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Прва београдска гимназија се данас сматра једном од најцењенијих и
најтраженијих гимназија у Београду. Као најстарија гимназија у Београду она представља
институцију културног и друштвеног значаја. Школску 2017/2018. годину започеће са
тридесет и три одељења, сваки разред има три одељења друштвено-језичког смера и пет
природно-математичког смера, а новину представља девето одељење првог разреда,
рачунарско одељење за посебно надарене ученике. Гимназија данас има око 1000 ученика
и 66 факултетски образованих наставника. Квалитетан васпитно-образовни рад и наставни
кадар, изузетан потенцијал и ентузијазам младих људи главне су одлике Прве београдске
гимназије која непрестано ради на очувању традиције и унапређивању образовања.
Прва београдска гимназија основана је давне 1839. године. Гимназија је почела са
радом у Југ Богдановој 26, у кући која је узета у закуп од Николе Селаковића, после чега
је често мењала место Првих пола века свог постојања носила је назив Гимназија
београдска, а када су се крајем века у Београду појавиле и друге гимназије променила је
име у Прва београдска гимназија.
После Првог светског рата добила је назив Прва мушка реална гимназија у Београду.
Пошто је 1959. године спојена са Четвртом женском гимназијом, променила је име у Прва
београдска. У периоду усмереног образовања звала се Образовно-васпитна организација
Моша Пијаде, да би јој од 1990. године био враћен стари назив - Прва београдска
гимназија.
У току школске 1844/45. Године гимназија се уселила у Конак кнегиње Љубице
одакле школске 1846/47. године прелази у околину Саборне цркве, у зграду садашњег
Факултета примењених уметности у Улици краља Петра број 4, названој тако да подсећа
да је најстарији син кнеза Александра Карађорђевића, кнежевић Петар Карађорђевић
(доцније краљ Петар Први), ту похађао сва четири разреда Прве београдске гимназије. На
овом месту је током јуна 1858. године кнежевић Петар јавно полагао испите које је те
године учио. Испиту је, између осталих, присуствовао и Вук Караџић. Прва београдска
гимназија је 1863. године трајније решила проблем свог смештаја на основу поклона
капетана Мише Анастасијевића, односно била је смештена у Капетан Мишино здање,
заједно са Великом школом, Библиотеком, Музејом и Друштвом српске словесности. Како
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је ово здање постало тесно због све већег броја студената у Великој школи, од почетка
школске 1898/99. до 1904. године Прва београдска гимназија је смештена у три зграде:
зграду у Улици краља Петра 4, зграду београдске Реалке и зграду код Вазнесењске цркве
(зграда укинуте Треће београдске гимназије). У овом периоду Гимназија је имала 72
професора и велики број ђака. Године 1905. Прва београдска гимназија се уселила у
закупљени Дом светог Саве у Улици цара Душана 13, јер су зграде Реалке и у Улици
краља Петра 4 биле у врло лошем стању.Међутим,
ни тај смештај није био
задовољавајући због удаљености од центра града, па је почетком 1935. године одлучено да
се питање смештаја реши зидањем зграде специјално намењене за ту сврху. Пошто је
београдска општина дала плац код Цркве светог Александра Невског, узет је кредит те је
20. септембра 1936. године освештан камен темељац нове гимназијске зграде у Улици
цара Душана 61. У ту зграду Прва београдска гимназија уселила се 27. априла 1938.
године где остаје до данас.
Зидове овог импозантног здања красе ликови Љубе Ненадовића, Степе
Степановића, Радомира Путника, Живојина Мишића, Драгутина Димитријевића Аписа,
Светозара Марковића, Милована Глишића, Стевана Сремца, Лазе Лазаревића, Петра
Кочића, Војислава Илића, Јована Скерлића, Корнелија Станковића, Стевана Мокрањца,
Јована Цвијића, Михајла Петровића Аласа, Моше Пијаде, Пеђе Милосављевића, Оскара
Давича и многих других славних ученика и професора. Прва београдска гимназија је због
свог значаја и изузетне просветитељске улоге проглашена за споменик културе, те није
претерано рећи да припада групи националних институција Србије као што су Народна
библиотека, Народни музеј, Државни архив и сл.
Гимназија је 2009. године прославила 170 година постојања. Велики јубилеј
српског образовања у склопу разноврсних активности (изложбе, трибине, Ноћ музеја,
концерти, спортска такмичења, међународна сарадња, музички фестивал гимназија у Дому
омладине), величанствено је крунисан 6. јуна Свечаном академијом у Народном
позоришту. Поред садашњих и бивших ученика, професора и родитеља, прослави су
присуствовали високи представници државних, образовних, културних и спортских
институција Републике Србије. У тренутку када школу дели непуне две године од
обележавања новог јубилеја, 180 година постојања, сви запослени наставници, као и
управа школе, свесни су велике одговорности и задатка пред којим се налазе, али су
истовремено и поносни што могу својим радом да допринесу обележавању тако значајног
датума.
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6.1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ
6.1.1. Наставни кадар
У школи је 90 запослених, од тога 67 наставника. 58 наставника је запослено на
неодређено време, а 9 на одређено. Сви наставници поседују факултетско образовање, а
троје и магистратуру. Пет професора је у процедури полагања стручног испита – добијања
лиценце.
Структура дужине радног стажа је следећа:1
Дужина стажа

