крајновић Јована Републички ниво Биологија, учешће
Градски ниво Биологија 3.место
Петровић Кристина
Републички ниво Биологија, учешће
Трифуновић Александар Републички нивоЕнглески језик, учешће
Градски нивоЕнглески језик 3.место
Вукова диплома
Баљак Милена
Светско дебатно првенство, пласман
Награда за дебату и беседништво
Џивџановић Драган
Светско дебатно првенство, пласман
Награда за дебату и беседништво
Ивковић Анђелa Позоришне представе 2.место
Живојиновић Милош Предлог за Награду за човечност
Жежељ Алекса Вукова диплома
4-7
Газикаловић Александра Meђународни ниво Треће место из области природних наука
(биологија-хемија)
Награда за хемију
Пешић Вељко
Републички ниво Биологија, учешће
Градски ниво Биологија1.место
Вукова диплома
Предлог за награду за човечност
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Петровић Теодора

Предлог за најбољег математичара
Предлог за Ђака генерације
Вукова диплома
Марјановић Петар Предлог за награду за човечност
Глигоров Дијана Музичка култура “ Етно певање”
Сарјановић Анђела Вукова диплома
Хаџефендић Дејана Вукова диплома
4-8
Крунић Јован Републички нивоФизика2.награда
Градски ниво Физика 2.награда
Награда за најбољег физичара
Вукова диплома
Ђуровић Јасна Вукова диплома
Фолклорна група, учешће све 4 године
Цакић Ана
Вукова диплома
Фолклорна група, учешће све 4 године
Милинчић Милица Вукова диплома
Фолклорна група, учешће све 4 године
Марјановић Стефан Вукова диплома
Ковачевић Александра Вукова диплома
Лукић Душанка Вукова диплома
НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 2018.
4-1
Рошуљ Јован
ТерзићСтеван
Живадиновић Марија
4-3
Гвозден Матија
Митровић Драгана
4-4
Ђорђевић Тијана
Даниловић Ленка
4-5
Охлопков Иља
4-6
Марјановић Ана
Борјан Никола
Божић Душан
Трифуновић Александар
Жежељ Алекса
4-7
Пешић Вељко
Петровић Теодора
Сарјановић Анђела
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Хаџефендић Дејана
4-8
Крунић Јован
Ђуровић Јасна
Цакић Ана
Милинчић Милица
Марјановић Стефан
Ковачевић Александра
Лукић Душанка
4-1
Рошуљ Јован Награ да за човечност
Награда „Најбољи музичар генерације”
Величковић Димитрије Награда за најбољег спортисту генерације
Стеван Терзић Награда из хуманистичких наука
4-2
Панчевски Јелена Награда за човечност
4-3
Ћурчић Милица Награда за човечност
Остојић Тамара Награда за човечност
4-4
Соколов ТамараНаграда за најбољег литерату
Награда “Најбољи фотограф”
Тодоровић Андриа Награда за човечност
4-5
Охлопков Кирил Редовно похађање наставе
Охолопков Иља Редовно похађање наставе
Арсенијевић Анђела Редовно похађање наставе
Пантић Драгана Награда за човечност
Недељковић Лука Награда за човечност
4-6
Марјановић Ана Награда за литерату генерације
Масловарић Јана Награда за најбољегфизичара
Божић Душан Награда за најбољегфизичара
Баљак Милена Награда за дебату и беседништво
Џивџановић Драган Награда за дебату и беседништво
Живојиновић Милош Награду за човечност
4-7
Газикаловић Александра Награда за хемију
Пешић Вељко Награда за човечност
Петровић Теодора Награда за најбољег математичара
Марјановић Петар Наградаза човечност
4-8
Крунић ЈованНаграда за најбољег физичара
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18. МАТУРА
- Писмени испит из српског језика и књижевности одржан је 1. јуна 2018.
Дате су следеће теме:





Човек у Андрићевој и Кафкиној држави
Ако народ изгуби језик, изгубио је домовину и душу
Тајна уметности је у томе да исправља природу
Опсесија будућношћу је понекад добар разлог да се преспава садашњост (Б.
Миљковић)

Писмени испитизстраних језика и математике полагао се 4. јуна 2018.
- Усмени испити су реализованиод 6.до 15. јуна 2018. године.
Матурски испит је полагало и положило 246ученика.
У јунском року положило је 242, а у августовском року четири ученика.
У августовском року четири ученика је полагало и положиломатурски испит.
Од ванредних ученика, три ученика су положила матурски испит.
Дваученика суполагала и положила матурски испит у јунском року и један ученик
уавгустовском року.

