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2. УВОД 

2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА  

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

1. Закон о основама система образовања и васпитања, "Службени гласник РС" бр.72/09, а 
ступио је на снагу 11.9.2009. године; 
2.  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 29/93 и 
62/06 
3.  Закон о средњој школи, "Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 
25/2002 и 62/2003; 
4.  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 29/93 и 
62/06 
5.  Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и уредба од 
11.5.2005. године 
6.  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, 
"Службени гласник РС" бр. 86/05; 
7.  Правилник о упису ученика у средњу школу, "Службени гласник РС", бр. 45/04, 1/05; 
8.  Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2009/2010. 
годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број               5/2007; 
9.  Правилник о јавним исправама за средњу школу, "Службени гласник РС", бр.31/06; 
10. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, "Службени гласник 
РС", бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02; 
11. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, "Службени гласник РС", бр, 19/03; 
12. Правилник о стручно-педагошком надзору, "Службени гласник РС", бр.19/07; 
13. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 
стручних сарадника у средњој школи, "СГ РС - ПГ" број 1/92, 23/97 и 2/2000; 
14. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, "Службени гласник РС", број 33/99 и 
"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 3/03; 
15. Правилник о дипломама за  изузетан успех ученика у средњим школама, "Службени 
гласник РС" бр. 37/93; 
16. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета 
у основној и средњој школи, "Службени гласник РС", бр.46/01; 
17. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, „Службени гласник 
РС“, бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02; 
18. Правилник о наставном плану и програму за гимназије, “Службени гласник СРС – 
Просветни гласник“, број 5/90 и Просветни гласник 
3/91,3/92,17/93,2/94,2/95,8/95,23/97,2/02,5/03,10/03,11/04,18/04,24/04,3/05,11/05,2/06,6/06,12/06 
19. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС“, бр.19/03; 
20. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени 
гласник РС“ бр.37/93; 
21. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 
„Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05; 
22. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 
настави у , “Службени гласник СРС –Просветни гласник“, број 5/90 " - Просветни гласник" 
број 5/91, 1/92,  3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 и 1/07  
23. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - 
Просветни гласник" бр. 1/93; 
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24. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, "Службени гласник РС" бр. 14/04 и 56/05; 
25. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, "Службени 
гласник РС" бр. 22/05; 
26. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе, "Службени гласник РС" 
бр.73/04, 106/03 и 20/04; 
27. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/2010. 
годину, Завод за унапређење образовања и васпитања, Центар за професионални развој 
запослених; 
28. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, 
Министар просвете и спорта, у Београду, 21.2.2006. године, Број 611-00-000096/2006-03;  
"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 10/07;  
30. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 
зллостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама  
31. Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију Слуѕбени 
гласник РС, Просветни гласник  бр. 1/2009. 
32. Акциони план за вредновања кључне области 
33. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима. 
 
Б. Општи акти школе: 
- Статут 
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 
- Правилник о организацији и остваривању образовно-васпитне делатности путем  полагања 
испита у Ужичкој гимназији, 
- Правилник о безбедности и здравља на раду, 
- Правила понашања ученика,запослених и родитеља ученика 
- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза 
- Правилник о заштити од пожара 
- Правилник о систематизацији радниг места 
- Пословник о раду Школског одбора,  
- Пословник о раду Савета родитеља 
- Школски развојни план 

2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије 
друштвено-језичког и природно-математичког смера.Број решења је 022-05-172/93-03 од 
14.03.1994.године. 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  

3.1.Опште стање школе 

Ужичка гимназија остварује образовно – васпитни рад у делу зграде који је физичком поделом 
припао Гимназији. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне и факултативне 
активности одговарају нормативу школског простора.  
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3.1.1. Општи подаци о школи 

Назив школе – Ужичка гимназија 
Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице 
Број телефона: 031/513-140; 031/510-596 (наставничка канцеларија);  
031/513-458 (директор);   Број факса: 513-140;  
Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs 
E-aдреса: uzickagimnazija@ptt.rs  
 

3.1.2. Просторни услови рада  

А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета: 

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

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

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

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

- географија – 1 учионица површине 44 m 2 , 

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

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

-хемија- једна учионица  78 m 2 , 

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

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

Специјализоване учионице и лабараторије: 

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

- физика – 1 учионица површине 79 m 2 , просторија за вежбе површине 26 m 2  и кабинет за 
професоре површине 12 m 2 , 

- биологија – 1 учионица површине 50 m 2 и остава површине 17 m 2 , 

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

В) Фискултурне сале: 

- велика фискултурна сала са свлачионицама, мокрим чворовима и кабинетом за професоре укупне 
површине 570 m 2 , 

- мала фискултурна сала са свлачионицама укупне површине 180 m 2 . 
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Г) Остале просторије: 

- библиотека  – површине 56 m 2 , 

-читаоница- површине 45 m 2 ,  

- канцеларија секретара 23 m 2 , 

-канцеларија педагога- површине 16 m 2 , 

- канцеларија рачуноводства површине 23 m 2  , 

- канцеларија директора површине 54 m 2 , 

- наставничка канцеларија површине 75 m 2 , 

-чајна кухиња- површине 15 m 2 , 

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

- радионица површине 30 m 2 , 

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

Школа користи двориште величине 500 m 2 које је преуређено у спортске терене за кошарку и 
одбојку и користи се за извођење наставе физичког васпитања. 

3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

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

Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је задовољавајући и 
износи просечно око 87%. 

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

Р. 

б. 

Наставани предмет Проценат 
опремљености  

1. Српски језик и књижевност       90% 

2. Први и други страни језик       90% 

3. Латински језик       90% 

4. Устав и права грађана       80% 

5. Социологија       80% 

6. Психологија       80% 
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7. Филозофија       80% 

8. Историја       90% 

9. Географија       90% 

10. Биологија       90% 

11. Математика       90% 

12. Физика       80% 

13. Хемија       90% 

14. Рачунарство       90% 

15. Музичка култура       90% 

16. Ликовна култура       90% 

17. Физичко васпитање       90% 

 

3.2.2. Службени аутомобили и друга возила  

Школа нема службено возило. 

3.3. ИЗВЕШТАЈ О  УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 

Планирана  адаптација лабораторије за хемију у једну мултидисциплинарну лабораторију, 
коју би за своје потребе осим хемичара користили  физичари и биолози због недостатка 
финансијских средстава померена je до изналажења истих. 

Набавка лектире, стручних књига, енциклопедија, речника и видео записа за наставу: 
српског језика, страних језика, психологије, социологије и филозофије , као и карата и стручне 
литературе за наставу историје и географије реализована је у складу са расположивим сопственим 
средствима и представља текућу активности. Део наведених средстава је добијен од спонзора.  

Део старог школског намештаја, поправка опреме и справа за фискултурне сале и куповина 
лопти за наставу физичког васпитања, делимично је  реализована у оквиру редовног одржавања и 
обнављања опреме и потрoшних средстава у складу са материјалном могућности школе.  Део 
наведених средстава је добијен од спонзора. 

Адаптација подрумских просторија за потребе ученика и спортиста одлаже се до 
изналажења финансијских средстава. 
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Име и презиме Врста стр. спреме Год. 
радног 
стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања на 
другим пословиа у 

школи и којим 

Павловић Живојин Дипломирани физичар  31 ДА - 

Марковић Славко проф. одбране и заштите 28 ДА Библитекар 80% 

 

4.2.НАСТАВНИ КАДАР 

Р.
б.

 Име и 
презиме 

Врста стр. 
Спреме 

Предмети 
који предаје 

Го
д.

ра
д.

ст
аж

а 
Л

иц
ен

ца
 

%
 

ан
га

ж
о.

 
у 

ш
ко

ли
 

%
 

ан
га

ж
ов

ањ
а 

у  
др

уг
ој

 
ш

ко
ли

 

1. Даниловић   
Гордана 

проф. српског 
језика и књи 

српски језик 24 ДА 100% неодређено - 

2. Смиљанић   
Љиљана 

проф. српског 
језика и књи 

српски језик 19 ДА 100% неодређено - 

3. Марјановић   
Ружица 

проф. српског 
језика и књиж 

српски језик 17 ДА 100% неодређено - 

4. Благојевић    
Мирјана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 
70% 

17 ДА 100% неодређено  

5. Александра 
Александрић 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 2 ДА 80% неодређено - 

6. Грујичић 
Биљана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 13 ДА 100% неодређено - 

7. Никачевић  
Душанка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 39 ДА 100% неодређено - 

8. Демировић   
Невенка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 10 НЕ 70% неодређено 30% Музичка 
школа 

9. Гавриловић 
Светлана 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 23 ДА 100% неодређено - 

10. Скорковић 
Бранкица 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  9 ДА 100% неодређено  
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11. Вукић  
Бранка 

проф. руског 
језика 

руски језик 16 ДА 100% неодређено - 

12. Душко 
Мијалиловић 

проф. руског 
језика 

руски језик 8 ДА 33% неодређено 40% Медицин 
шк 

13. Весовић 
Борка 

проф. 
францус. јез 

француски 
језик 

21 ДА 100% неодређено - 

14. Пејовић 
Добрина 

проф.фран. јез француски 
језик 

14 ДА 33% неодређено 67% 
Медицинска 

15. Данијела 
Марковић 

проф. францу. 
јез 

француски 
језик 

1 - 20% одређено  

16. Ристовић 
Јелена 

класични 
филолог 

латински 
језик 

5 НЕ 100% неодређено  Родитељско 
одуство 

17. Јосиповић 
Божана 

Апсолвент 
Филол.факул. 

латински 
језик 

20 НЕ 100% одређено - 

18. Пејчић 
Владимир 

проф. физи 
културе 

физичко васп. 
50% инва. II . 

37 ДА 100% неодређено -пензионисан 
у јуну 

19. Ковачевић 
Горан 

проф. физ. 
културе 

физичко 
васпитање 

28 ДА 100% неодређено - 

20. Кнежевић 
Светлана 

проф. 
физичке кул. 

физичко 
васпитање 

16 ДА 40% неодређено 60% Економ. 
школа 

21. Симовић 
Вукадин 

проф. 
физичке 
културе 

физичко 
васпитање 
грађан. вас. 

16 ДА 100% одређено - 

22. Жупић 
Зоран 

дипломирни 
музичар 

музичка 
култура 

24 ДА 100% неодређено - 

23. Спаловић 
Биљана 

дипл.историч
ар уметности 

ликовна 
култура 

21 ДА 100% неодређено  

24. Миловановић 
Светлана  

дипломирани 
историчар 

историја 50% 
грађ. вас. 35% 

4 НЕ 85% неодређено  

25. Папић 
Јадранка 

проф. 
историје 

Историја 34 ДА 100% неодређено - 

26. Илић  
Душица 

проф. 
историје 

Историја 20 ДА 100% неодређено - 

27. Фемић 
Велимир 

проф. 
географије 

географија 31 ДА 100% неодређено - 
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28. Галечић 
Мирјана 

дипломирани 
географ 

геогр. 90% 

грађ.в.10% 

16 ДА 100% 

неодређено 

- 

29. Шаренац 
Милован 

дипломирани 
математичар 

математика 35 ДА 100% неодређено - 

30. Суботић 
Слободан 

дипломирани 
математичар 

математика 29 ДА 100% неодређено - 

31. Живанић 
Славка 

дипломирани 
математичар 

математика 31 ДА 100% неодређено - 

32. Јелисавчић 
Милена  

дипломирани 
математичар 

математика 
рачунарство  

28 ДА 100% неодређено - 

33. Станковић 
Марија 

дипломирани 
математичар 

математика 
рачунарство 

21 ДА 100% неодређено - 

34. Аћимовић 
Милијана 

дипл. 
инжењер  

рачунарство и 
информатика 

15 ДА 100% неодређено - 

35. Цвијетић 
Дејан 

дипломирани 
математичар 

рачунарство и 
информатика  

11 ДА 100% неодређено - 

36. Тубић Рајко дипломирани 
математичар  

математика 35 ДА 100% неодређено - 

37. Милошевић 
Мирјана 

дипл машинс. 
инжењер 

рачунарство и 
информатика 

19 ДА 100% неодређено  

38. Мисаиловић 
Анка 

дипл. 
инжењер  

рачунарство и 
информатика 

3 - 10%  одређено 20% Музичка 
школа 

39. Томић 
Вукашин 

проф. физике физика 7 НЕ 100% одређено - 

40. Васовић 
Цмиљка 

дипломирани 
физичар 

физика 15 ДА 100% неодређено - 

41. Јевђовић 
Снежана 

дипломирани 
физичар 

физика 20 ДА 100% неодређено - 

42. Селаковић 
Драгица 

проф. хемије хемија 14 ДА 100% неодређено - 

43. Вељовић 
Славица 

дипломирани 
хемичар 

хемија 15 ДА 100% неодређено - 

44. Куљанин 
Оливера 

дипломирани 
хемичар 

хемија 13 ДА 20% неодређено 80% Стари 
Град 
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45. Станојевић 
Саша 

дипломирани 
биолог 

биологија 21 ДА 100% неодређено - 

46. Ристовић 
Душица 

дипломирани 
биолог 

биологија 12 ДА 35% неодређено 40% Еконо. 
школа, 25% 
Уметн школа 

47. Зарић 
Милица  

дипломирани 
биолог 

биологија 19 ДА 100% неодређено - 

48. Пртењак Ана дипломирани 
биолог 

биологија 8 ДА 20% неодређено - 

49.  Ковачевић 
Соња 

дипл.филозоф
ичар 

филозофија 4 НЕ 100% неодређено - 

50. Стељић 
Милунка 

дипломирани 
филозоф 

Филозофија 
грађанско 
васпитање 

9 ДА 60% неодређено 30% 
Економска  
школа  

51. Јевтић  
Бранка 

дипломирани 
социолог 

социологијаус
тав и права 
грађана 

31 ДА 100% неодређено мировање 
радног односа 

52. Илић       
Борис 

дипломирани 
социолог 

социологија 
устав и права 
грађана 

3 НЕ 100% одређено - 

53. Ђурић 
Драгана 

дипломирани 
психолог 

психологија 23 ДА 50% неодређено 50% Медиц. 
школа 

54. Вукомановћ 
Иван 

ђакон верска 
настава 1 НЕ 25% одређено од 

30.04.2012. 
 