Број наставника

До 5 година

6

5 до 10 година

10

10 – 15 година

12

15 – 20 година

9

20 – 25 година

9

25 – 30 година

10

Преко 30 година

11

укупно

67

Сви наставници су обухваћени различитим видовима стручног усавршавања, како
хоризонталног, тако и вертикалног.
План стручног усаврашавања конципиран је у функцији модернизације образовноваспитног процеса. Формирана је комисија која ће пратити стручно усавршавање
професора и стручних сарадника. Руководилац је Ивана Брковић, професор, а чланови су:

1

Подаци из Плана школе за школску 2016 / 17. годину
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Драгана Домазетовић, професор, Ирис Јанковић, професор, психолог и педагог. Од
школске 2012/13. године формирани су Портфолији за све наставнике и стручне
сараднике. Они систематично да прате, вреднују и анализирају свој образовно-васпитни
рад, компетенције, напредовање и професионални развој и чувају најважније примере из
своје праксе, као и примере примене наученог током стручног усавршавања, односно
прави лични план професионалног развоја.
На нивоу Актива и Стручних већа обласних комисија, наставници планирају стручно
усавршавање које је саставни део Годишњег плана рада школе и усклађено је са Развојним
планом и Самовредновањем, као и компетенцијама наставника.
Усавршавање се вреднује преко «Интерног правилника о бодовању сталног стручног
усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности».
Планом школе одређене су и приоритетне области стручног усавршавања:
- Превенција насиља, злостављања и занемаривања
- Превенција дискриминације
- Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих
група
- Комуникацијске вештине;
- Учење да се учи и развијање мотивације за учење
- Јачање професионалних капацитета запослених у области иновативних метода
наставе и управљања одељењем
- Сарадња са родитељима, ученицима
- Информационо – комуникацијске технологије
Наставници и стручни сарадници имају право и дужност да сваке године учествују у
остваривању различитих облика стручног усавршавања и то:
1. Одрже угледни час наставе, прикажу активности, тему, резултате праћења развоја
ученика, прикаже стручну књигу, воде радионицу;
2. Присуствују угледним часовима, приказима активности и учествују у анализи;
3. Присуствују стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног
усавршавања;
4. Учествују у изради Развојног плана школе;
5. Похађају акредитоване семинаре.2