19. ЕКСКУРЗИЈЕ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД је у периоду од 04.до 10. новембра2017. године ишао у Италију у
организацији туристичке агенције "Путник".
ТРЕЋИ РАЗРЕДје од 29.септембра до 7. октобра 2017. ишао на екскурзију у Грчку, у
организацији туристичке агенције " Путник ".
ДРУГИ РАЗРЕД је од 1. до 3. октобра 2017. ишао на екскурзију у Суботицу, Палић, Нови
Сад, у организацији туристичке агенције''Соник - турс ''.
ПРВИ РАЗРЕД: Екскурзија је реализована у месецу јуну (3. и 4. јуна 2018.) 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
захтевнипрограми испуњени су у потпуности, а ученици, наставници и водичи били су на
највишем нивоу.

20. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Ушколској 2017/2018. години смо радилиса 6 ученика. Са свима су обављане
консултације, а одржано је укупно 67 испита.
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У јунском року матурирала је два ученика, а у августовском рокуједан ванредни ученик.

21. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Прва седница ђачког парламента у школској 2017/2018. години одржана је 04.09.2017.
За председника парламента је изабрана Катарина Телебак, а за потпредседника Урош
Мрдаљ. За записничара изабрана је Марија Радиша.
У том периоду одржано је осам седница парламента, а ученици су, поред редовних
активности парламента, разматрали и реализовали следеће активности
- Организација такмичења «Борба бендова»;
- Организација трибина Дебатног клуба;
- Организација манифестације «Прва има таленат»;
- Реализација пројеката «Ђачког предузетништва»;
- Организација прикупљања хуманитарне помоћи у сарадњи са ђачким парламентом Треће
београдске гимназије;
- Одлазак у Крагујевац на комеморативну манифестацију Велики школски час;
- Организација друштвено корисног рада за ученике са угроженом оценом из владања;
- Школски аутомат (фрижидер), радио је током целе школске године. Профит који је
остварен искоришћен је за финансирање музичког клуба школе.
- Размена уџбеника на почетку школске године;
- Предлози за набавку нових материјала и средстава;
- Акција добровољног давања крви 13. 10. 2017. године и 20. 02. 2018.
- Акција «Један пакетић, много љубави» у сарадњи са Црвеним крстом општине Стари
град;
- Наставак акције «Чеп за хендикеп»;
- Учешће на «Европском квизу новца» за ученике првог разреда;
- Интерактивно предавање ендокринолога у свечаној сали школе;
- Сагласност за организовање пројекта «Зелена ограда», коју ће спровести директор у
сарадњи са професорима биологије;
Трибине
1. Трибина ,,Дани европске баштине“
Овопредавање одржали су заједно Биљана Крстић и Марина Чудов, у склопу обележавања
манифестације Дани европске баштине.
2. Предавање „Пословне вештине “
Предавање суодржали 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. Предавање о безбедности ученика
Предавање су одржали припадници Саобраћајне полиције Београд
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5. Предавање „Пут до успеха“
Докторка Светлана Вујовић одржала је предавање о здрављу и здравим стиловима живота за
ученике и професоре.
6. Предавање о ослобађању Београда, 1944. године. Предавач је Љубиша Антонијевић,
пуковник у пензији и борац 3. Крајишке бригаде која је ослобађала овај део града где се
налази зграда Прве гимназије. 18. 10. 2017. године
7. Манифестација поводом обележавања годишњице ослобођења Београда, 20. 10. 2017. на
Калемегдану на месту иситцања заставе 3. Крајишке бригаде
8. Организовање групе ученика и професора који су 21. октобра присуствовали „Великом
школском часу“ у Крагујевцу, поводом обележавања годишњице стрељања
грађанаКрагујевца 1941. године
9. Организација акције добровољног давања крви, одржане 13. октобра 2017. год.
10. Обележавање 99. годишњице ослобођења Београда у Првом светском рату. Присуство
групе од 20 ученика са М. Кућеровић на свечаниј академији у Дому војске Србије, 01.
новембра 2017. године. У склопу ове прославе је и отварање изложбе о Петру Бојовићу у
К. Ц. „Пароброд“

22. ТАБЕЛЕ:
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
ИЗОСТАНЦИ
ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

У Београду,
14. септембра 2018.