55. Панић Јован ђакон верска 
настава 3 НЕ 25% 65% Економ. 

шола 

4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Име и 
презиме 

Врста стр. 
Спреме 

Послови 
на којима 
ради 

Године 
радног 
стажа 

Лиценц
а 

 

% 

ангажова
ња у 
школи 

% 

Ангажов.  
другој 
школи 

Станковић 
Емилија 

дипломирани 
педагог 

педагог 

 

16 ДА 100  

- 

Марковић 
Славко 

проф. одбране 
и заштите 

Библиоте
кар 

27 ДА 80 - 
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Делић 
Нада 

проф. српског 
јез. и књиж. 

Библиоте
кар 

1 НЕ 20 - 

 

4.4. САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО 
УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ       Немамо.  

4.5. ВАННАСТАВНИ КАДАР  

Име и презиме Врста стр. 
Спреме 

Послови на 
којима ради 

Године 
радног 
стажа 

Лиц
енц
а 

 

% 

ангажовања у 
школи 

% 

Ангажов.  
другој 
школи 

Јањић    
Миланка 

висока дипл. 
правник 

секретар 23 ДА 100% 
неодређено 

- 

Веизовић    
Дејан  

економиста админ. фин. 
радник 

2 НЕ 70% 
неодређено 

 

Пенезић 
Слађенка 

виша 
економиста 

шеф 
рачунов. 

18 ДА 100% 
неодређено 

- 

Маслаћ 
Мирослав 

v степен вкв 
радник 

домар 38 - 100% 
неодређено 

- 

Ковачевић 
Слободан 

КВ радник 
маш.струке 

ложач 21 - 50% 
неодређено 

50% 
Економска  

Ђурић    
Драгана 

основна хигијеничар 15 - 100% 
неодређено 

- 

Словић   
Милица 

основна хигијеничар 25 - 100% 
неодређено 

- 

Миловановић 
Снежана 

средња 
угоститељск
и техничар 

хигијеничар 1 - 100% 
неодређено 

 

Ковачевић 
Надежда 

основна хигијеничар 24 - 100% 
неодређено 

- 

Перић    
Миљана 

основна хигијеничар 20 - 100% 
неодређено 

- 

Бошњаковић 
Мирјана 

основна хигијеничар 19 - 100% 
неодређено 

- 

Арсић    
Миланка 

основна хигијеничар 20 - 100% 
неодређено 

- 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима 

Подручје 
рада 

Смер Разред и 
одељење 

Број 
ученика 

 

 

 

Гимназија 

Друштвено- 
језички смер 

  I1  29 

  I 2  31 

  I 3    32 

  Is   33 

  II1  32 

  II 2  32 

  II 3  32 

  IIs 33 

 III1  30 

 III 2  30 

 III 3  32 

  IIIs 28 

  IV1  31 

  IV 2  31 

  IV 3  32 

Природно –
математички смер 

  I 4  27 

  I 5  31 

  I 6  27 

  II 4  31 

  II 5  29 
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  II 6  29 

 III 4  30 

 III 5  29 

 III 6  29 

  IV 4  32 

  IV 5  31 

  IV 6  29 

Укупно 2 смера 27 
одељења 

 824 
ученика 

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка. 

5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи 

Образовни 
профил: 

Разре
д и 

одеље
ње 

Број ученика  

Енглеск
и језик 

ПРВИ 

Немачки 

језик 
ДРУГИ 

Италија
нски 
језик 

ДРУГИ 

Француск
и језик 

ДРУГИ 

Руски 
језик 

ПРВИ 

Руски 
језик 

ДРУГИ 

Друштвено
језички 
смер 

I 1  29   29   

I 2  31 27  4   

I 3  32  26   7 

Is 33 7 9 12  4 

II1  32   32   

II 2  32   32   

II 3  32   32   

IIs 33 4  28  1 

 III1  30   30   

III 2  30   30   
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III 3  32   31 1  

IIIs 28   28   

IV 1  31   31   

IV 2  31   31   

IV 3  32   30 2  

Природно 
математич
ки смер 

I 4  27 27     

I 5  32  32    

I 6  27   19  8 

II 4  31     31 

II 5  31     31 

II 6  29     29 

III 4        30     30 

III 5  29     29 

III 6  29     29 

IV 4  32     32 

IV 5  31     31 

IV 6  29     29 

 

5.1.3. Ванредни ученици 

 

Р.б. 

Ванредни 
ученици 

          Број ученика 

   Разред   друштвено- 
језички смер 

 природно-
матем. смер 

  укупно 

1. први разред 2 / 2 

2. други разред 1 / 2 

3. трећи разред 4 / 4 
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4. четврти разред 1 2 3 

укупно 8 3 11 

 

5.1.4. Путовање ученика до школе 

 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 5 19 15 

Други 3 14 14 

Трећи 5 17 13 

Четврти 4 20 17 

У К У П Н О 17 70 59 

 

5.2. РИТАМ РАДА 
5.2.1. Распоред звоњења у школи 
 
Преподневна смена   Поподневна смена 
 
1. час 730-815    1. час 1345-1430 

2. час 820-905    2. час 1435-1520 

 
велики одмор 905-930   велики одмор 1520 -1540 

 
3. час 930-1015    3. час 1540-1625 
4. час 1020-1105   4. час 1630-1715 

велики одмор 1105-1115  велики одмор 1715-1725 

 
5. час 1115-1200   5. час 1725-1810 
6. час 1205-1250   6. час 1815-1900 
7. час 1255-1340   7. час 1905-1950 

 

5.2.2. Распоред смена 

Гимназија је од школске 1994/95. године прешла на рад у две смене у току једног дана. 
Први и трећи разреди имају наставу у једној смени, а други и четврти су у супротној смени. Смена 
се мења месечно, а промена се врши у недељи у којој има више дана наредног месеца. Школска 
година почиње тако што се настава у првом и трећем разреду одвија у поподневној смени, а у 
другом и четвртом у преподневној смени.  

Први час у преподневној смени почиње у 730, а седми се завршава у 1340. У другој, 
поподневној, смени први час почиње у 1345 сати, а седми се завршава у 1950 сати. 
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5.2.3. Дан школе 

Дан школе обележен  је 14. октобра 2011. године. 

5.3.  ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  
 

Р.
б.

 Име и 
презиме 

Врста стр. 
Спреме 

Предмети 
који предаје 

Го
д.

ра
д.

ст
аж

а 
Л

иц
ен

ца
 

%
 

ан
га

ж
о.

 
у 

ш
ко

ли
 

%
 

ан
га

ж
ов

ањ
а 

у  
др

уг
ој

 
ш

ко
ли

 
(к

ој
ој

) 

1. Даниловић   
Гордана 

проф. српског 
језика и књиж 

српски језик 24  
ДА 

100% 
неодређено 

- 

2. Смиљанић   
Љиљана 

проф. српског 
језика и књи 

српски језик 18 ДА 100% 
неодређено 

- 

3. Марјановић   
Ружица 

проф. српског 
језика и књиж 

српски језик 17 ДА 100% 
неодређено 

- 

4. Благојевић    
Мирјана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик  16 ДА 100% 
неодређено 

 

5. Александра 
Александрић 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 2 ДА 100% 
одређено 

- 

6. Грујичић 
Биљана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 11 ДА 100% 
неодређено 

- 

7. Никачевић  
Душанка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 38 ДА 100% 
неодређено 

- 

8. Демировић   
Невенка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 9 НЕ 100% 
неодређено 

 

9. Гавриловић 
Светлана 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 23 ДА 100% 
неодређено 

- 

10. Скорковић 
Бранкица 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  8 ДА 100% 
неодређено 

 

11. Вукић  
Бранка 

проф. руског 
језика 

руски језик 15 ДА 100% 
неодређено 

- 

12. Душко 
Мијаиловић 

проф. руског 
језика 

руски јез. 11% 

грађ.васп.20% 

безб. и здра. 
на раду 3% 

7 ДА 34% 
неодређено 

 

33% ''Ђ. 
Јакшић'', 22% 
Медицинска, 
11% Стари град 

13. Весовић проф. француски 20 ДА 100% - 
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Борка францус. јез језик неодређено 

14. Пејовић 
Добрина 

проф.фран. јез француски 
језик 

13 ДА 33% 
неодређено 

67% 
Медицинска 

15. Марковић 
Данијела 

Дипл.филолог француски 
језик 

1 - 22% 
одређено 

 

16. Марјановић  

Марина 

Дипл.филолог немачки језик - - 22% 
одређено 

72% Економска 

17. Јешић Бојана проф.италијан
ског језика 

италијански 
јез. 

2 - 33,33% 
неодређено 

44% Музичка 

22,23 Н.Матић 

18. Ристовић 
Јелена 

дипл. 
класични 
филолог 

латински 
језик 

4 НЕ 100% 
неодређено 
(на пород.) 

 

19. Јосиповић 
Божана 

апсолвент 
Филол.факул. 

латински 
језик 

18 НЕ 100% 
одређено 

- 

20. Пејчић 
Владимир 

проф. 
физичке 
културе 

физичко васп. 
50% инва. II 
кат. 

35 ДА 100% 
неодређено 

- 

21. Ковачевић 
Горан 

проф. 
физичке 
културе 

физичко 
васпитање 

27 ДА 100% 
неодређено 

- 

22. Кнежевић 
Светлана 

проф. 
физичке 
културе 

физичко 
васпит. 40% 

грађ.васп.20% 

14 ДА 60% 
неодређено 

40% Економска 
школа 

23. Симовић 
Вукадин 

проф. 
физичке 
културе 

физичко 
васпитање 
грађан. вас. 

14 ДА 30% физ.вас. 

20%грађ.вас. 
неодређено 

50% 
одр.физ.вас. 

- 

24. Жупић 
Зоран 

дипломирни 
музичар 

музичка 
култура 

23 ДА 100% 
неодређено 

- 

25. Спаловић 
Биљана 

дипл.историч
ар уметности 

ликовна 
култура 

19 ДА 100% 
неодређено 

 

26. Вићентић проф.лик. ликовна 6 НЕ 5% Медицинска 
45%, 
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Драган културе култура неодређено Економска 20% 

27. Миловановић 
Светлана  

дипломирани 
историчар 

историја 75% 

грађ. вас. 25% 

2 НЕ 100% 
неодређено 

- 

28. Папић 
Јадранка 

проф. 
историје 

Историја 32 ДА 100% 
неодређено 

- 

29. Илић  
Душица 

проф. 
историје 

Историја 19 ДА 100% 
неодређено 

- 

30. Фемић 
Велимир 

проф. 
географије 

географија 29 ДА 100% 
неодређено 

- 

31. Галечић 
Мирјана 

дипломирани 
географ 

Географија 
100% 

15 ДА 100% 

неодређено 

- 

32. Биљана 
Шоловић 

дипломирани 
географ 

Географија 
10% 

13 ДА 10% 
неодређено 

 

33. Шаренац 
Милован 

дипломирани 
математичар 

математика 33 ДА 100% 
неодређено 

- 

34. Суботић 
Слободан 

дипломирани 
математичар 

математика 28 ДА 100% 
неодређено 

- 

35. Живанић 
Славка 

дипломирани 
математичар 

математика 30 ДА 100% 
неодређено 

- 

36. Јелисавчић 
Милена  

дипломирани 
математичар 

Математ50% 
рачунар.50 % 

27 ДА 100% 
неодређено 

- 

37. Станковић 
Марија 

дипломирани 
математичар 

Математ44%   
рачунарс56% 

20 ДА 100% 
неодређено 

- 

38. Аћимовић 
Милијана 

дипл. 
инжењер  

рачунарство и 
информатика 

13 ДА 100% 
неодређено 

- 

39. Цвијетић 
Дејан 

дипломирани 
математичар 

Математ 22% 
рачунарс 78% 

9 ДА 100% 
неодређено 

- 

40. Тубић Рајко дипломирани 
математичар  

математика 34 ДА 100% 
неодређено 

- 

41. Милошевић 
Мирјана 

дипл машинс. 
инжењер 

рачунарство и 
информатика 

17 ДА 100% 
неодређено 

 

42. Мисаиловић 
Анка 

дипл. 
инжењер  

рачунарство и 
информатика 

1 - 45%  
неодређено 

31,5% Музичка 
школа 
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43. Томић 
Вукашин 

апсолвент 
физике 

физика 6 НЕ 30% 
одређено 

- 

44. Васовић 
Цмиљка 

дипломирани 
физичар 

физика 15 ДА 100% 
неодређено 

- 

45. Јевђовић 
Снежана 

дипломирани 
физичар 

физика 19 ДА 100% 
неодређено 

- 

46. Лела 
Међедовић 

диплирани 
физичар  

физика 31 ДА 100% 
неодређено 

 

47. Селаковић 
Драгица 

проф. хемије хемија 13 ДА 100% 
неодређено 

- 

48. Вељовић 
Славица 

дипломирани 
хемичар 

хемија 12 ДА 100% 
неодређено 

- 

49.  Куљанин 
Оливера 

дипломирани 
хемичар 

хемија 10 ДА 20% 
неодређено 

80% Стари 
Град 

50. Станојевић 
Саша 

дипломирани 
биолог 

биологија 19 ДА 100% 
неодређено 

- 

51. Ристовић 
Душица 

дипломирани 
биолог 

биологија 10 ДА 60% 
неодређено 

40% Еконо. 
школа 

52. Пртењак Ана дипломирани 
биолог 

Биологија 5 ДА 10% 
одређено 

25% Уметн., 
20% Музичка 

53. Зарић 
Милица 

дипломирани 
биолог 

биологија 17 ДА 100% 
неодређено 

- 

54. Ковачевић  
Соња 

дипл.филозоф
ичар 

филозофија 3 НЕ 100% 
неодређено 

На 
породиљском 

55. Смиљанић 
Катарина 

дипл.филозоф
ичар 

филозофија 3 НЕ 100% 
одређено 

 