Детаљне информације о стручном усавршавању се налазе у Плану школе, Извештају школе и
портфолијима наставника
2
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Спроведена је анкета која испитује кључну област 6 и то 6.1. – људски ресурси.
Пратећи показатељ: наставни кадар
Циљ анкете је да се испита професионални развој наставника кроз различите облике
стручног усавршавања – како у тако и ван установе. На анкету је одговорило 59
наставника. Обрадом одговора добијени су следећи резултати:
45% испитаних наставника сматра да им је у потпуности омогућено стално стручно
усавршавање, 50% мисли да је оно могуће само делимично, док 5% испитаника сматра да
је континуирано усавршавање могуће у сасвим малој мери.
30% испитаних наставника мисли да су приоритети и циљеви стручног
усавршавања потпуно јасни, 60% мисли да су јасни делимично, док 10% испитаника тврди
да су овициљеви јасни у малој мери.
30% испитаника сматра да се приправници уводе у рад на адекватан начин, 20%
сматра да је ово заступљено делимично, док 30% наставника мисли да је адекватан рад са
приправницима присутан у малој мери. Чак 15% испитаних наставника нису упознати са
начином рада са приправницима.
40% испитаника у потпуности је упознато са програмима стручног усавршавања, а
исти број ове програме познаје делимично. У малој мери су програми стручног
усавршавања познати за 15% испитаника, док 5% изјављује да није упознато са овом
проблематиком.
25% анкетираних наставника сматра да потпуно може да утиче на избор теме и
облика стручног усавршавања, док 60% мисли да је овај утицај могућ само делимично.
15% испитаника мисли да је утицај на избор модуса стручног усавршавања минималан.
40% испитаника укључено је у неки облик стручног усавршавања ван школе, док
60% анкетираних похађа само семинаре у установи.
Од укупног броја испитаника 40% учествује у раду стручног друштва, 40% не
учествује, а 20% на ово питање није одговорило.
Већина испитаника је у претходном периоду похађала семинаре посвећене развоју
интелектуалних и комуникационих вештина, као и републичке семинаре за области у
којима су организовани. Мањи број анкетираних похађао је семинаре посвећене
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информационим технологијама у настави, примени стандарда и изради тестова и збирки
задатака.
Анкетирани наставници сугерисали су да би за успешно стручно усавршавање било
неопходно појачати сарадњу са матичним факултетима јер би то омогућило праћење
савремених токова у струци. Мањи број испитаника указао је на значај међународних
семинара.

6. 1.2. Ненаставни кадар
Ненастави кадар чине руководећи орган школе (директор, помоћник директора и секретар
школе – сви са високом стручном спремом), стручни сарадници (психолог, педагог и
библиотекар, такође са високом стручном спремом, административно финансијско особље
и помоћно техничка служба.
Укупан број руководилаца и ненаставног кадра је 22. Директор има VII степен сручне
спреме и 21 година радног стажа. Помоћник директора има такође VII степен стручне
спреме и 35 годинa радног стажа.
Сручни сарадници - структура
Степен стручне Стручни испит
спреме

стаж

Проценат
ангажованости

Педагог

VII

Да

12

100%

Психолог

VII

Да

12

67%

библиотекар

VII

да

16

133%

Административно технички радници
Степен стручне Стручни испит
спреме

Проценат
ангажованости

стаж

Секретар

VII

не

2

100%

Административни
радник

IV

-

33

100%

Рачуновођа

VII

не

4

100%

8

Административни
радник

IV

-

5

100%

Помоћно техничку службу чине: два домара, 11 теткица и радник који одржава рачунаре.
Из приложеног се види да наставници имају одговарајућу врсту стручне спреме прописане
Правилником, да је у школи запослен потребан број кадрова и да дужина радног стажа
оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства наставног кадра.
Наставници су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања које се реализује у
складу са Школским програмом рада и планом стручног усавршавања установе. У
протеклој школској години за наставнике је у школи организован семинар ''Развој
интелектуалних вештина''. Наставници се подстичу на самообразовање кроз додатно
стручно усавршавање. Школа учествује у реализацији пројеката различитих институција
које се баве унапређивањем наставе (Министарство просвете и спорта, факултети,
институти, међународне организације...). Наставници учествују у раду матичних стручних
друштава и већа, пословних заједница и заједница 3
НИВО ОСТВАРЕНОСТИ: 4

6.2. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
6.2.1. Школски простор и опрема
Школска зграда својим укупним простором и структуром обезбеђује повољне услове
за реализацију свих образовно-васпитних задатака предвиђених годишњим Програмом
рада.
Објекат Школе налази се у Цара Душана 61, општина Стари град.
Објекат

Површина

Школска зграда

5248 м2

Школско двориште

1757 м2

3

Опширније о овоме у поглављу Ресурси локалне заједнице

9

Спортски терен

527 м2

укупно

7529 м2

Школска зграда (наставне и остале просторије):
Назив просторије

Број просторија

Кабинет

26

Лабораторија

2

Свечана сала

1

Библиотека

1

Сала за физико васпитање са пратећим 1
просторијама
Пратећих просторија 5
Просторије за припрему наставника

1

Зборница

1

Просторије за управу и администрацију

4

Просторије зубне амбуланте

2

Просторија за помоћно особље

1

Просторија за рад и пријем родитеља

1

Мултимедијални кабинет

1

Клуб

1

Просторија за Ђачки парламент, ђачке 1
фирме и изложбени простор
Синдикална просторија

1
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Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, двориште,
фискултурна сала), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају.
Школа располаже са више просторија за коришћење савремене информационе
технологије. Зграда и опрема доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног
окружења. Као просторије за окупљање и дружење ученика користе се Клуб и Свечана
сала школе.