Извештај израдили:
Милка Кућеровић
___________________
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Милан Гачановић
_____________________
Биљана Крстић
_____________________
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НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Ред
Број

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

Филолошки факултет
југ.књижевност
и српски језик

VII/2

2/5,6
4/5,6,8

Филолошки факултет
југ.књижевност
и општа књижевност

VII/1

Филолошки факултет
југ.књижевност
и општа књижевност
Филолошки факултет
југ.књижевност
и општа књижевност

Недељни
Број год. oстварених часова обавезног обли
фонд часова
образовно-васпитног рада
редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Симоновић Драгица
Пророк Милица
( Миловановић Ксенија)
(Ђуканов Тамара)
3.

4.

5.

Крнетић Катарина

Живић Ивана
(Ковачевић Биљана)
Шами Весна

6.

Стојановић Драгана

7.

Вујетић Данијела
(Јевремовић Јелена)

Ред
Број

Презиме и име
ЛИКОВНА КУЛТУРА

Филолошки факултет
југ.књижевност и
српски језик
Филолошки факултет
југ.књижевност и
српски језик
Филолошки факултет
југ.књижевност и
општа књижевност
Завршен факултет

18+2

68 +18+13

1/5,6
2/7,8
4/7

18+2

30+2+54+5

VII/1

3/2,3
4/3,4

19+2

13+13

VII/1

1/1,2,R
3/7,8

14+2

14+21

2/1,2,3,4

19+2

1/4
VII/1

12+10

1/8,
VII/1
3/1,4,5,6
VII/1

18+2

1/3,7
4/1,2

Степен
стручне
спреме

18+2
Предаје у
одеље
њима

56+54+54

30

Недељни
Број год. oстварених часова обавезног обли
фонд часова
образовно-васпитног рада
редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава
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8.

Чудов Марина

Факултет ликовних
уметности-сликарство

9.

Манојловић Јасмина

Факултет ликовних
уметности-сликарство

VII/1

1/1,2,3,4,5,6,7,8
2/1,2,3,4,5,6
3/1,2,3
4/1,2,3

VII/1

2/7,8

VII/2

1/1,2,3,4,5,6,7,8
2/1,2,3,4,5,6,7,8
3/1,2,3
4/1,2,3

20

31

2

МУЗИЧКА КУЛТУРА
10.

Филиповић Снежана

11.

Тасић Александра

Факултет музичких
уметности-наставни смер

Факултет музичких уметности-наст. смер VII/1

20

2/1,2,R

6

140

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
12.

Митровић Бојана
(Бајовић Лидија)

13.

Брковић Ивана

14.

Јовичић Самарџија
Марина

15.

16.

Ред

Васић Злата

Скерлић Оливера
(Фанка Нина)

Презиме и име

Филолошки факултет
енглески језик и
књижевност
Филолошки факултет
енглески језик и
књижевност

VII/1

1/2,3,4,5,R
2/1,2,5

18+2

34+55

VII/1

2/6,7,8
3/5,6,7,8

18+2

35

Филолошки факултет
енглески језик и књижевност

VII/1

1/1
3/1,2,3,4

19+2

11

Филолошки факултет
енглески језик
и књижевност

VII/1

2/3,4
4/1,2,3,4

Филолошки факултет
Енглески јези
к и књижевност

VII/1

1/6,7,8
4/5,6,7,8

Завршен факултет

Степен
стручне

Предаје у
одеље

10+24

19+2

8+1

24

Недељни
Број год. oстварених. часова обавезног обли
фонд часова
образовно-васпитног рада
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Број

спреме

њима

VII/1

1/5,7,8
2/4,7,8
3/7
4/1,3,4,8

VII/1

1/1,2
3/1,3

VII/1

3/4,6,82

VII/1

1/1,6
2/2,8
3/1,4,6
4/1,5

редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

17.

Чарапић Марина

18.

Перишин Наташа

19.

Симић Ирена

Филолошки факултет
француски језик
и књижевност
Филолошки факултет
француски језик
и књижевност
Филолошки факултет
Француски језик и књижевност

18+2

29+2

17+2

20+15

4

РУСКИ ЈЕЗИК
20.

Вучинић Слатка

Филолошки факултет
руски језик
и књижевност

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
21.

Ракићевић Леонора

22.

Стојановић Дарко

23.

24.