56. Стељић 
Милунка 

дипломирани 
филозоф 

Филоз.40% 
грађа.ва  30% 

7 ДА 70% 
неодређено 

30% Угост-тур. 
школа 

57. Јевтић  
Бранка 

дипломирани 
социолог 

Социологија 
устав и права 

29 ДА 100% 
неодређено 

мировање 
рад.односа 

58. Илић       
Борис 

дипломирани 
социолог 

социологија 
устав и права  

2 НЕ 100% 
одређено 

- 

59. Ђурић 
Драгана 

дипломирани 
психолог 

психологија 21 ДА 50% 
неодређено 

50% 
Медицинска  

60. Радовић дипломирани психологија 8 ДА 10% 90% Економска  
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Драгана психолог 

61. Вукомановћ 
Иван 

ђакон верска 
настава - НЕ 25% 

одређено  
Економска 
школа 

62. Панић Јован ђакон верска 
настава 3 НЕ 30% 

одређено 
65% Економска  

 

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ  
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5.4.2. Извештај о присуству наставника акредитованим програмима са бројем часова 

Р.бр Име и презиме Врста стр. спреме Број сати за школску 
2012/13.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Живојин Павловић Директор школе     

2. Даниловић   Гордана проф. српског јез. и књиж  8   

3. Смиљанић   Љиљана проф. српског јез. и књиж 8 8   

4. Марјановић   Ружица проф. српског јез. и књиж 8 8   

5. Благојевић    Мирјана проф. српског јез. и књиж  8   

6. Александрић Александра проф. српског јез. и књиж     

7. Грујичић Биљана проф. српског јез. и књиж 24 8 - 24 

8. Никачевић  Душанка проф. енглес. језика 14    

9. Демировић   Невенка проф. енглес. jезика 30    

10. Гавриловић Светлана проф. енглес. Језика 36    

11. Скорковић Бранкица проф. енглес. језика  14    

12. Вукић Бранка проф. руског језика 8    

13. Мијаиловић Душко проф. руског језика 8    

14. Весовић Борка проф. францу. jезика 8    

15. Пејовић Добрина проф. францу. jезика 18    

16. Ристовић Јелена проф. латинског језик На родитељском одуству 

17. Бојана Јешић проф. францу. jезика     

18. Марина Марјановић проф. немачког jезика 16 48   

19. Данијела Марковић проф. италиј. jезика     

20. Пејчић Владимир проф. физичког васп.     

21. Ковачевић Горан проф. физичког васп.. 8    

22. Кнежевић Светлана проф. физичког васп. 8    

23. Симовић Вукадин проф. физичког васп. 8    
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24. Жупић Зоран проф. музичке културе 8    

25. Спаловић Биљана проф. ликовне културе 24 8   

26. Вићентић Драган  проф. ликовне културе     

27. Марковић Славко проф. одбране и заштите     

28. Светлана Милошевић проф. историје – приправ. 24    

29. Папић Јадранка проф. историје     

30. Илић Душица проф. историје 8 8   

31. Фемић Велимир проф. географије     

32. Галечић Мирјана проф. географије 8 8   

33. Шоловић Биљана проф. географије  8 12  

34. Шаренац Милован проф. математике     

35. Суботић Слободан проф. математике 8    

36. Живанић Славка проф. математике  8   

37. Јелисавчић Милена  проф. матем., рачунар.  24    

38. Станковић  Марија проф. математ., рачунар. 8 8   

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

40. Цвијетић Дејан проф. матема, рачуна. 16 8   

41. Тубић Рајко проф. математике  10    

42. Милошевић Мирјана проф. рачунарс. и инфор.    24 

43. Мисаиловић Анка проф. рачунарс. и инфор. 8 24   

44. Васовић Цмиљка проф. физике 8    

45. Јевђовић Снежана проф. физике 16    

46. Томић Вукашин  проф. физике     

47. Лела Међедовић проф. физике     

48. Селаковић Драгица проф. хемије 8    

49. Вељовић Славица  проф. хемије 8    

50. Куљанин Оливера проф. хемије 12   16 
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Приказан је број сати остварен на акредитованим семинарима, према компетенцијама. Извештаји о 
реализацији индивидуалних планова наставника и стручних сарадника део су посебне евиденције.  

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, 
ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ  

51. Станојевић Саша проф. биологије 8    

52. Ристовић Душица проф. биологије     

53. Зарић Милица  проф. биологије 8    

54. Ана Пртењак проф. биологије 16    

55. Соња Златић проф. филозофије  На родитељском одуству 

56. Смиљанић Катрина проф. филоз.– припр 8 8   

57. Стељић Милунка проф. филозофије  8   

58. Борис Илић проф. социологије – прип 8 8   

59. Ђурић Драгана проф. психологије  8   

60. Радовић Драгана проф. психологије     

61. Емилија Станковић школски педагог  8 8   

Р.б.  

Наставни 
предмет 

Први  Други  Трећи  Четврти  Укуп. Степен 
реализације 

Д-Ј П-М Д-Ј П-М Д-Ј П-
М 

Д-Ј П-М Д-Ј П-М Д-Ј П-М 

1.  Српски 
језик и 
књижевност    

592 

593       

444  

445 

560  

553 

315 

314  

720 

714  

324 

324  

480 

481  

384 

383  

2352 

2341 

1467 

1466  

99,53 99,93 

2. Енглески 
језик 1 

296 

297  

222 

221  

420 

415  

210 

207  

720 

713  

216 

215  

384 

384  

192 

191  

1820 

1809 

840  

834 

99,4 99,29 

3. Француски 
јез. 2 

148 

147 

74 

72 

280 

280  

- 

- 

296 

284 

- 

- 

192 

192  

- 

- 

916 

903  

74 

72 

98,85 97,3 

4. Руски језик 
2 

- 74 

74 

- 210 

210  

     - 216  

216 

- 

- 

192 

190  

- 692 

690  

- 99,71 
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5. Немачки 
језик 2 

74 

74 

74 

74 

- - - - - - 74 

74 

74 

74 

100 100 

6. Италијански 
језик 2 

148 

148 

74 

74 

- - - - - - 148 

148 

74 

74 

100 100 

7. Латински 
језик 

296 

296  

222 

222  

280 

280 

- - - - - 576 

576 

222 

222  

100 100 

8. Устав и 
права 
грађана  

- 

- 

- - - - - 96 

96  

96 

95  

96  

96 

96 

95  

100 98,96 

9. Социологија - - - - - - 288 

287  

192 

197  

288 

287  

192 

192  

99,65 100 

10. Психологија - - 280 

280  

210 

210  

- - - - 280 

280  

210 

210  

100 100 

11. Филозофија - - - - 288 

287 

216 

215  

288 

287  

192 

192  

576 

574  

408  

407 

99,65 99,75 

12. Историја 296 

296  

222  

222 

280 

279  

210  

210 

432  

431 

216  

216 

288 

288  

- 1296 

1294 

648 

648  

99,85 100 

13. Географија 296 

296  

222 

222  

280 

280  

210 

210  

288 

288  

216 

213  

- 

- 

- 864 

864 

648 

645 

100 99,54 

14. Биологија 296 

296  

222 

222  

280 

281  

210 

210  

288 

288  

324 

321  

- 

- 

288 

288  

864 

865  

1044 

1041  

100,1
2 

99,71 

15. Математика 592 

591 

444 

443  

420 

420  

525 

524  

288 

289  

540 

519  

192 

192  

384 

384  

1492 

1492  

1893 

1870  

100 98,78 

16. Физика 296 

296  

222 

222  

280 

279  

315 

315  

288 

286  

324 

324  

192 

191  

480 

479  

1056 

1056 

1341 

1340  

100 99,92 

17. Хемија 296 

296  

222 

222  

280 

277  

315 

314  

- 

- 

324 

318  

- 

- 

192 

191  

576 

573 

1053 

1045 

99,48 99,24 

18. Рачун. и 
информ. 

296 

296 

222 

222  

240 

240  

180 

180  

264 

264  

186 

188  

186 

186  

186 

18 

986 

986  

774 

776 

100 100,2
6 
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До одступања у реализацији наставног плана и програма дошло је због личних разлога предметних 
наставника, болести наставника и стручног усавршавања наставника. 

У табели су приказани часови редовне наставе ( не постоји практична настава и вежбе). 

5.5.1 Блок настава  

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

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

Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

Разред Одељења Укупно група Годишње 
часова по 
групи 

Укупно 

Први разред 6 12 74 888 

Други разред 6 12 60 720 

Трећи разред 6 12 30 360 

Четврти разред 6 12 30 360 

Укупно 2328 

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

Вежбе у другом разреду реализују се по посебном распореду : у првом полугодишту 
27 (9х3) часова  а у другом 33 (11х3) по групи 

 Вежбе у трећем разреду реализују се по посебном распореду: у првом полугодишту 
12 (4х3) часова  а у другом 18 (6х3) по групи 

У  четвртом разреду реализују се по посебном распореду: у првом полугодишту 15 
(5х3) часова  а у другом 15 (5х3) по групи 

19. Музичка 
култура 

148 

145 

111 

111  

140 

140  

105 

105  

144 

144  

- 96 

96  

- 528 

525  

216  

216 

99,43 100 

20. Ликовна 
култура 

148 

147  

111 

111  

140 

140  

105 

105  

144 

145  

- 96 

96  

- 528 

528  

216 

216  

100 100 

21. Физичко 
васп. 

296 

296  

222 

222  

280 

280  

210 

210  

288 

288  

216 

214  

192 

192  

192 

192  

1056 

1056 

840 

838  

100 99,76 

Укупно 

 

16372 

16327 

13022 

12971 

99,73 99,61 
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5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ - број  група и ученика 

5.6.1. Изборни предмети 

У складу са новим изборним предметима, регистрованим у Службеном гласнику РС број 
46 од 27. јула 2001. године и  број 23/2002. године, Просветном гласнику број 5/2001. године, у 
школи се реализује предмета верска настава и грађанског васпитања. Организација наставе 
спроведи се према званичним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 
складу са одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.  

Према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја првог дана нове 
школске године професори верске наставе и грађанског васпитања упознаће ученике са циљем и 
основним садржајем изборних предмета. Након тога ученици ће се определити за изборни предмет 
који ће бити у обавези да похађају у току средњошколског образовања. Недељни фонд часова 
изборних предмета је 1, а годишњи: I разред - 222, II разред - 210, III разред - 216 и IV разред – 
192. 

 
Наставни 
предмет 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти 
разред 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 

Одељ Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч. 

Верска 
настава 

3   I1  7 3   II1  3 3  III1  3 2  IV1  9 

  I 2  12   II 2  8  III 2  7 IV 2  6 

  I 3    7   II 3  6  III 3  10 IV 3  7 

  I 4  6   II 4  15  III 4  19 IV 4  8 

  I 5  7   II 5  8  III 5  12 IV 5  9 

  I 6  12   II 6  14  III 6  14 IV 6  12 

  Iс 14   Iс 15     

Грађанско 
васпитање 

7   I1  23 7   II1  26 6 III 1  28 6  IV1  22 

  I 2  16   II 2  23  III 2  23 IV 2  25 

  I 3    25   II 3  24  III 3  20 IV 3  23 

  I 4  23   II 4  16  III 4  11 IV 4  22 

  I 5  23   II 5  23  III 5  18 IV 5  20 

  I 6  14   II 6  16  III 6  15 IV 6  18 
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  Iс 18    IIс 17  IIIс 18   

 
 

 

 

 

 

 

 

5.6.2. Извештај о факултативним активностима   

 

Р.б. 

   

Факултативне и 
ваннаставне активности 

Р А З Р Е Д 

 

 

I II III IV 

1. Екскурзије - - 5 дана - 

2. Излети        један дан 

3. Стваралачке и слободне 
активности 

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

4. Хор 4 часа недељно (144 укупно) 

5. Културна и јавна 
делатност школе 

6-10 дана 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. Успех по смеровима и разредима 

Р.б. Наставни 
предмет 

Први Други Трећи Четврти Укуп. % 

1. Верска настава  111 

 110 

105 

119 

108 

108 

64 

64 

388 

401 

103.35 

 

2. Грађанско 
васпитање 

259 

259 

245 

246 

216 

217 

192 

191 

912 

913 

100.11 
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Раз. Смер 

 

 

Успех ученика који су 
завршили разред 

Упућени на 
поправни 

Неоцењени Упућени да 
понављају 
разред 

Одл
. 

Врд. Доб. До
в. 