6.2.2. Наставна средства
Три кабинета за информатику располажу са 27 рачунара. Такође рачунаре и рачунарску
опрему поседују: библиотека (1 рачунар), зборница (3 рачунара, 2 штампача и 1
фотокопир апарат), канцеларија директора (лап-топ и штампач), секретаријат (2 рачунара
и 1 штампач), рачуноводство (4 рачунара и 2 штампача), психолог и педагог (2 рачунара и
1 штампач), сервер соба (8 рачунара, 1 штампач, 1 скенер, миксета и појачало за озвучење
у дворишту и уређај за бележење података са видео камера). Рачунаре поседују и следећи
кабинети: кабинет уметности, физике (два рачунара), хемије, кабинет за стране језике, 2
кабинета за математику и 2 кабинета за српски језик. Кабинет немачког језика опремљен
је лап топом, пројектором и штампачем. Рачунарске пројекторе поседују и кабинети
уметности, физике, хемије, математике и мултимедијални кабинет, 2 кабинета
информатике као и Свечана сала. Један кабинет математике опремљен је
мултимедијалном таблом и ноутбук рачунаром.. Већина учионица опремљена је белим
таблама.
Телевизоре поседују кабинети за физичко васпитање, биологију, историју, географију,
библиотека и учионица Димитрије Нешић. Сви ови кабинети имају уз телевизор и ноутбук
рачунаре. У учионици Лаза Лазаревић је постављена лабораторија за стране језике. У
Клубу школе налазе се пећ за керамику и електрични клавир. У кабинету за ликовну и
музичку културу налазе се још један електрични клавир и девет сликарских штафелаја.
У току протекле школске године потпуно је реновиран кабинет за физику и опремљена
лабораторија. У току је реновирање и опремање новог кабинета за информатику.

6.2.3. Коришћење расположивих материјално техничких ресурса
Анализа анкете везане за материјално-техничке ресурсе - наставници
У оквиру самовредновања које се тиче области ``РЕСУРСИ``, урађена је анкета (упитник)
везана за материјално-техничке ресурсе школе. Анкетирано је 59 наставника који су на
постављена питања одговарали користећи следећу скалу:
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1- ни мало
2- у сасвим малој мери
3- делимично
4- потпуно
Питања

1

2

3

4

1. Школски простор пружа одговарајуће
могућности за реализацију наставних и
ваннаставних активности
2. Просторије у школи се адекватно
одржавају
3. Ученици су укључени у уређивању
школског простора
4. Квалитет и функционалност школског
намештаја су задовољавајући
5. Квалитет и функционалност наставних
средстава су у складу са потребама
наставе
6. Опремљеност кабинета наставним
средствима је задовољавајућа
7. Наставницима је омогућен приступ
интернету
8. Материјал
за
потребе
наставе
обезбеђује се у довољној мери
9. Школска
библиотека
задовољава
потребе и интересовања за лектиром и
стручном литературом
10. Школска медијатека је одговарајуће
опремљена
(музички
дискови,
образовни ДВД)
11. У школи постоји фискултурна сала
која одговара нормативима
12. Спортски терени добро су уређени

0%
(0/59)

8,48%
(5/59)

52,54%
(31/59)

38,98%
(23/59)

1,69%
(1/59)
11,86%
(7/59)
5,09%
(3/59)
1,69%
(1/59)

16,95%
(10/59)
37,29%
(22/59)
10,17%
(6/59)
16,95%
(10/59)

44,07%
(26/59)
40,68%
(24/59)
62,71%
(37/59)
64,41%
(38/59)

37,29%
(22/59)
10,17%
(6/59)
22,03%
(13/59)
16,95%
(10/59)

1,69%
(1/59)
1,69%
(1/59)
3,39%
(2/59)
0%
(0/59)

22,04%
(13/59)
5,09%
(3/59)
8,48%
(5/59)
16,95%
(10/59)

52,54%
(31/59)
25,42%
(15/59)
57,63%
(34/59)
50,85%
(30/59)