Ред

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Цветковић Вера

Филолошки факултет
немачки језик
и књижевност
Филолошки факултет
немачки језик
и књижевност

VII/1

VII/1

2/2
3/1,2,3,4,6,8
4/1,2,4,5,6,7,8
1/2,3,4,6,7,8
2/1,5,6
3/5

20+2

10

Филолошки факултет
класична филологија

VII/1

1/1,2,3,4,7,8
2/1,2,3

18+2

10+32

Божиновска Нина

Филолошки факултет
класична филологија

VII/1

1/5,6

4

12

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне

Предаје у
одеље

Недељни
Број год. oстварених. часова обавезног обли
фонд часова
образовно-васпитног рада
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Број

спреме

њима

редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава

ИСТОРИЈА
25.

26.

27.

Димитријевић Сузана

Философски факултет
историја

Крстић Биљана

Философски факултет
историја

Радосављевић Драгана

Философски факултет
историја

VII/1

Философски факултет
социологија

VII/1

Философски факултет
социологија

VII/1

VII/1

VII/1

1/1,2,3
2/1,2,3,4,7,8
3/4
1/5,6,7,8
2/5,6
3/5,6,7,8
1/4,R
3/1,2,3
4/1,2,3

20

11+12

20

48+13+14

20

23+9

СОЦИОЛОГИЈА
28.

29.

Кузмановић Снежана

Гачановић Милан

4/1,2,3,4,5,6,7,8
(устав)
4/4
1/1,3,6,R
2/1,2,3,4,6,7
3/1,4,6,7
(устав)
4/1,2,3,5,6,7,8

20

20

24

20

12+10

ФИЛОЗОФИЈА
30.

Јанковић Ирис

Философски факултет
философија

VII/1

31.

Каначки Немања

Философски факултет
философија

VII/1

Философски факултет
философија

VII/1

Спасојевић Александра

Философски факултет
психологија

VII/1

2/1,2,3,4,

8

9

Поповић Ивана

Философски факултет

VII/1

2/5,6,7,8

8

10+14

32. Јованчић Светозар (ГРАЂАНСКО)

3/6,7,8
4/1,3,4,5,6,7,
3/1,2,3,4,5
4/2,8
1/5,7
2/8
3/5,
4/5,7,8

15

6

ПСИХОЛОГИЈА
33.
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психологија

Ред
Број

Презиме и име

Завршен факултет

(грађанско)
1/2,4
4/3
Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

Недељни
Број год. oстварених. часова обавезног обл
фонд часова
образовно-васпитног рада
редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава

ГЕОГРАФИЈА
Дилпарић Ристо

ПМФ
Географија

35.

Грабунџија Невенка

ПМФ
географија

VII/1

36.

Вукадиновић Синиша

ПМФ
географија

VII/1

34.

VII/1

1/1,2,5,6,7,8
2/1,2
3/1,2
1/3,4,
2/3,4,5,6,7,8
3/3,4
1/р
3/5,6,7,8

20

20

10

МАТЕМАТИКА
37.

Недић Филиповић Александра

ПМФ
математика

VII/1

38.

Лукић-Василић Невена

ПМФ
математика

VII/1

39.

Богдановић Ружица

ПМФ
Математика

VII/1

40.

Поповић Александра

ПМФ
математика

VII/1

41.

Настасијевић Милена

42.

Гајић Мира

ПМФ
Математика
и информатика
ПМФ
математика

VII/1
VII/1

1/7,8
3//5,6
1/р
2/6
4/5,7

18+2

37+74

18+2

19+11

1/3,4
3,7,8

19+2

37+48

2/4
3,4

18+2

79+54

18+1

94

18+2

9+25

4/2,3,4
1/1,2
2/1,3
3/1,2,3
2/2,7
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4/1,6,8
1/5,6
43.

Гулић Марковић Силвана

ПМФ
математика

VII/2

ПМФ
Математика и информатика

VII/1

Предаје у
одеље
њима
1/5,6,7,8
4/5,6,7,8

2/5,8

18+2

22+60

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
44.

Пушић Милош

1/р
3/4,6,7,

Ред
Број

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

45.

Домазетовић Саша

Машински факултет

VII/1

46.

Кизић Радана

ПМФ
математика

VII/1

1/,2,4,р
2/1,4

47.

Поповић Валентина

ПМФ информатика

VII/1

¼, 1/7, 1/p, 3/1, 3/2, 3/3

48.

Беговић Оливера

Факултет организационих наука

VII/1

1/5,6
2/5,6,7,8
3/5,8

49.