Ук. Ук. % Ук. % Ук. % 
 

I 

Друш.-јез. 54 51 15 1 125 3 2,4 1 0,80   
Прир.-мат. 58 23 2 - 85 2 2,35 - -   

 

II 

Друш.-јез. 66 41 12  129 6 4,65 4 3,1 1 1,52 
Прир.-мат. 68 22 - - 91 1 1,1 - - -  

 

III 

Друш.-јез. 72 40 5 - 120 2 1,67 1 0,83 1 1,38 

Прир.- мат. 57 25 6 - 88 - - - -   
 

IV 

Друш.-јез. 74 18 - - 94 - - 2 2,13   
Прир.- мат. 64 24 2 - 92 2 2,17 - -   

Укупно 513 244 42 1 824 16 1,94 8 0,97 2 0,24 
5.6.4. Средња оцена по предметима 

                 Структура средње оцене по наставним предметима и разредима 

 

Р.б 

 

Наставни предмет 

 

Број 
ученика 

                      Средња оцена 

 Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 

разред 

1. Српски језик и књижевн. 824 4,21 3,91 3,73 3,79 
2. Енглески језик  I  821 3,88 4,06 4,08 4,03 
3. Француски језик   I - - - - - 
4. Француски језик   II 399 3,34 4,02 3,80 4,15 
5. Руски језик I   3 4,25 4,1 -  
6. Руски језик  II 291 4,3 4,78 4,88 4,63 
7. Немачки језик II 65 3,87 - - - 
8. Италијански језик II 67 4,40 - - - 
9. Латински језик 339 4,16 4,52 - - 
10. Устав и права грађана 186 - - - 4,90 
11. Социологија 186 - - - 4,92 
12. Психологија 220 - 4,77 - - 
13. Филозофија 394 - - 4,93 4,94 
14. Историја 732 4,28 4,15 4,17 4,44 
15. Географија 638 4,45 4,76 4,19 - 
16. Биологија 730 4,30 4,53 4,38 4,76 
17. Математика 824 3,47 3,14 3,53 3,46 
18. Физика 824 4,03 4,14 4,00 4,37 
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19. Хемија 644 4,03 3,71 4,20 4,10 
20. Рачунарство и информ. 824 4,53 4,49 4,17 4,53 
21. Музичка култура 644 4,94 4,84 4,97 4,99 
22. Ликовна култура 644 4,83 4,92 4,96 4,95 
23. Физичко васпитање 824 4,81 4,95 4,89 4,93 
24. Владање 824 4,92 4,82 4,82 4,78 
Средња оцена по разредима:  1. Први – 4,34; 2. Други – 4,39; 3. Трећи – 4,39; 4. Четврти – 4,53. 

Укупна средња оцена је 4,41. 

5.6.5. Такмичења у школској 2012/13. години 
Сваке године ученици Ужичке гимназије показују добре резултате на свим такмичењима. 

Тиме настављају успешну традицију својих претходника. Ни ове школске године нису изостали 
добри резултати. Учествовали смо на многим конкурсима и скоро на свим такмичењима које је 
организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

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

Тиме настављају успешну традицију својих претходника. Ни ове школске године нису изостали 
добри резултати. Учествовали смо на многим конкурсима и скоро на свим такмичењима које је 
организовало Министарство просвете, Министарство науке и заштите животне средине, 
Републички центар за таленте, и разна спортска и друга удружења. Најуспешније ученике школа је 
наградила пригодном књигом.  

Наставни предмет 
Број ученика на такмичењу 

Општинско Окружно Републичко 
У I II III У I II III У I II III 

Српски језик и књ. 16    11    2   1 
Књижевна олимпијада 21    12    1    
Књижевност-рецитовање         2 1   
Енглески језик     5 1       
Француски језик     3  1  1    
Руски језик         1    
Историја 15 8  4 12  1 4 5 1   
Биологија     9 2 2 2 7   1 
Математика 25 4 5 7 16 1  1 4 1  1 
Математика„Мислиша“         73  3 2 
Математика-таленти             
Математички турнир         4  1 1 
Рачунарство и информат.     1 1   1    
Физика 15 3 3 3 11 1 2  4    
Физика - таленти     5 4  1 5   1 
Укупно 92 15 8 14 85 10 6 8 110 3 4 7 

преглед учешћа (У) и резултата (I, II, III награда) ученика постигнутих на свим нивоима такмичења 
у школској 2012/13. години 

Најуспешнији такмичари 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 
С

рп
ск

и 
је

зи
к 

и 
књ

иж
ев

но
ст

 

Јанковић Ксенија I4 Ружица Марјановић I III 

Маркићевић Ђурђица I2 Биљана Грујичић I IV 

Ковачевић Игор II6 Гордана Даниловић I  

Ћитић Дарко II6 Гордана Даниловић IV  

Књижевна олимпијада: 

Лазић Катарина III2 Биљана Грујичић I III 

Кршљановић Сандра II2 Гордана Даниловић учешће  

Смиљанић Никола IV3 Ружица Марјановић учешће  

Милошевић Младен IV3 Ружица Марјановић учешће  

Станић Младен IV1 Љиљана Смиљанић учешће  

Јеремић Марија II1 Гордана Даниловић учешће  

Рецитатори: 

Цветић Ирена III6 Мирјана  Благојевић I учешће 

С
тр

ан
и 

је
зи

ци
 

Виторовић Кристина 
(енглески језик) 

IV3 Бранкица Скорковић I  

Вучуровић Тијана 
(француски језик) IV2 Борка Весовић II  

Селаковић Милош 

(руски језик) 
II6 Бранка Вукић  I 

И
ст

ор
иј

а 

Митровић Теодора III2 Јадранка Папић II I 

Дедовић Сања III3 Јадранка Папић III учешће 

Павловић Катарина III3 Јадранка Папић III учешће 

Васиљевић Никола I3 Јадранка Папић III учешће 

Ћитић Ружица II2 Илић Душица III учешће 

Би
ол

ог
иј

а 

Јечменица Никола III6 Саша Станојевић I учешће 

Вилотијевић Маја  III5 Саша Станојевић II учешће 

Јешић Милица III6 Саша Станојевић II учешће 

Крејовић Александра III6 Саша Станојевић III учешће 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Герзић Алекса III5 Саша Станојевић учешће / 

Бојовић Александра I4 Душица Ристовић III III  

Димитријевић Александра I4 Душица Ристовић I учешће 

Лазаревић Јована I6 Душица Ристовић учешће учешће 

Ф
из

ик
а 

Милићевић Катарина  I5 Снежана Јевђовић I учешће 

Божић Ђорђе I5 Снежана Јевђовић III учешће 

Лазаревић Јована  I6 Снежана Јевђовић III учешће 

Шопаловић Стефан  II6 Лела Међедовић I учешће 

Симовић Алекса  II4 Лела Међедовић II похвала 

Јелисавчић Предраг II5 Лела Међедовић III учешће 

Шојић Никола  II6 Лела Међедовић похвала - 

Ковачевић Милисав  II5 Лела Међедовић похвала - 

Цветић Ирена III6 Снежана Јевђовић III учешће 

Зарић Дејан  III6 Снежана Јевђовић похвала - 

Милојевић Павле III6 Снежана Јевђовић похвала учешће 

Ф
из

ик
а 

Ц
ен

та
р 

за
 т

ал
ен

те
 Цукановић  Ивана I6 Снежана Јевђовић I учешће 

Станић Никола III5 Снежана Јевђовић I учешће 

Дејан Зарић III6 Снежана Јевђовић I учешће 

Ана Јелисијевић III4 Снежана Јевђовић III учешће 

Тешић Урош IV4 Цмиљка Васовић I III 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Селаковић Милош II6 Станковић Марија II I 

Симовић Алекса II4 Суботић Слободан III похвала 

Шојић Никола II6 Станковић Марија III похвала 

Тешић Урош IV4 Суботић Слободан I III 

ич
ко

 
та

км
ич

е
њ

е 

„М
ис

ли
ш Стојановић Милош II6 Станковић Марија  II 

Јовановић Миленко II6 Станковић Марија  II 

Симовић Алекса II4 Суботић Слободан  II 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Ивановић Милош  II4 Суботић Слободан  III 

Тешић Урош   IV4 Суботић Слободан  III 

13 ученика је похваљено 

М
ат

ем
ат

ич
ки

 
ту

рн
ир

 

Петронијевић Дарко I4 Цвијетић Дејан   учешће 

Селаковић Милош II6 Станковић Марија  III 

Илић Милић III5 Живанић Славка  учешће 

Тешић Урош IV4 Суботић Слободан   II 

Екипа III 

* Селаковић Милош II6 Милошевић Мирјана I учешће 

*Рачунарство и информатика 
Конкурси 

 Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Ментор Нагр. 

Л
ит

ер
ар

ни
 к

он
ку

рс
и 

Страница мајчиног 
дневника 

Маринковић Јелена I  Грујичић Биљана II 

Лекај Матилда I Грујичић Биљана 

по
хв

ал
а 

Мутавџић Марија I Грујичић Биљана 

Стојановић Ана III Грујичић Биљана 

Сида 

Станић Лидија I Грујичић Биљана III 

Андрић Кристина I Грујичић Биљана похв. 

Савић Василије II Даниловић Гордана I 

Петља–Фонд Зоран 
Теодосић Вукашиновић Жељко IV Даниловић Гордана I 

Ен
гл

ес
ки

 је
зи

к 

Young Writers Mini Saga 
Adventure 

Јеремић Марија II1 

Демировић Невенка  

би
ће

 о
бј

ав
љ

ен
и 

у 
ан

то
ло

ги
ји

 к
ра

тк
е 

пр
ич

е 
 д

ец
е 

из
 

це
ло

г 
св

ет
а 

Ерић Јована II1 

Тодоровић Срђан II3 

Лазић Душан IV3 Скорковић  Бранкица 
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Богосављевић Војислав  III5 Никачевић Душанка 

Нешковић Милица III1 

Гавриловић Светлана 

Ћитић Наташа III1 

Лапчевић Нађа III2 

Чанчовић Ива III3 

Стојановић Ана III2 

Митровић Теодора III2 

Кубура Ангелина III2 

Јешић Милош III1 

Дадић Наталија III2 

Томић Марија III3 

Кнежевић Александар III3 

Пауновић Тамара III1 

Савковић Ирена III1 

Јараковић Анђелија III1 

Миљковић Марина III1 

 Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Ментор Нагр. 

Ен
гл

ес
ки

 је
зи

к 

Young Writers Poetry 
Games 

Јововић Јелена  III1 Гавриловић Светлана 
 

Богосављевић Војислав  III5 Никачевић Душанка 

 публиковани у антологији песама деце из читавог светa 

My English Book 

Лазић Душан IV3 Скорковић  Бранкица нагр. 

Обрадовић Никола IV6 Скорковић  Бранкица 

по
хв

ал
а 

 Јеремић Марија II1 Демировић Невенка 

Нешковић Милица III1 Гавриловић Светлана 
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Спортска такмичења – ОСИУРС 
Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије одржавју се у девет спортова, у екипној 

и појединачној конкуренцији и на пет нивоа: I школском, II општинском, III окружном, IV 
међуокружном и V републичком. 

Јововић Јелена III1 

Станковић Давид III1 

Павловић Катарина III3 

Новаковић Тина III3 

Л
ик

ов
на

 к
ул

ту
ра

 

Доста су свету једне 
шумарице  Јеремић Марија II1 

Спаловић Биљана  

из
ло

ж
ба

 

“Беокулис”  
Ђерић Исидора I2 

Милић Павле II6 

“Мали битољски 
монмарт” 

Мајсторовић Урош II5 

Мелентијевић Ана IV1 

Цвијовић Ана II5 

Лазић Душан IV3 

Жилић Вишња I3 

Мићуновић Љубица III1 

Меморијал Лидице 
Мољевић Емилија I1 

Лазић Александра I1 

“Ја кажем не” 

Миливојевић Нина III3 

Недић Јана I5 

Диковић Марија I4 

Ђуричић Бојана II3 

“Слика мог града” 

“Мењам себе, мењам 
свет” 

Милићевић Катарина I5 

Панић Милена III5 
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Само победници у екипној и појединачној конкуренцији настављају такмичење на следећем 
нивоу. Наша школа је и ове, 2012/13. школске године наступила на свим такмичењима и остварила 
следеће резултате. 

Спорт 
Екипа/појединачно 

 
Такмичење 

Пласман/ 
учешће 

Стони тенис 

Дечаци општинско 5 

Девојке Општинско 1 

Девојке Окружно 3 

Станић Бојана окружно 2 

Кошарка ( I-II) 

Дечаци општинско 1 

Девојке општинско 2 

Дечаци Окружно 1 

Девојке Окружно  

Дечаци међуокружно 1 

Дечаци републичко 4 

Кошарка (сви 
разреди) 

Дечаци општинско 1 

Девојке општинско 2 

Дечаци Окружно 3 

Одбојка 

Дечаци општинско 1 

Девојке општинско 1 

Дечаци Окружно 2 

Девојке Окружно 4 

Стрељаштво 

Дечаци општинско 2 

Девојке општинско 2 

Чолић Урош општинско 1 

Чолић Урош Окружно 4 

Гимнастика 
Дечаци Окружно 1 

Девојке Окружно 1 
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Спорт 
Екипа/појединачно 

 
Такмичење 

Пласман/ 

учешће 

Чолић Урош Окружно 1 

Домановић Александра Окружно 1 

Веланац Анастасија Окружно 3 

Дечаци републичко 7 

Девојке републичко 7 

Рукомет 

Дечаци општинско 1 

Девојке општинско 1 

Дечаци Окружно 3 

Девојке Окружно 3 

    

Атлетика 

Дечаци општинско 1 

Девојке општинско 2 

Ђурић Стефан 100м општинско 1 

Стојановић Стефан 400м општинско 1 

Чолић Јелена 100м општинско 1 

Грујовић Драгана 400м општинско 1 

Дечаци Окружно 2 

Стојановић Стефан 400м Окружно 1 

Грујовић Драгана 400м Окружно 1 

Стојановић Стефан 400м међуокружно 4 

Грујовић Драгана 400м међуокружно 4 

Пливање 

Црнчевић Петар Окружно 1 

Николић Марија Окружно 1 

Цвијовић Ана Окружно 1 

Остојић Момчило Окружно 1 
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Спорт 
Екипа/појединачно 

 
Такмичење 

Пласман/ 

учешће 

Мали фудбал Дечаци општинско 5 

Школа је по десети пут узастопно проглашена за свеукупног победника ОСИУРС–а за 
школску 2012/13. годину. На такмичењима је учествовало укупно 108 ученика, од тога 59 
дечака и 49 девојчица. Професор Пејчић Владимир је проглашен за најуспешнијег професора 
физичке културе. 