23,73%
(14/59)
67,80%
(40/59)
30,51%
(18/59)
32,20%
(19/59)

13,56%
(8/59)

33,90%
(20/59)

40,68%
(24/59)

11,86%
(7/59)

10,17%
(6/59)
10,17%
(6/59)

18,65%
(11/59)
23,73%
(14/59)

45,76%
(27/59)
55,93%
(33/59)

25,42%
(15/59)
10,17%
(6/59)
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Анализом анкете добијени су следећи резултати:













52,54% наставника сматра да школски простор делимично пружа одговарајуће
могућности за реализацију наставних и ваннаставних активности,
44,07% наставника сматра да се просторије у школи делимично адекватно
одржавају,
40,68% наставника сматра да су ученици делимично укључени у уређивању
школског простора,
62,71% наставника сматра да су квалитет и функционалност школског намештаја
делимично задовољавајући,
64,41% наставника сматра да су квалитет и функционалност наставних средстава
делимично у складу са потребама наставе,
52,54% наставника сматра да је опремљеност кабинета наставним средствима
делимично задовољавајућа,
67,80% наставника сматра да им је потпуно омогућен приступ интернету,
57,63% наставника сматра да се материјал за потребе наставе делимично обезбеђује
у довољној мери,
50,85% наставника сматра да школска библиотека делимично задовољава потребе и
интересовања за лектром и стручном литературом,
40,68% наставника сматра да је школска медијатека делимично одговарајуће
опремљена (музички дискови, образовни ДВД),
45,76% наставника сматра да у школи постоји фискултурна сала која делимично
одговара Нормативима,
55,93% наставника сматра да су спортски терени делимично добро уређени.
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Графикон 1 – Анкета наставници
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Анализа анкете везане за материјално-техничке ресурсе - ученици
У оквиру самовредновања које се тиче области ``РЕСУРСИ``, урађена је анкета
(упитник) везана за материјално-техничке ресурсе школе. Анкетирано је 84 ученика I, II и
III разреда, који су чинили случајан узорак. Ученици су на постављена питања одговарали
користећи следећу скалу:
1- ни мало
2- у сасвим малој мери
3- делимично
4- потпуно
Анализом анкете добијени су следећи резултати:
Питања
1.

Школски простор пружа одговарајуће могућности за
реализацију наставних и ваннаставних активности

1

2

3

4

2%

12%

55%

31%

2

10

46

26

6%
5
33%
28

22%
18
47%
39

52%
44
17%
14

20%
17
3%
3

31%
26
23%
19

44%
37
51%
43

23%
19
23%
19

2.

Просторије у школи се адекватно одржавају

3.

Ученици су укључени у уређивању школског простора

4.

Квалитет и функционалност школског намештаја су
задовољавајући

5.

Квалитет и функционалност наставних средстава су у
складу са потребама наставе

2%
2
3%
3

6.

Опремљеност
кабинета
задовољавајућа

5%
4

23%
19

45%
38

27%
23

7.

У школи постоје просторије за окупљање ученика

8.

У школи постоје просторије за пријем родитеља

9.

Школска библиотека задовољава потребе и интересовања за
лектиром и стручном литературом

16%
13
15%
13
2%
2

32%
27
25%
21
10%
8

25%
21
36%
30
38%
32

27%
23
24%
20
50%
42

22%
18
21%
17

38%
32
32%
27

27%
23
32%
27

13%
11
15%
13

23%
19

33%
28

31%
26

13%
11

наставним

средствима

је

10. Школска медијатека је одговарајуће опремљена (музички
дискови, образовни ДВД)
11. У школи постоји
Нормативима