Буловић Вера

ФОН

VII/1

1/1,3,4
4/1,2,3,4

Факултет за физичко
васпитање

VII/1

Факултет за физичко
васпитање

VII/1

15

Недељни
Број год. oстварених. часова обавезног обл
фонд часова
образовно-васпитног рада
редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава
20

20

27

20

20

36

20

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
50.

Бушић Далибор

51.

Симић Бранко

1/р
3/1,4
1/5,6,7,8

6

20
3/5,6
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4/1,2,3,4,
52.

Булић Дара

Факултет за физичко
васпитање

VII/1

53.

Чингелић Драган

Факултет за физичко васпитање

VII/1

2/5,6,7,8
3/7,8
4/5,6,7,8
1/1,2,3,4
2/1,2,3,4

20

16

20

3/2,3
ФИЗИКА
54.

Весић Славиша

ПМФ
физика

VII/1

4/1,2,5,6
1/1,5,6,7,8

ПМФ
физика

VII/1

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

56.

Шкорић Чедо

ПМФ
физика

VII/1

57.

Лујић Виолета

ПМФ
физика

VII/1

Прокић Милан

ПМФ физика

VII/1
1/3

55.

Ред
Број

58.

Перић Ида

Дамјановић Светлана

ПМФ физика

4/3,4
Предаје у
одеље
њима
1/2,4 ,р
2/4
3/1,2,3,4

VII/1

3/5,6,7,8
4/,8

20

27+24

20,

10

Недељни
Број год. oстварених. часова обавезног обл
фонд часова
образовно-васпитног рада
редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава
20

4

20

40+35

2
2/1,2,3,5,6,7,8

20

20

20

23+33

ХЕМИЈА
59.
60.
61.

ПМФ
хемија

VII/1
¼,5,6,7,8

Митрић Катарина

ПМФ
хемија

VII/1

Петровић Јасна

ПМФ хемија

VII/1

Јелић Славица

4/4,5,6,7,8
1/1,2,3
2/1,2,3
3/6,7,8

12
20

17
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ПМФ хемија
62.

63.

64.
65.

Пријић Миљавец
Слободанка
Савић Тамара
(Рајевић Тијана)
БИОЛОГИЈА
Каличанин Зорана

Килибарда Тања

VII/1
VII/1

2/,5,6,7,8
3/5

20

Пмф хемија

VII/1

1/p,2/4,3/4

10

ПМФ биологија

VII/1

ПМФ биологија

VII/1

ПМФ биологија

VII/1

ПМФ
биологија
Завршен факултет

ПМФ хемија

20

36+36

20

30+28

1/5,6,7,8
4/5,6,7,8

20

23+17

VII/1

1/1,2,3,4

8

21+20+14

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

VII/1

1/1,3,6,р ,
2/1,3,4,5,8
3/1,3,4,8
4/1,2,3,,5,6,,8

Домазетовић Драгана
66.
67.

Ред
Број

Перовић Снежана

Презиме и име
ВЕРОНАУКА
Стоиљковић Марија

68.

Богословски факултет

2/5,6,7,8
3/5,6,7,8
2/1,2,3,4
3/1,2,3,4
4/4

18

Недељни
Број год. oстварених. часова обавезног обл
фонд часова
образовно-васпитног рада
редовне
ваннаставне активности
наставеДодатна, допунска и секције факултативн
настава
14+15
13
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УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
1. ЗБИРНА ТАБЕЛА УСПЕХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред

У

С

П

Е

Х

Укупан
број
ученика

Одличан

Врло
добар

Добар

Довољан

Свега

%

Понавља
Разред

%

260

185

73

2

-

260

100

0

0,0%

233
243
246
982

143
166
146
640

86 4
71
93
323

6
7
19

-

233
243
246
982

100
100
100
100

0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

I
II
III
IV
укупно

0,0%
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2. ЗБИРНА ТАБЕЛА БРОЈА ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред

Оправдани

Неоправдани

Свега

18523

308

18831

22189
28434
32071
101217

417
650
958
2333

22606
29084
33029
103550

I
II
III
IV
укупно

3. ЗБИРНА ТАБЕЛА ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред

Опомена РС

У
РС

к
ОВ

о
ДИР

р
НВ

Искључења

Свега

-

11

-

-

-

-

11

-

11
23

1
-

1
-

-

12
24
49
96

I
II
III
IV
укупно

39

10

114

Прва београдска гимназија

4. УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред

Укупан
Број
ученика

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
I/8
I/R
Укупно

30
29
28
32
30
29
31
29
22
260

У
Одличан

С
Врло
добар

П
Добар

Е
Дово
љан

Х
Свега

%

20
15
17
25
25
23
24
20
16
185

10
12
11
7
5
6
7
9
6
73

2
2

-

30
29
28
32
30
29
31
29
22
260

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Понавља %
Разред

-

-

5. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ПРВИХ РАЗРЕДА
Разред
Оправдани
Неоправдани
Свега
I/1
I/2
I/3
I/4

1937
2334
2886
1740

41
81
43
32

1978
2415
2929
1772
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I/5
I/6
I/7
I/8
I/R
Укупно

2406
1882
2098
1916
1324
18523

35
16
23
33
4
308

2441
1898
2121
1949
1328
18831

6. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Разред

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
I/8
I/R
Укупно

Опомена
РС

У

К

О

Р

РС

ОВ

ДИР.

НВ

Искључења

Свега

1
2
2
2
4
11

-

--

-

-

1
2
2
2
4
11
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7. УСПЕХ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
У
С
П
Е
Х
Укупан
Одличан
Врло
Добар
Дово
Свега
%
Понавља
број
добар
љан
разред
ученика
II/1
29
11
18
29
100
II/2
25
12
13
25
100
II/3
30
18
10
2
30
100
II/4
28
24
3
1
28 100
II/5
30
15
14
1
30
100
31
20
11
31
100
II/7
31
24
7
31
100
II/8
29
19
10
29
100
укупно
233
143
86
4
233
100
8. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ДРУГИХ РАЗРЕДА

Разред

II/6

Разред

Оправдани

Неоправдани

Свега

II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
II/8
укупно

3852
1705
2948
3572
2618
2191
2943
2360
22189

82
51
88
33
34
19
65
45
417

3934
1756
3036
3605
2652
2210
3008
2405
22606

%

-

-
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9. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
У

К

О

Р

Разред

Опомена
РС

РС

ОВ

ДИР.

НВ

Искључења

Свега

II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
II/8
укупно

-

5
3
3
1
11

--

-

1
1

-

5
4
3
1
12

10. УСПЕХ УЧЕНИКА ТРЕЋИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
У
Разред

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7

Укупан
број
ученика
31
28
31
32
26
32
31

Одличан

С
Врло
добар

П
Добар

Е
Довољан

Х
Свега

%

Понавља
разред

%

24
19
26
29
13
17
19

7
9
4
3
13
15
7

1
5

-

31
28
31
32
26
32
31

100
100
100
100
100
100
100

-
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III/8
укупно

32
243

19
166

13
71

6

-

32
243

100
100

-

-

11. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ТРЕЋИХ РАЗРЕДА

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
III /8
укупно

Оправдани

Неоправдани

Свега

4319
3133
2689
2782
3844
4366
3752
3549
28434

78
86
96
137
41
103
84
25
650

4397
3219
2785
2919
3885
4469
3836
3574
29084

12. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
У

К

О

Р

ОВ

ДИР.

НВ

Искључења

Свега

1

-

-

7
3
1

Разред

Опомена
РС

РС

III/1
III/2
III /3

-

7
3
-

-

119

Прва београдска гимназија
III/4
III/5
III/6
III/7
III/8
укупно

-

6
4
3
23

-

1

-

-

6
4
3
24

13. УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
У
Разред

IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8
укупно

Укупан
број
ученика
34
31
31
27
31
32
29
31
246

Одличан

26

21
13
14
19
19
18
16
146

С
Врло
добар
8
9
18
13
9
11
11
14
93

П
Е
Х
Добар Довољан Свега
1
3
2
1
7

-

34
31
31
27
31
32
29
31
246

%

Понавља
разред

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

-

14. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЧЕВТВРТИХ РАЗРЕДА
Разред

Оправдани

Неоправдани

Свега

IV/1
IV/2
IV/3

3119
4496
4254

70
126
151

3189
4622
4405
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IV/4
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8
укупно

4465
3660
4146
4038
3893
32071

95
118
136
174
88
958

4560
3778
4282
4212
3981
33029

15. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Разред
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8
укупно

Опомена
РС
-

У
РС
3
3
7
4
10
7
5
39

К
ОВ

О
ДИР.

Р
НВ

Искључења

Свега

-

3
5
7
9
10
10
5
49

2
5
3
10

--
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