Математички турнир 2013. 

На тридесет петом математичком турниру, екипном првенству средњих школа Републике 
Србије, одржаном 18. маја 2013. у Београду, екипа Ужичке гимназије освојила је III награду. У 
нашем математичком тиму били су Петронијевић Дарко I4, Селаковић Милош II6, Илић Милић III4 
и Тешић Урош IV6. Селаковић Милош (3. место) и Тешић Урош (2. место) су појединачно освојили 
награде у категоријама својих разреда. На турниру је учествовало 54 средњих школа (216 ученика) 
из целе Србије. Ово математичко такмичење организовало је Математичко друштво „Архимедес“ 
из Београда. 

 Ове школске године екипу је пратио професорматематике Милован Шаренац. У време 
израде задатака професори су присуствовали семинару „Мотивисање и развијање интересовања за 
математику“.  

Милован Шаренац 

Математичко такмичење „Мислиша 2013“ 

Такмичење „Мислиша“ организује Математичко друштво „Архимедес“ из Београда по угледу 
на Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. Мото такмичења је: „Математика 
за све (или бар за већину)“. Нема селекције, елиминације, предтакмичења и рангирања школа. Циљ 
такмичења је популарисање математике, мотивисање ученика да математику уче са задовољством 
и ширење математичке културе код младих.  

Овогодишње, осмо по реду такмичење, одржано је 14.3.2013. у 12 сати истовремено у 519 
основних и средњих школа уз учествовање преко 41 000 ученика. Ученици су решавали тестове са 
25 занимљивих математичких задатака, првенствено логичко-комбинаторног карактера, у току 90 
минута. На такмичењу су учествовала 72 ученика Ужичке гимназије који су постигли следеће 
резултате: 

–II награда: Алекса Симовић II4, Миленко Јовановић II6 и Милош Стојановић II6;  

–III награда: Милош Ивановић II4 и Урош Тешић IV4;  

–похваљени: Александра Димитријевић I4, Урош Илић I4, Дарко Петронијевић I4, Катарина 
Милићевић I5, Момир Зечевић II4, Душан Поповић II4, Ана Тодосијевић II4, Марко Цвијовић II4, 
Сара Андрић II5, Игор Ковачевић II6, Павле Милић II6, Милица Јешић III6 и Александра 
Крејовић III6. 

Координатор такмичења ове године је била професорка Марија Станковић. У организацији 
такмичења учествовали су професори: Милован Шаренац, Рајко Тубић, Славка Живанић, Милена 
Јелисавчић, Слободан Суботић и Дејан Цвијетић.  



 44

Марија Станковић 

 „RAF Challenge 2013“ 

Рачунарски факултет у сарадњи са Друштвом математичара Србије ове године је организовао 
пето информатичко такмичења за ученике средњих школа „RAF Challenge 2013“. Ученици су се 
такмичили у две категорије. Прва, у којој је задатак био направити презентацију на тему 
"Рачунарство у облаку", и друга, где су ученици на слободну тему могли да направе игрицу или 
flash анимацију. Ученици су слали радове на сајт факултета. Комисија је од тих радова одабрала 60 
најбољих. Интернет гласањем изабрано је 30 радова који су ушли у финале.Ученици су у финалу 
радове бранили пред комисијом.  

Ученик Ужичке гимназије Урош Тешић такмичио се у другој категорији са својом видео 
игром Moviz. У финалу, које је одржано 30.3.2013. у Београду, освојио је треће место. Награђен је 
таблет рачунаром Asus MEMO Pad и лиценцом за Norton Antivirus 2013. 

Финалу и додели награда присуствовала је и професорка Марија Станковић. 

 Марија Станкови 

Награђени радови  
My English Book 

На литерарном конкурсу на енглеском језику за ученике основних и средњих школа у Србији 
под називом ’MyEnglishBook’, који је организовала књижара и дистрибутер уџбеника за наставу 
енглеског језика TheEnglishBook из Београда, награђен је рад Душана Лазића IV3, а похваљени су 
Милица Нешковић III1, Јелена Јововић III1, Давид Станковић III1, Марија Јеремић II1, Катарина 
Павловић III3, Тина Новаковић III3 и Никола Обрадовић IV6. Награде су уручене на свечаностиу 
Скупштини Града Београда 8. јуна 2013. године. Награђени стрип Душана Лазића може да се 
погледа на http://www.mediafire.com/download/lygqsa5wq9a0q41/ShopOfLifeDusanLazic.rar 

Светлана Гавриловић 

YoungWriters 

Ученици Ужичке гимназије су ове године учествовали на два литерарна конкурса издавачке 
куће Young Writers изВелике Британијеи на оба су били успешни. Најпре је 20 радова изабрано за 
публиковање у антологији кратке приче под називом ‘Around the World in 80 Words’, а онда су и 
две песме ушле у збирку поезије деце из читавог света на конкурсу ‘Poetry Games – Around the 
World’. Ово су само неки од награђених радова. 

Марија Томић III3: A Box of Kisses  

A man punished his daughter for wasting decorative paper. He became angry when she made a box 
to put under the Christmas tree in Times Square, New York.  

‘This is for you, Daddy’, she said.  
When he opened it, he got mad because it was empty. 
‘Don’t you know that when you give someone a gift, there’s supposed to be something in it?’ 
She looked at him in tears. ‘But it’s not empty. It’s filled with kisses, all for you.’ 

Душан Лазић IV3: Black Forest  

We constantly pursue happiness in the dark. There we find new souls and the old ones are 
sometimes lost. In the Black Forest, Germany, nature stands above all things great and small. Countless 
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rows of fir and pine trees surround the towns and castles only to recede from the chilling waters that offer 
a serene heaven for the weary beasts. They soon continue their journey before it becomes night in the 
forest that is illuminated only by the fireflies’ light. 

Јована Ерић II1: The Price of Regret  

I can still smell it. A very specific smell and not easily forgotten. Their blood, our sweat. Our 
desperation, their fear. They were all mixed into one, coating the air that December day. What is to be 
known as the Nanking massacre, for me, will forever be unanimous with that scent. I am able to recall 
every gory detail. We won. At the steep cost of three hundred lives. Victory. I wish I had never been a part 
of it. 

Јелена Јововић III1: Pile of Life  
 

I’ve considered things  
Which are important in life  

And I’ve found a much smaller pile.  
We need so little to be happy,  

But we don’t know it.  
It’s hard to show it  

If you don’t have an open mind.  
Just give me one smile, one hug  

And a kiss for the day  
And I’ll be content.  

Give me a little sunshine  
When I’m cold  

Be the one to hold me when I’m old.  
We crave for too many things  

We don’t need.  
We cry for so many things  

We don’t need to cry about.  
Don’t be silly,  

I don’t want to shout.  
Don’t put mankind  

In doubt!  
We’ve got everything we need, so,  

There’s no place for greed.  
 

Светлана Гавриловић 

Шкотски квиз 

Гајде, килт, Robert Burns и виски су прве асоцијације кад чујете име Шкотске. Ученицима 
Ужичке гимназије је, међутим, требало мало више знања за учешће у ’Шкотском квизу’ одржаном 
29. новембра у амфитеатру Школе, а све у духу прославе шкотског празника St Andrew’s Day. 
Осам екипа из другог, трећег и четвртог разреда, Fireflies, Colourfulettes, Smiljanići, William 
Wallace, Team, Glasgow, The Untouchables и Organs Tours, такмичило се у шест  игара показујући 
завидно знање и сјајан такмичарски дух поткрепљен одећом у стилу шкотског тартан. Чињенице 
као и занимљивости из области шкотске географије, језика, музике, филма и књижевности су биле 
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теме питања која су на забаван начин постављале две младе водитељке, Милица Нешковић и 
Наташа Ћитић, ученице III1. Бројна публика која се састојала од ученика и професора Гимназије је 
такође читав квиз могла да прати и провери своје знање преко видео бима захваљујући техничкој 
подршци Иване Павловић, ученице III3. После борбе у знању од скоро два сата, дошли смо и до 
победника: 

1. место - екипа трећег разреда Teamу саставу Анђела Ђокић, Војислав Богосављевић, Матија 
Симеуновић и Никола Томић; 

2. место - екипа четвртог разреда William Wallace: Маријана Вермезовић, Милица Шумаревић, 
Ђорђе Милошевић и Павле Максимовић; 

3. место - екипа другог разреда Смиљанићи: Јована Јездовић, Јасмина Стефановић, Анђелија 
Прљевић и Срђан Тодоровић. 

Пригодне награде обезбедили су спонзори такмичења The English Book, Pearson и професори 
енглеског језика Ужичке гимназије. На самом крају, сви присутни су се засладили колачима по 
оригиналним шкотским рецептима које су припремили професори енглеског језика, а који су 
уједно те вечери били супервизори квиза као и његови аутори.  

Бранкица Скорковић 

У част Џејн Остин 

Пети по реду школски литерарни конкурс на енглеском језику био је посвећен 200-тој 
годишњици од објављивања романа ’Гордост и предрасуде’ Џејн Остин и симболично се звао 
’Tales of Pride, Prejudice and Love’. Ученици су имали задатак да напишу кратку причу од 200 речи 
на тему гордости, предрасуда и љубави. Наставници енглеског језика одлучили су да прву награду 
доделе Николи Обрадовићу IV6, другу Ани Стојановић III2, а трећу Војиславу Богосављевићу III5. 

 

The Twenty-first Century 

It happened once in the great city of Rome. The same city that held the entire known world and the 
same world that destroyed it. Beneath the statue of Venus he swore: ‘Ubi es Gaia, ego Gaiu’. ‘Ubi es 
Gaius, ego Gaia’, she replied. Time passed and the children came. Time passed and the children grew. 
Time passed and his lovely Gaia got old. But he … he was in his prime. He started changing. Lust and 
passion corrupted his mind. It didn’t take long until he noticed the pretty young face of their friend’s 
daughter. He promised her everything, from the mountains of gold to the love eternal. And the only thing 
he asked in return was her naked young body beneath him. And the body he got. Over and over again. 
Soon the vile truth started spreading through the city. The truth came to light. The girl had to marry an 
infames against her will. His Gaia couldn’t bare the malicious looks of other citizens. She couldn’t cope 
with the thought of her Gaius’ treason and soon she died. The children had forsaken their father. He was 
now alone. A lonely Gaius beneath the feet of Venus.  

Никола Обрадовић IV6  

England, April 1813 I’m writing to you, but I know I shouldn’t … I’m forcing myself to do 
something I don’t know: talking about feelings … With the poor light of the stolen candle I’m writing the 
first and the last words: the first addressed to you and the last that will walk through my mind. The goose 
feather is trembling in my hand. The tissue, soaked with tears, is resting in my other hand. I’m sitting 
crushed in an ncomfortable chair. My hands and my legs are lifeless. ‘I have to!’ I’m whispering, ‘I can’t 
leave without saying anything.’ I’m slowly, moving hand to the bottle of ink trying not to spend too much 
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energy. My palm is finally on the rough sheet of paper. Only one sheet to express my feelings, would it be 
enough? ‘I …’ No, I’ll put you at the beginning, it would be more polite. ‘you …’ No, this is my 
confession, and I’ll be the first. It was too late for changes, because the last thing I remember is my face 
on the cold floor and the ink that was leaking from the table all the way to my outstretched hand … I 
remember I had the last wish … I wanted this ink wasn’t spilled on the letter and that there remained at 
least that miserable ‘I’ and ‘You’ …  

I hope you’ll understand one day …  

Ана Стојановић III2  

Love, Pride and, Mostly, Prejudice  

It all happened on the notorious March 8th,  
International Women’s Day,  

When the boy came up to the window  
And yelled: ‘Hey!’  

Juliet, honey, please let me watch my reflection  
Forever in your eyes! Be my darling, my wife!  

Be my master or my pet – anything!  
Just don’t let me waste my life!’  

‘Hey, Romeo, my boy, but can you make up for it?  
After all, you do love ME …  

Will you make the earth stop spinning  
Or disobey? What will it be?’  

‘No, wait, honey, do not go!  
I shall make the sun glow red, too –  

As a symbol of blood and wine  
That I’m filled with just for you!’  

‘Oh, but can you pay the telephone bill  
And do the chores day and night?  

Will you give up football  
And always tell me that I’m right?’  

‘Of course! I shall supply you with unlimited money  
And deny loving football and cars and beer!  

My breath will be fine and my secretary male  
So you needn’t fear!’  

…  
 

Well … It didn’t work out well.  
It just doesn’t work in that kind of way.  

However, a new story began  
When they met in a bar the following day …  

 
Војислав Богосављевић III5 

 

Квиз о Ирској 
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18. марта 2013. године, уамфитеатруУжичке гимназије, одржан је квиз под називом "The Irish 
quiz", поводомдана Светог Патрика. У квизу је учествовало 12 тимова, састављених од по 3 
ученика. Такмичили су се ученици друге, треће и четврте године. Квиз, који је осмислио Срђан 
Тодоровић, ученик друге године (II3), био је састављен од 6 интересантних игара под називом: 
Guess the story, Songs on D' Way, What doesn't belong here, Make the pairs, The Categories i The finish. 
Од такмичара се захтевала темељна припрема из литературе која је обухватала области из 
географије, културе, историје, музике, плеса, науке и спорта. Након сваке игре, елиминисан је 
одређен број тимова са најмањим бројем поена. После прве и друге игре елиминисана су по два 
тима, после  треће и четврте игре по један тим, да би у финалне две игре стигло шест тимова. 
Учесници су показивали борбеност и такмичарски дух, уз поштовање правила такмичења. Чланови 
жирија су биле професорке енглеског језика из Гимназије, Невенка Демировић, Душанка 
Никачевић и Светлана Гавриловић. Водитељ квиза била је Аница Цветковић. Прво место заузеле 
су ученице друге године (II2- Shamrock), Јелена Јанковић, Јелена Ерић и Сандра Кршљановић, 
друго место такође ученице другог разреда (II3- Тројка), Ана Вилотијевић, Марија Николић и 
Јована Васић, док је треће место заузела екипа четврте године (IV4- The Dubliners) Милица 
Шумаревић, Маријана Вермезовић и Павле Максимовић. Пригодне награде  у виду књига, 
музичких дискова и слаткиша су подељене, зелени колачићи у облику детелине- симбола Ирскесу 
поједени, такмичари, као и публика су амфитеатар напустили са осмехом на лицу и већ су 
направљени планови за следећи квиз, који са нестрпљењем ускоро очекујемо. 