фискултурна

12. Спортски терени добро су уређени

сала

која

одговара
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Графикон 2 – анкета ученици
Анализирајући анкету ученика о материјално – техничким условима добили смо увид у
мишљење ученика о условима у којима се обавља образовно-васпитни процес, тј. о томе
како ученици доживљавају простор у коме проводе свој школски дан.
Што се тиче школског простора, највећи проценат ученика (55%) сматра да он пружа
одговарајуће могућности за реализацију наставних и ваннаставних активности, а њих 31%
сматра да је то у потпуности.
Што се тиче одржавања просторија у школи, 52% ученика сматра да се адекватно
одржавају, 20% њих сматра да је то у потпуности, али 22% ученика сматра да се то дешава
у сасвим малој мери.
Ученици сматрају да су у сасвим малој мери укључени у уређивање школског простора,
чак 33% њих сматра да ни мало нису укључени.
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44%
ученика сматра да су квалитет и функционалност школског намештаја
задовољавајући, а 31% сматра да је то у сасвим малој мери.
Највећи проценат ученика сматра да су квалитет и функционалност наставних средстава у
складу са потребама наставе.
Опремљеност кабинета наставним средствима је задовољавајућа, каже 45% ученика, док
њих 27% сматра да је то у потпуности задовољено, али исто тако, њих 23% сматра да је то
у малој мери тако.
Највећи проценат ученика (32%) сматра да у школи не постоје просторије за окупљање
ученика, али исто тако сличан број њих (27%) је мишљења да је ова потреба ученика у
потпуности задовољена, што је помало контрадикторно, те тај податак можемо довести у
везу са тим колико који ученици користе одређене просторије намењене ученицима, као
што је, нпр. Клуб Прве и сл.
Такође, највећи број ученика мисли да у школи постоје просторије за пријем родитеља,
иако онолико колико њих сматра да је то у потпуности тако, исто толико њих сматра да је
то у мањој мери заступљено.
Највећи број ученика задовољан је школском библиотеком и сматра да школска
библиотека задовољава потребе и интересовања за лектиром и стручном литературом.
Супротно томе, већи број ученика сматра да школска медијатека није одговарајуће
опремљена (музичким дисковима, образовним ДВД-овима)
Што се тиче фискултурне сале, мишљења ученика су подељена. Исти проценат (њих 32%)
сматра да у школи постоји фискултурна сала која одговара Нормативима, и насупрот
томе, тај исти број сматра да је фискултурна сала у складу са нормативима – само у малој
мери. Слична ситуација је и што се тиче спортских терена. 33% ученика мишљења је да
спортски терени нису довољно уређени.
На највише питања највећи број ученика је одговарао тако што је износио ниво слагања 3,
што значи да су сматрали да су одређени услови задовољени делимично, не у потпуности,
али свакако исказује њихово задовољство стањем у школи.
Све у свему, на основу свих резултата анкетних питања, може се приметити да су
ученици, генерално гледано, задовољни материјално – техничким условима у школи.
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Мањи број ствари би променили у школи, а већину не, и сматрају да време проведено у
школи проводе на адекватан начин и у пријатној средини.
Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и
у функцији су наставних и ваннаставних активности. Постоји план коришћења
материјално-техничких ресурса, посебно код коришћења мултимедијалног кабинета и
Свечане сале. Ученици и наставници их ефективно користе, о чему постоји евиденција.
Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење просторија Клуба, за који сами
праве распоред и одржавају опрему.
Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни
материјали, аудио-визуелни материјали, компјутери, фотокопир-апарат...) која су очувана
и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Многа наставна средства
израдили су наставници и ученици. Ипак, настава је жив процес у коме је неопходно
пратити савремена достигнућа, па увек постоји потреба за новим наставним средствима.
НИВО ОСТВАРЕНОСТИ: 3

На следећим графиконима приказано је поређење мишљења ученика и наставника у
погледу тврдњи за које сматрају да нису присутне у нашој школи, као и оних за које
сматрају да су присутне у потпуности.
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Графикон 3 – поређење резултата анкета наставници и ученици – није присутно

Графикон 4 – поређење резултата анкета наставници и ученици – присутно у потпуности
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6.3. ФИНАНСИЈАКИ РЕСУРСИ
6.3.1. Структура и намена остварених прихода

ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ
Извори средстава
БУЏЕТ

Година
2016.
67.415.146,00

Средства Буџета Републике Србије из којих су исплаћене зараде
запосленима и отпремнине

Ђачки динар

1.357.529,00

Из ових прихода су плаћени осигурање и обезбеђење, ђачки
интернет, хигијенска средства, фломастери за белу таблу и
обавезна документација

Трансфери од Градског Секретаријата

19.504.239,00

Средства добијена од Градског Секретаријата су утрошена на
плаћање рачуна за електричну енергију, комуналне услуге,
даљинско грејање, услуге комуникације,Остале услуге и
материјали за текуће одржавање зграде итд.
Сопствени приходи од издавања просторија

985.159,00

Из ових прихода су плаћени трошкови одржавања сервера,
трошкови Петнице, куповине књига за библиотеку, израде
распореда часова, трошкови репрезентације итд.
Донација НИС- а за Пројекат " Реконструкција модерне
лабораторије за кабинет физике"

1.000.000,00

Средства су коришћена за опремање кабинета физике ( школски
намештај, опрема за образовање)
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Школа има разноврсне изворе средстава (буџет, донације, помоћ од Градског
секретаријата, учешће у пројектима, самосталне изворе прихода). Школа учествује на
конкурсима за додељивање средстава на основу добро осмишљених пројеката. Тако су у
протеклој школској години добијена средства за реновирање кабинета физике и оснивање
лабораторије. Свечано отварање кабинета и лабораторије пратио је и Сајам физике у
нашој школи. Финансијски план и расподела средстава у складу су са приоритетима
школе.

6.4. РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ
6.4.1. Коришћење расположивих ресурса

У циљу успешнијег остваривања наставног плана и програма, школа сарађује са читавим
низом институција. Сарадњу планирају и организују предметни наставници према
захтевима програма, дешавањима у граду и потребама у оквиру ваннаставних активности.
Планирање се наставља на нивоу актива, стучних већа обласних комисија, школе и
Школског одбора. Сарадња се може подвести под следеће видове:
-

Стручно усавршавање наставника

-

Обезбеђивање стручне праксе за студенте

-

Учешће ученика на такмичењима, смотрама, манифестацијама, сајмовима

-

Посете ученика предавањима и радионицама

-

Посете ученика значајним институцијама и догађањима у граду

-

Сарадње у оквиру реализације различитих пројеката и / или ваннаставних
активности

Стручно усавршавање наставника (хоризонтално и вертикално) планира се Планом школе
према потребама наставника и наставног плана и програма. Институције са којима школа
сарађује по овом питању су: Министарство просвете, факултети и друге институције
наведене у Каталогу стручног усавршавања.
Школа сарађује са следећим факултетима:
-

Филозофски факултет (катедре за историју, историју уметности, катедра за
класичне науке, катедра за психологију, за педагогију)
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-

Филолошки факултет (катедре за српски језик и књижевност и катедре за стране
језике