Аница Цветковић II3 
 

Ликовни конкурси 2012-13 

- „Доста су свету једне Шумарице“ у оквиру уметничке манифестације Крагујевачки октобар, у 
организацији Музеја 21.октобар у Крагујевцу. Изабран је  рад Јеремић Марије II1. 

- „Мали битољски Монмартр“ 2013. Министарство просвете РС је узело учешће на овом 
конкурсу који је подржан од стране  Републике Македоније, а у организацији дечијег ликовног 
студија „Св. Кирило и Методије“ у Битољу.Учествују деца од 4-18 година,а циљ је учвршћивање 
међународних културних веза и представљање међународне дечије уметности. Манифестација се 
одржава 23-30. маја 2013. у Битољу. Теме су слободне нпр. окружење, људи, традиција и 
национална обележја, а технике по слободном избору). 

- Међународна дечија изложба лепих уметности Лидице 2013 , манифестација која се одржава 
сваке године у знак сећања на децу из села Лидице која су убијена од стране фашиста 1942. и на 
сву децу жртве ратних сукоба. Важи за једну од највећих и најстаријих изложби дечије уметности. 
Организатор је „Лидице меморијал“, а подржава  је Министарсво културе, Министарство спољних 
послова, Министарство просвете Р. Чешке и чешка Комисија за УНЕСКО. Предложена је  тема 
„Традиција и наслеђе народа моје земље“ 

- „Мењам себе, мењам свет“ је конкурс који је расписала Агенција за борбу против корупције. 
Радило се у различитим техникама: цртеж, колаж, графика, фотографија итд. Изабрана су два 
најбоља рада-Јеремић Марије из II1 која је свој рад назвала „Икона и слика“ и рад Панић Милене 
из III5 под називом „Људи се воле, ствари се купују“.( www.acas.rs Конкурс на тему 

 „Ја кажем не“- дизајн (плакат)  и Модни дизајн- скица одевне креације  расписао је 
Метрополитан универзитет па су се на секцији ученици бавили и овом темом.). 
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      - Конкурсу галерије „Кулоар“ Математичке гимназије из Београда. Обухвата фотографије, 
стрипове, слике,цртеже... Избор тема је слободан, а конкурс је под називом „Беокулис“.         

-На фото конкурсу „Слике мог града“ који је расписао Центар за стручно усавршавање Кикинда у 
сарадњи са швајцарском Агенцијом за развој и сарадњу у Србији учествовала Милићевић Катарина 
I 5. 

5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења. 

5.8.ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 Почетак школске године      03.09.2012. год. 
 Дан школе                                     15.10.2012. год. 
 Први класификациони период                 02.11.2012. год. 
 Завршетак наставе у првом полугодишту                    28.12.2012. год. 
 Полугодиште - класификација                                      28.12.2012. год. 
 Подела ђачких књижица      29.12.2012. год. 
 Зимски школски распуст                           28.12.2012. - 15.01.2013. год. 
 Почетак наставе у другом полугодишту    16.01.2013. год. 
 Савиндан                    27.01.2013. год. 
 Други класификациони период 
 IV разред                                                                           05.04.2013. год. 
 I, II и III                                                                            05.04.2013. год. 
 Завршетак наставе у другом полугодишту 

IV разред                                                                          24.05.2013. год. 
I, II и III                                                                           14.06.2013. год. 
Одељенска већа 
IV разред                            24.05.2013. год. 
, ,  разред                     14.06.2013. год. 

 Подела сведочанстава IV  разред     31.05.2013. год. 
, ,  разред                                        28.06.2013. год. 
  Подела диплома 
IV  разред                                                                14.06.2013. год. 
 Летњи распуст                                     15.06. - 31.08.2013. год. 
 Матурски испит 

  јунски рок: пријављивање                29.06.2013. год.   
                                полагање 
- српски језик                                                                     03.06.2013. год. 
- страни језик, математика                                                05.06.2013. год. 
- одбрана радова                                                       07. и 08.06.2013. год. 
 августовски рок: пријављивање             16.08.2013. год.         
 полагање                                                                  од 19.08.2013. год.                                                                          
 надокнада екскурзије: 27.10.2012. год. (понедељак), 22.12.2012.год. (уторак), 23.02.2013. 

год.(среда), 23.03.2013.год.(четвртак) 
 наставни дани по распореду од:     понедељка -17.01. и 8.5.2013. год.               

Време реализације екскурзија :   
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 трећи разред...............................22.09.2012.год. 
 четврти разред...........................23.09.2012.год. 

- Припремна настава биће организована у мају  2012. према интересовању матураната. 
- Сва такмичења ученика организована су према календару Министарства. 
- Значајне културне активности и акције које школа реализује равномерно су распоређене у 

току школске године. 
 

5.9.ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД  

У току школске 2012/13. ванредни ученици су полагали испите у предвиђеним роковима и 
утврђеном респореду.  

У овој школској години статус ванрадних имају следећи ученици: 
Први разред 
Друштвено-језички смер 
1. Видаковић Сара 
Природно-математички смер 
1. Грозданић Милош 
Други разред 
Друштвено-језички смер 

1. Петровић Сара 
Природно-математички смер 

1. Јоксимовић Марко 
Трећи разред 
Друштвено-језички смер 

1. Попадић Марко 
2. Мартиновић Јелена 
3. Прљевић Даница 
4. Стаменић Дејан 

Четврти разред 
Друштвено-језички смер 
1. Вучковић Александар 
Природно-математички смер 
1. Вучковић Веселин  
2. Марић Матија 



Нико од ванредних ученика до 28.6.2013. није положио све предвиђене испите, тако да 
ниједан ученик није завршио разред. За завршетак предвиђених разреда остаје августовски 
рок. 

5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

5.10.1. Распоред часова редовне наставе је остао исти током читаве школске године.  

5.10.2. Извештај о раду секција  

У току школске 2012/13. године, ученици су радили у многобројним секцијама организованим 
у школи. Чланови секција учествовали су у свим културним, забавним и спортским 
манифестацијама организованим у школи и у граду.  

У школи су радиле следеће секције: 

Р.б.    Назив секције Име наставника 

 

Планирано 
часова 

Реализовано 
часова 

Степен         
реализације 

1. Лингвистичка  Александра Александрић 30 30 100% 
2. Драмско- 

рецитаторска 
Мирјана Благојевић, 
Биљана Гријучић 

30 11 36,67% 

3. Литерално - 
читалачки клуб 

Г. Даниловић, Р. 
Марјановић 

45 12 26,67% 

4. Дебатна Гордана Даниловић, 
Љиљана Смиљанић 

45 22 48,89% 

5. Новинарска Биљана Грујичић 30 37 123,33% 
6. Секција за 

енглески јез. 
Бранкица Скорковић, 
Светлана Гавриловић 

60 60 100% 

7. Секција за 
француски језик 

Борка Весовић 30 30 100% 

8. Секција за руски је Бранка Вукић 30 30 100% 

9. Социолошко-
филозофска 
радионица 

Борис Илић, Соња Златић 60 48 125% 

10. Географска  Велимир Фемић, Мирјана 
Галечић  

60 50 120% 

11. Историјска  Јадранка Папић, Душица 
Илић 

60 60 100% 

12. Ликовна секција Биљана Спаловић 30 29 96,77% 
13. Хор Зоран Жупић 144 144 100% 
14. Математичка Славка Живанић, Рајко 

Тубић 
60 62 103,33% 

15. Програмерска Дејан Цвијетић, Мирјана 
Милошевић 

60 60 100% 

16. Секција за физику Снежана Јевђовић, Цмиљка 
Васовић 

60 73 121,67% 

17. Хемијска Драгица Селаковић, 
Оливера Куљанин 

60 60 100% 

18. Биолошко Саша Станојевић 30 26 115,38% 
19.  Еколошка Милица Зарић 30 30 100% 
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20. Спортске секције В. Пејчић, В. Симовић, Г. 
Ковачевић, С. Кнежевић 

150 76 50,67% 

 

5.10.3. Извештај о реализацији допунске и додатне наставе 

Додатна настава је организована за заинтересоване ученике који су желели да прошире и 
продубе знања из појединих наставних предмета, ученике који су учествовали на бројним 
такмичењима. Допунска настава је организована за ученике који заостају у савладавању 
наставних садржаја. Углавном је била организована за ученике првог, другог и трећег разреда, 
оба смера. 

Реализација допунске и додатне наставе:  

Р.б
. 

Име и презиме 
наставника 

Наставни 
предмет 

Планирано 
часова 
допунске и 
додатне 

Реализова
но часова 
додатне 

Реализова
но часова 
допунске 

Степен         
реализаци
је 

1. Биљана Грујичић Српски јез. и књ. 30 35 - 116.67% 
2. Ружица Марјановић Српски јез. и књ. 30 - 45 150% 

3. Гордана Даниловић Српски јез. и књ. 30 - 14 46.67% 

4. Љиљана Смиљанић Српски јез. и књ. 30 - 23 76.67% 
5. Мирјана Благојевић Српски јез. и књ. 30 - 22 73.33% 

6. Александра 
Александрић 

Српски јез. и књ. 30 - 30 100% 

7. Душанка Никачевић Енглески језик 30 - 30 100% 

8. Светлана 
Гавриловић 

Енглески језик 30 20 10 100% 

9. Бранкица Скорковић Енглески језик 30 20 9 96.67% 

10. Невенка Демировић Енглески језик 30 20 13 110% 
11. Бранка Вукић Руски језик 30 12 12 80% 

12. Душко Мијаиловић Руски језик - - 4 - 

13. Божана Јосиповић Латински језик 30 - 30 100% 
14. Светлана 

Миловановић 
Историја 30 18 17 116.67% 

15. Душица Илић Историја 30 24 23 156.67% 
16. Велимир Фемић Географија 30 11 - 36.67% 

17. Милунка Стељић  Филозофија 30 30 - 100% 

18. Душица Ристовић Биологија 30 39 - 130% 

19. Милица Зарић Биологија 30 30 - 100% 

20. Славица Вељовић Хемија 30 15 15 100% 

21. Оливера Куљанин Хемија 30 - 30 100% 
22. Драгица Селаковић Хемија 30 - 30 100% 
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23. Снежана Јевђовић Физика 30 - 28 93.33% 

24. Цмиљка Васовић Физика 30 - 24 80% 

25. Вукашин Томић Физика 60 - - - 
26. Лела Међедовић Физика 60 16 16 53.33% 

27. Милован Шаренац Математика 30 10 24 113.33% 

28. Слободан Суботић Математика 30 - 30 100% 
29. Милена Јелисавчић Математика 30 16 18 113.33% 

30. Славка Живанић Математика 30 - 30 100% 

31. Марија Станковић Математика 30 - 34 113.33% 

32. Рајко Тубић Математика 30 - 30 100% 
33. Милијана Аћимовић Рачунар.и инфор. 30 - 26 86.67% 

34. Мирјана Милошевић Рачунар.и инфор. 30  20 66.67% 

35. Анка Мисаиловић Рачунар.и инфор. 30 - 29 96.67% 
Укупно 1080 310 666 90.37% 

 

5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ  

У Ужичкој гимназији нема огледних одељења. 

5.11.1. План рада тимова за праћење огледа  

Не постоје тимови за праћење огледа 

5.11.2 План рада екстерних и интерних носиоца промена  

У Гимназији не постоје екстерни и интерни носиоци промена тимова за праћење огледа. 

5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   

Нема извођења праксе у привредним организацијама. 

5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ  

Школа је добила сагласност Министарства просвете за следеће врсте проширене делатности: 

-обављње курсева за рад на рачунару 

-обављање курсева за стране језике 

-обављање припреме за полагање пријемних ипита за упис на факултет у време које не би 
реметило редован образовно-васпитни рад школе. 

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

Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности.   

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ,  РУКОВОДЕЋИХ,  УПРАВНИХ  И 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

6.1. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 



 
 

 54

6.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

 Наставничко веће је као стручни орган, планирало и усмеравало образовно–васпитни 
процес школе. У школској  2012/13. години одржано је 14 седница Наставничког већа. Дневни 
ред седница Наставничког већа обухватао је организацију рада и анализе образовно–
васпитног рада школе, верификацију успеха, стручна усавршавања запослених, оганизовање 
ђачких екскурзија, излета, такмичења. На седницама се говорило и о  самовредновању рада 
школе, школском развојном планирању, стручном усавршавању и предстојећој реформи 
гимназијског образовања. 

Одржанe су и две посебне седнице на којима је дато мишљење Наставничког већа о 
кандидатима за избор директора школе.  

Све наведене активности реализоване су у складу са Годишњим планом рада Школе. 

Време 
реализ
ације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

12
.0

9.
20

12
.г

од
. 