-

Факултет за спорт и физичко васпитање

-

Физички факултет

-

Хемијски факултет

-

Факултет музичке уметности

-

Факултет примењених уметности и Факултет ликовне уметности

-

ЗУОВ

Осим наведехих, стручно усавршавање се врши и преко следећих институцуја:
Асоцијација за класичне студије, Филозофско друштво Србије, Друштво психолога,
Удружење педагога физичког васпитања и Српске православне цркве.
Стручна пракса за студенте (менторски рад за наставнике) такође се одвија у сарадњи са
факултетима.
Такмичења за ученике организују: Министарство просвете (републичке смотре,
такмичење из енглеског језика за ученике IV разреда, инфорнације о такмичењима и
смотрама). То чине и следећаи факултети и институције: Филозофски факултет, катедра за
класичне науке, Савез за школски спорт Србије, Друштво математичара Србије (
манифестација Мај месец математике и такмичење Кенгур), Математичко друштво
Архимедес и Друштво физичара Србије. Наставници који предају стране језике сарађују
са Градском секцијом за енглески језик која организује такмичења, са ЗФА – немачком
институцијом за сарадњу са школама која организује полагање ДСД испита, Руским
домом, Руском школом, Француском амбасадом, Француским институтом (у овиру
обележавања месеца франкофоније). У нашој школи, професори организују полагање за
ДЕЛФ, а ученици на овим испитима постижу, традиционално одличне резултате.
Посете ученика предавањима и радионицама: ученици су ангажовани у оквиру Дана
науке и технике. Факултет физичке хемије организује радионице у лабораторији и
предавања за гимназијалце, па учествују и наши ученици. Две године за редом у школи
смо имали Сајам физике као и ''Биофест'', сајам који организује Институт за биолошка
истраживања ''Синиша Станковић''. Сваке године наши ученици учествују на ECOFAIR –
сајму екологије. Ученици активно учествују у Данима европске баштине (изложба и
радионице се организују у школи сваког септембра као резултат реализације пројекта на
задату тему), и на Фестивалу стваралаштва младих у оквиру Сајма књига. Традиционална
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је сарадња са Културним центром Београда који често организује радионице за ученике
посвећене савременој уметности (АРТЕДУ).
Посете ученика значајним институцијама и догађањима у граду: ученици редовно
посећују позоришта, музеје, галерије и концерте. У школи постоји ''Клуб љубитеља
музике''. Школа има добру сарадњу са Народним позориштем, Позориштем на Теразијама,
Атељеом 212, Музичком омладином, КНУ, Домом синдиката, Музејом примењене
уметности и Музејом историје и Галеријом војске Србије. У протеклој школској години,
наши ученици су обишли Министарство спољних послова и Музеј дипломатије.
Наши ученици често наступају у овиру разних програма у Дечијем културном центру.
Жива је сарадња са Домом омладине – од посете Гринфесту, преко музичких програма до
посета филмским фестивалима. По позиву, ученици учествују и у појединим
манифестацијама које организују Пријатељи деце Општине Стари град и Општина
Врачар.
Сарадња у оквиру реализације различитих пројеката и / или ваннаставних активности
У овиру ваннаставних активности , наставници историје сарађују са Заводом за заштиту
споменика – пројекат ''Бео – кул градска тура'' који подразумева истраживачки рад за
ученике и израду презентација. Биолошка секција ''Врабац'' сарађује са Удружењем
''Средина'', Заводом за заштиту природе, Институтом за биолошка истраживања, Градским
зеленилом, и институтом за молекуларну генетику
У оквиру секције за младе предузетнике Yunior Achievment реализује се сарадња са
Привредном комором Србије, Београдском банкарском академијом и Градском
скупштином.
За потребе реализације истраживаћког пројекта успостављена је сарадња са Јеврејском
општином.
Драмска и рецитаторска секција су, што ради такмичења, а што ради извођења представа
сарађивали, осим са већ наведеним институцијама и са РТС-ом.
Наставници српског језика и књижевности, осим са Филолошким факултетом и Друштвом
за српски језик сарађују са Вуковом задужбином (у часопису Даница изашао је чланак о
нашој школи).
Сарадња са факултетима се огледа и у томе што многи факултети држе своје промоције у
нашој школи, а поједини организују и радионице. Тако је факултет Сингидунум одржао
семинар ''Пословне вештине'' за матуранте наше школе.
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Школа сарађује и са свим осталим гимназијама у граду. Драмска секција често држи
представе у просторијама V београдске гимназије, а добра је и сарадња са Математичком
гимназијом у оквиру конкурса Беокулис.
У циљу здравствене и ментално-хигијенске заштите ученика школа сарађује са Домом
здравља „Стари град" , Институтом за ментално здравље, као и стоматолошком службом.
Посебно треба издвојити сарадњу са МУП Стари град који често организује предавања за
наше ученике. У протеклој школској години, то су била следећа предавања:
''Психоактивне супстанце'', ''Безбедност на интернету'' и ''Безбедност у саобраћају''У настојању да школа пружи помоћ друштвеној средини организују се културноуметнички програми за обележавање пригодних датума и приликом сусрета генерација. У
оквиру акција Црвеног крста у школи се организује добровољно давање крви.
НИВО ОСТВАРЕНОСТИ: 4

На основу досадашње анализе ресурса долази се до закључка да су нивои остварености
свих показатеља готово уједначени. Људски ресурси показују да наставници имају
одговарајућу врсту стручне спреме прописане Правилником, да је у школи запослен
потребан број кадрова и да су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања.
Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије,
двориште, фискултурна сала), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се
одржавају. Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге,
радни материјали, аудио-визуелни материјали, компјутери, фотокопир-апарат...) која су
очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Такође, у школи
постоји више просторија за коришћење савремене информационе технологије. Зграда и
опрема доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења.
Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и
у функцији су наставних и ваннаставних активности.
Из свега наведеног проистиче да су ресурси у нашој школи на задовољавајућем,
штавише високом нивоу. Наравно, увек постоје разлози и могућности за унапређивање.
Ово се посебно односи на наставна средства, учила и литературу који подлежу сталним
иновацијама и осавремењавању.
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Александар Андрејић, директор
Татјана Живковић
Катарина Крнетић
Милена Настасијевић
Ирис Јанковић
Зорана Каличанин
Марина Чудов
Маја Калуђеровић, родитељ
Михаило Дилпарић, ученик
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