-Утврђивање предлога Годишњег плана рада школе и 
предлог одлуке Школском одбору  
-Разматрање Извештаја о раду за школску 2011/12.г. 
-Утврђивање предлога структуре 40-то часовне радне 
недеље и предлог одлуке Школском одбору на усвајање  
-Утврђивање распореда редовне, блок, допунске и 
додатне наставе и доношење одлуке о усвајању  
-Разматрање активности у оквиру Школског развојног 
плана за период од 2011. до 2016.године. 
-Разматрање предлога комисије за извођење екскурзије, 
програма екскурзија и термина и предлог одлуке 
Школском одбору 
-Усвајање списка  уџбеника који ће се користити у 
школској 2012/13.години 
-Текућа питања 

Презентације, 
разговор, 
дискусије, 
договор 

комисија за 
израду 
програма , 
директор и 
педагог 

19
.0

9.
20

13
.

го
д.

 

-Давање мишљења Наставничког већа о кандидатима за 
директора школе 

Разговор, 
консултације, 
гласање 

Комисија за 
избор 
директора 

24
.1

0.
20

12
.г

о
д.

 

-Именовање Испитног одбора за реализацију матурског 
испита школске 2012/13. године  
-Именовање комисије за ванредне ученике  
-Разматрање извештаја са реализованих екскурзија 
-Обрада теме: Улога наставника у процесу 
самовредновања  

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
психолог и 
стручне вође 
екскурзија 

22
.1

1.
20

12
.

го
д.

 

-Анализа резултата васпитно-образовног рада на првом 
класификационом периоду  
-Послови у вези матурског испита  
-Предлог уписа за школску 2013/14. годину  
-Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
педагог  
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24
.1

2.
20

12
.г

од
. 

Именовање комисије за израду програма за 
обележавање Савиндана 
Обавештење о програму семинара који се одржавају за 
време ученичког зимског распуста (извршилац: 
директор) 
Усвајање тема за матурске радове и одређивање 
ментора 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 

стручна већа, 
педагог 

17
.0

1.
20

13
.г

од
. -Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају 

првог полугодишта  
-Оцена и анализа посећених часова у првом 
полугодишту школске 2012/13. године  
-Анализа рада стручних већа у  полугодишту  
Извештај  о посећеним семинарима 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председници 
стручних већа 

21
.0

2.
20

13
.г

од
. Послови у вези матуре за школску 2012/13. годину 

Утврђивање резултата испита ванредних ученика 
(извршилац: председник комисије) 
Успех ученика првог разреда уписаних из ОШ у Ужицу, 
аналитичко-истраживачки рад (извршилац: школски 
педагог) 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председник 
комисије за 
ванредне 
ученике 

28
.0

3.
20

13
.

го
д.

 

Припрема и организација послова у вези матурског 
испита  
Обрада теме: Реализација акионих планова унапређења 
рада школе 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
професор 
психологије 

11
.0

4.
20

13
.

од
. 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају  
квалификационог периода школске 2012/13. године 
(извршилац: директор и педагог) 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
педагог 

13
.0

5.
20

13
.г

од
. 

и 
23

.0
5.

20
13

.г
од

. Анализа резултата образовно-васпитног рада ученика 
завршних разреда (извршилац: директор и педагог) 
Утврђивање резултата испита за ванредне ученике 
(извршилац: председник комисије) 
Припрема и организација послова у вези матурског 
испита (извршилац: директор) 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председник 
комисије за 
ванредне 
ученике 
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11
.0

6.
20

13
.г

од
. и

 1
9.

06
.2

01
3.

го
д.

 и
 2

8.
06

.2
01

3.
го

д.
 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају 
школске 2012/13. године (матуранти) 
Доношење одлуке о похваљивању и награђивању 
ученика (извршилац: разредне старешине и наставничко 
веће) 
Утврђивање резултата матурских испита и општег 
успеха на матурским испитима у јунском испитном року 
(извршиоци: комисије и одељенске старешине) 
Проглашавање носилаца дипломе Вук Караџић и 
посебних диплома 
 Формирање потребних комисија за упис ученика у  
разред (извршилац: директор) 
Анализа стручног усавршавања у школској 
2012/13.години 
Текућа питања 
Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају 
наставне 2012/13. године  
Оцена и анализа посећених часова у  полугодишту 
школске 2012/13. године  
Похваљивање и награђивање ученика 
Упознавање  са изменама у Закону о средњој школи и 
Закону о основама система васп. и образов. 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог, 
председници 
стручних већа, 
одељенске 
старешине 

19
.0

8.
20

13
.г

од
. 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају 
школске 2012/13. године (извршилац: директор) 
Формирање одељења, подела часова и одређивање 
одељењских старешина (извршилац: директор и педагог) 
Организација уписа ученика у , ,  и V разред 
Гимназије (извршилац: директор) 
Формирање тима за израду Годишњег програма рада 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог 

* Праћење реализације програма Наставничког већа биће остварено увидом у школску 
документацију, а  носиоци праћења биће Тим за самовредновање рада школе.  

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

 Одељењска већа су се, и током школске 2012/13. године, бавила свим питањима везаним за 
остваривање циља и задатака образовно-васпитног рада у сваком одељењу. Анализирани су  
постигнути образовно-васпитни резултати и владање за сваког појединачног ученика. Такође, 
пратио се  социјално-економски развој ученика, али и породичне прилике у којима живе.  
Предлагане су мере и поступци за редовнијим похађањем наставе.  

6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа  ПРВОГ разреда 
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6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа  ДРУГОГ разреда 

Током ове школске године  одељенске старешине другог разреда континуирано су пратиле 
успех ученика,учешће у ваннаставним активностима,понашање и дисциплину на часовима.На 
састанцима  су анализирани планови писмених  и контролних задатака,распоред додатне и 
допунске наставе као и секција у којима су ангажовани ученици другог разреда.Одељенске 
старешине су пратиле редовност  оцењивања ученика из свих предмета  и са предметним 
наставницима разговарале о мерама за побољшање успеха. 

На сваком класификационогм периоду усклађивани су критеријуми за изрицање васпитно 
дисциплинских мера и за извођење оцена из владања.Такође је анализиран успех и понашање 
ученика. У другом полугодишту су обављени сви послови везани за извођење екскурзије у 
трећем разреду(избор дестинације  и садржаја,утврђивање циљева екскурзије и начина 
њиховог остваривања). 

У току школске године одељенске старешине су радиле на педагошкој документацији  као и 
на решавању текућих проблема  у одељењима. 

                                      

                                                                                      Љиљана Смиљанић 

6.1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа  ТРЕЋЕГ разреда 
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6.1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа  ЧЕТВРТОГ разреда 

 
Током ове школске године Одељењско веће четвртог разреда (у саставу: Милијана Аћимовић, 
Владимир Пејчић, Ружица Марјановић, Слободан Суботић, Рајко Тубић и Гордана 
Даниловић) радио је према усвојеном плану рада.  

Обављени су сви потребни послови око припреме и реализацвије екскурзије, договорени су и 
координирани родитељски састанци, анализирао се успех ученика на сваком 
класификационом периоду, расправљало о проблему ученичког изостајања са наставе и 
договарале мере за спречавање изостајања. Било је предлога да се више ради на усклађивању 
критеријума за оправдеавање изостанака и  изрицање васпитно-дисциплинских мера током 
школске године. 

Заузет је став да се мора имати разумевање за ученике који током викенда одлазе ван града на 
припреме за полагање пријемих испита на факултетима и да се са предметним наставницима 
направи план рада са тим ученицима. 

Разредне старешине су учествовале у процесу избора предмета из којих ће се радити матурки 
радови, пистуствовали су одбранама матурскух радова као предесници комисија, и попунили 
комплетну документацију везану  за матурске испите. Стручно веће је пратило и  искључиво 
сугестијама учествовао у процесу припреме завршних матурантских прослава, чију су 
организацију реализовали ученици. Предложени су ученици које ће Град Ужице наградити 
летовањем. Углавном је радио у скоро комплетном саставу, већи део договорених планова 
реализован је у складу са договором, а заједнички ставови и извештаји доношени су понекад и 
полсе вишенедељних раправа.  

Ружица Марјановић 

6.1.3. Извештаји о раду Стручних већа 

Стручна већа су се најчешће бавила питањима везаним за планирање и организацију наставе и 
ваннаставних активности. Посебна пажња посвећена стручном усавршавању наставника због 
измена у овом подручју рада.  

На крају школске године анализирани су резултати рада и симирани у виду извештаја. Дат је 
и предлог мера за унапређење рада, али и конкретна задужења за председнике и чланове већа. 

6.1.3. Извештаји стручних већа  

Ред.
бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 
У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ 

Руководилац 
стручног већа 

1. Стручно веће наставника српског језика и 
књижевности 

Гордана Даниловић 

2. Стручно веће наставника страних језика Светлана 
Гавриловић  

3. Стручно веће наставника друштвених наука  Борис Илић 
4. Стручно веће наставника историје Јадранка Папић 
5. Стручно веће наставника биологије Саша Станојевић 
6. Стручно веће наставника географије Велимир Фемић 
7. Стручно веће наставника математике и 

информатике 
Мирјана 
Милошевић 

8. Стручно веће наставника хемије Славица Вељовић 
9. Стручно веће наставника физике Снежана Јевђовић 
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10. Стручно веће наставника ликовне културе и 
музичког васпитања 

Биљана Спаловић 

11. Стручно веће наставника физичког 
васпитања 

Вукадин Симовић 

12.  Стручно веће наставника грађанског 
васпитања и веронауке 

Светлана 
Миловановић 

 

1. Извештај о раду Стручног већа наставника српског језика и књижевности 
Председник Стручног већа  Гордана Даниловић 

Током првог полугођа стручно веће за српски језик и књижевност реализовало је следеће 
планиране садржаје: 

- два угледна часа ( М. Благојевић и Љ. Смиљанић) и анализа часова (децембар) 
- учешће на наградним конкурсима за литерарне радове ученика( током полугођа) 
- промоција рада Читалачког клуба и Мале кутије на Сајму  књига у Београду(октобар) 
- посета Сајму књига (октобар) 
- анализа уџбеника за први разред, издавач Клет, Београд (септембар) 
- анализа сарадње са локалним институцијама културе (децембар) 
- анализа позоришног фестивала (новембар) 
- анализа и усаглашавање критеријума оцењивања (новембар) 
- анализа рада секција (децембар) 
- анализа рад додатне и допунске наставе (децембар) 
- представљање часописа Текстура (октобар) 
- представљање новог кола Мале кутије (октобар) 
- информисање о припремама за реализовање фестивала На пола пута (новембар, 

децембар) 
- информисање о припремама за такмичење у беседништву (децембар) 
- припрема  за организовање школског такмичења (децембар)  

Подаци о раду стручног већа су у електронској форми послати школском педагогу, пратећа 
документација налази се у свесци Стручног већа. 

           У другом полугођу реализоване су следеће планиране активности:  

 четири угледна часа ( Р. Марјановић, Б. Грујичић, Г. Даниловић) и амнализа часова 
током априла, маја и јуна 

 учешће на наградним конкурсима за литерарне радове ученика 
 анализа уџбеника за први разред, издавак Логос (април) 
 студијско путовање групе ученика и две професорке у Сарајево 
 припреме и организација фестивала На пола пута (март, април) 
 организовање школског и окружног такмичења Књижевна олимпијада (фебруар, март) 
 организовање школског и окружног такмичења из језика (фебруар, април) 
 анализа критеријума оцењивања (фебруар) 
 израда заједничких критеријума оцењивања за трећи и четврти разред (по измењеном 

програму) (мај, јун) 
 усклађивање тема за писмене задатке (март9 
 семинар о методама наставе и анализа семинара ( мај) 
 избор тема за матурске радове (фебруар) 
 избор тема за школске матурске задатке ( мај) 
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Током јуна биће анализирани резултати на матурском испиту и подељени часови за наредну 
школску годину 

2. Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика  
 Председник Стручног већа Светлана Гавриловић 

Стручно веће за стране језике спровело је низ активности у овој школској години и постигло 
запажене резултате. 

Активности 

 Одржано је 5 угледних часова, четири из енглеског и један из француског језика. Није 
одржан један угледни час из француског језика. 

 Обележен je Европски дан језика 26. септембар музичко-поетским реситалом. 
 Одржани су ''Руско вече'' и билингвално ''Канадско вече''. 
 Организовани су квизови о Ирској и Шкотској. 
 Обележено је 200 година од Наполеонових освајања Русије. 
 Организована је изложба посвећена Џејн Остин. 
 Организован је литерарни конкурс на енглеском језику посвећен 200-тој годишњици од 

објављивања романа Џејн Остин ''Гордост и предрасуде''. 
 Није организовано такмичење ''Руске караоке' због слабог интересовања ученика'. 

   
Семинари и презентације 

 Професори енглеског језика, Душанка Никачевић и Невенка Демировић, одржале су 
презентације материјала са семинара и веб сајтова за наставу енглеског језика. 

 Чланови Стручног већа присуствовали су на 17 семинара, девет за наставнике 
енглеског језика, једном за наставнике француског језика, два за професоре 
италијанског језика, четири за професоре немачког језика и једном за професоре руског 
језика. 

 Три акредитована семинара за наставнике енглеског језика на нивоу Златиборског 
округа организована су у самој школи. 

 У Гимназији је организована презентација уџбеника издавачке куће Oxford University 
Press. 
                     

Такмичења и конкурси 

 На Регионалном такмичењу је освојено једно прво место из енглеског језика и једно 
друго из француског језика. Остварено је једно учешће на Републичком такмичењу. 

 На такмичењу под називом ''Руска олимпијада'', међународног карактера, остварено је 
једно шесто место Александре Крејовић III6. 

 На такмичењу у рецитовању на руском језику организованом у Руском дому поводом 
Дана руског језика 6. јуна победио је Милош Селаковић II6. 

 Ученици су учествовали на два конкурса издавачке куће Young Writers из Велике 
Британије и радови 22 ученика биће објављени у две антологије кратке приче и песама 
у издању ове куће током лета. 

 На конкурсу ''My English Book'' радови осам ученика ушли су у избор најбољих, а 
свечана додела признања и захвалница одржана је 8. јуна 2013. у Скупштини Града 
Београда. Рад Душана Лазића IV3 посебно је награђен као један од најуспешнијих, а 
седам ученика је похваљено. 

 Школа је учествовала на конкурсу издавачке куће Macmillan из Велике Британије под 
називом ''Make your own cultural reader''. Резултати ће бити познати током лета. 
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Пројекти 

 У оквиру пројекта Connecting Classrooms, организована је посета Горњем Милановцу и 
сусрет са партнерским школама из овог града и Барлебена у Немачкој; узето је учешће 
на трибини о људским правима у Милановцу; организован је квиз о Словачкој; 
организован је литерарни конкурс за све партнерске школе; на завршном састанку је 
приказан филм о активностима СС тима Ужичке гимназије; спроведена је анкета о 
људским правима међу ученицима Гимназије и одржано је предавање о људским 
правима. 

 У оквиру ВВС School News Report, на сајт Школе су постављени прилози о успесима 
српских спортиста на ОИ у Лодону, посети Горњем Милановцу, активностима ужичког 
Центра за права детета, фестивалу ''Кустендорф'' и интервју са Владимиром Рековићем. 

 Одржани су ДЕЛФ испити које су сви кандидати успешно завршили. 
 Школа се прикључила пројекту за добијање немачке међународне дипломе DSD. 
 Школа се прикључила пројекту Британског савета у Београду за организацију испита 

за добијање Cambridge сертификата. 
 Стручно веће је учествовало на конкурсу за омладинске пројекте Града Ужица са 

пројектом ''Креативна примена енглеског језика'', али пројекат није одобрен. 
 

Посете  

 Организована је посета изложби ''Дух Леонарда у Ужицу'' у Народном музеју. 
 Група ученика посетила је Руски дом и извела програм на руском језику заједно са још 

две школе из Србије. 
 Школу је посетио представник издавачке куће Pearson, Милан Милетић. 
 Школу су посетили канадски Амбасадор у Србији Његова Екселенција Роман Вашчук 

и аташе за културу канадске амбасаде у Београду, господин Кевин Рекс. 
 Школа је добила позив да део програма посвећеног Канади изведе на прослави Дана 

Канаде 1. јула у резиденцији канадског Амбасадора у Београду. 
 

Донације 

 Школа је добила поклоне у књигама од издавачке куће Oxford University Press, 
Италијанског института за културу у Београду и канадске амбасаде у Београду. 

 Школа је добила донацију од 500 евра од канадске амбасаде у Београду за своје будуће 
пројекте. 

 

У медијима  

1. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2012-september.htm - објављен прилог 
Светлане Гавриловић о учешћу гимназијалаца на литерарном конкурсу издавачке куће 
Young Writers из Велике Британије под називом ’Mini Saga Adventure’ 

2. http://blog.britishcouncil.org/connectingclassrooms/2012/10/12/serbia-meeting-germany/ - 
oбјављен кратак текст Светлане Гавриловић о сусрету три партнерске школе из 
пројекта Connecting Classrooms као и филм који је том приликом снимљен.  

3. ‘Вести’ од 19. октобра 2012. – објављен чланак Катарине Павловић III3 под називом 
''Свет као учионица'' о активностима у оквиру пројекта Connecting Classrooms 

4. http://edl.ecml.at/Events/PictureGallery2012/tabid/3090/language/en- GB/Default.aspx – на 
сајту Савета Европе објављени текст и фотографија са прославе Европског дана језика 
у Гимназији  
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5. www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2013-february.htm - објављен текст 
Светлане Гавриловић под називом’A Scottish Quiz’ о обележавању шкотског 
националног празника St. Andrew’s Day  

6. www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2013-february.htm  -  објављен текст Анице 
Цветковић  II3 под називом ’The Irsih Quiz’ о такмичењу организованом у школи 
поводом Дана Светог Патрика  

7. http://www.britishcouncil.rs/predavanje-engleskog/elta-e-bilten/april-2013 - објављен 
наставни материјал Светлане Гавриловић под називом ’Happiness’ – обрада 

8. MELT 16 – мaj 2013. – објављен наставни материјал Светлане Гавриловић под називом 
’Happiness’ – обрада  

9. http://www.ue.co.rs/vesti/5619/kanadski-ambasador-gimnazija - на веб страници ''Вести'' 
објављен текст о посети канадског Амбасадора Ужичкој гимназији 22. маја 2013.  

10. Дневник телевизије Лав од 22. маја 2013. – приказан видео прилог о посети канадског 
Амбасадора Ужичкој гимназији 

11. 16. мaj 2013. http://www.ruskidom.rs/sr/rusiji-s-ljubavlju-2/ - објављен прилог под 
називом ''Русији с љубављу'' о програму који су у Руском дому заједнички извеле три 
школе ОШ ''Стари град'' Ужице, ОШ ''Душко Радовић'' Сремчица и Ужичка гимназија  

Активности чланова Већа ван школе 

 Борка Весовић је обновила сертификат за испитивање на DELF испитима нивоа В1 и 
В2. 

 Марина Марјановић је завршила мастер студије немачког језика. 
 Сви наставници енглеског језика чланови су ЕЛТЕ – Удружења наставника енглеског 

језика Србије. 
 Светлана Гавриловић је, као координатор ЕЛТЕ за Златиборски округ, координирала 

организацију четири семинара за наставнике енглеског језика у Ужицу. 
 Светлана Гавриловић је, као члан УО ЕЛТЕ, учествовала у организацији XI ЕЛТА 

конференције у Београду. 
 

3. Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука  
Председник Стручног већа Борис Илић 

23. 08. 2012. 

-Стручно веће друштвених наука усвојило предлог поделе предмета на наставнике: Катарина 
Смиљанић филозофија, Драгана Ђурић психологија и Борис Илић социологија и устав и права 
грађана. 

-Усвојен предлог 40-часовне радне недеље. 

-Усвојен план рада Стручног већа. 

-За руководиоца Стручног већа изабран Борис Илић. 

- Професор психологије Драгана Ђурић  од школске 2012/2013. Користи нови уџбеник. 

17. 10. 2012. 

-Стручно веће друштвених наука констатовало да је могућност координације наставних 
планова сведена на минимум с обзиром на различитост предмета и програма за наставне 
области по предметима. 

- Стручно веће друштвених наука поднело на увид критеријуме оцењивања, који се 
примењују у наставној пракси. 
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19.12.2012. 

-Стручно веће друштвених наука поднело на увид списак матурских тема и истакло велику 
заинтересованост ученика  за израду матурских радова, посебно из области филозофије и 
социологије. 

- Стручно веће се, у свом раду придржава усвојених критеријума оцењивања и благовремено 
извршава обавезе везане за вредновање знања ученика. 

15.01. 2013. 

-Стручно веће друштвених наука у току првог полугодишта испунило планиране циљеве. 
Професори филозофије и социологије Катарина Смиљанић и Борис Илић могу бити веома 
задовољни постигнутим радом ученика на филозофско-социолошкој секцији. 

-Чланови Стручног већа друштвених наука Катарина Смиљанић и Борис Илић 22. 12. 2012. 
Присуствовали семинару  „Планирање стручног усавршавања и напредовања К1 934“. 
Семинар је одржан у РЦУ у Ужицу. Предавачи на семинару Олга Јованчићевић и Милена 
Вићевић. 

27.02. 2013.  

- Чланови Стручног већа који су присуствовали семинару под називом „Планирање стручног 
усавршавања и напредовања К1 934“ констатовали да је семинар био користан уз оцену да се 
стечена знања могу применити у наставној пракси. 

- У току су консултације са ученицима у вези са израдом матурских радова. Ученици редовно 
присуствују консултацијама и у изради матурских радова примењују сугестије и савете 
наставника. 

- У току је привођење крају првог круга оцењивања. 

27.3. 2013. 

-Ученици су на крају другог класификационог периода постигли задовољавајући успех. 
Већина ученика показала је изузетно интересовање за област друштвених наука, а посебно 
интересовање исказали су ученици који учествују на социолошко-филозофској секцији, као и 
ученици који су за матурски рад одабрали теме из области филозофије, психологије и 
социологије. 

-Ученици 4. Разреда су из предмета филозофија и социологија добили као задатак да 
презентују одређене наставне теме у току другог полугодишта и истакли се какао у вештини 
говора, тако и у познавању тема које су презентовали. 

4. Извештај о раду Стручног већа наставника историја  

Председник Стручног већа Јадранка Папић 

 Актив чине професори историје: Јадранка Папић, Душица Илић и Светлана 
Миловановић. 

 Одржано је 26 састанака. 
 Извршена је подела задужења за школску 2012/13. годину.и урађени планови за 

редовну.допунску и додатну наставу, као и планови секције и стручног актива 
 Усвојен је списак уџбеника. 
 Попуњене су листе и утврђен план за професионално усавршавање наставника за 

школску 2012/13. (С. Миловановић К1/1), Д. Илић (К1/5) и Ј. Папић (К1/1 и 
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К1/6).Почетком јуна попуњене су листе реализације планираног усавршавања и 
урађена анализа. 

 Планирани су и одржани огледни часови и размењене посете предметних наставника 
тим часовима. Огледни часови били су: 

      1. Ј. Папић, 20. септембра 2012. - Праисторија; 

      2. С. Миловановић, 25. септембра 2012. – Верске представе и уметност у 

          праисторији; 

     3. Ј. Папић - Европски и балкански оквири српске историје; 

     4. Д. Илић – Епоха нционално-ослободилачких ратова од 1860. до 1912. 

     5. Ј. Папић-Отпори окупацији и фашизму(четници партизани) 

        Часовима су присуствовали и други предметни наставници.Одржано је и неколико 
угледних часова код проф. Ј. Папић, којима су присуствовали млађи професори.      

 Остварена је активна корелација са активом географије( учешће у 
       одржавању огледних часова, теренских часова /излети/). 

1. Ј. Папић и проф. Фемић су 22. септембра 2012. ивршили упознавање ученика са са 
околином Ужица, а Д. Илић је са проф. Миром Галечић, 20. септембра 2012. 
упознала ученике  са историјом  знаменитостима Београда. 

 Одржани су семинарски у РЦУ. 
1. Проактивни приступ учењу истотије- нове методе и  технике. Семинару је 

присуствовала проф. С. Миловановић. 
2. План стручног усавршавања и напредовања. Семинару је присуствовала проф. Д. 

Илић и С. Миловановић. 
 Урађене су и постављене две тематске изложбе : 
                 1. Изложба: Потомци прецима, којом је обележена стогодишњица 

Балканских ратова.У ту част организована је и пригодна академија. Гост и сарадник, 
био је академик проф. Др. Василије Крестић. Том приликом оджао је предавање о 
узроцима и последицама подела српског народа у историји.Гост и сарадник на 
обележавању овог јубилеја био је и музејски саветник Радивоје Папић, који је одржао 
предавање о учешћу Ужичана (посебно бивших гимназијалаца) у ослободилачким 
ратовима  Србије у прриоду 1912-1918; 

                 2. Изложба- Старо Ужице, којом је обележена 150-годишњица ослобођења 
Ужица од Турака (1862.).Помоћ ученицима у изради макета,  пружили су Народни 
музеј Ужице и и ђачки родитељи. 

 Остварена је сарадња са Друштвом историчара Ужица. са Друштвом српских 
домаћина, Народним музејом Ужице, Народном библиотеком Ужице и Народним  
архивом Ужице. 

 Одржано је такмичење из историје и на састанцима  актива спроведена је анализа свих 
нивоа такмичења(један ученик освојио је прво место у Републици). 

 Организовано је предавање за све ученике четвртог раз. др-јез смера и трећег раз. прир-
мат. смера(појединачно по одељењима) у сарадњи са Друштвом историчара-Расизам, 
холокауст, геноцид-предавач проф. Весна Лучић 

 Актив је припремио промоцију предмета историја на сајму образовања у О.Ш. 
Слободан Секулић-огледним часовима ,паноима, макетама  

 Проф. Ј. Папић реализовала је менторски рад са приправником Катарином Смиљанић , 
присуствовала  провери оспособљености приправника и о томе информисала актив. 
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 Редовно се вршила  анализа оцењивања, размена и   израда тестова за проверу знања 
ученика 

 Усвојен је списак тема за матурске испите и одређен ментор за ученике матуранте- 
проф. Душица Илић. Реализована је одбрана матурских радова(проф.Д. Илић и проф. 
С. Миловановић) 

 Извршена је анализа рада редовне, додатне, допунскр наставе, анализа стручног актив 
и историјске секције. 

 Дати су предлози за план и поделу активности у следећој шк. години 
 

5. Извештај о раду Стручног већа наставника географије  

Председник Стручног већа Велимир Фемић 

У току овог периода рад стучног већа за географију је реализован кроз следеће активности: 

 На почетку ове школске године  извршена је подела часова на предметне наставнике из 
предмета географија,с тим што се указала потреба за још једним предметним 
наставником због уписане треће генерације спортског одељења,па је  то место 
употпуњено доласком Шоловић Биљане,дипл.географа из Ужица од дана 
21.09.2012.год. 

 Усвојени су спискови уџбеника и помоћне литературе која ће се користити у току ове 
школске године. 

 На састанцима стручног већа географија договорено је да се изведу једнодневни излети 
за ученике првог и другог разреда,с тим што ће тај вид тзв.теренске наставе бити 
уједно и огледно/угледни час на којима ће се остварити корелација међусобно сродних 
предмета на релацији географија –историја.Проф.Фемић Велимир је организовао излет 
дана 22.09.2012.на релацији Ужице-Сирогојно-Рожанство-Дрежник-Гостиље-Златибор-
Ужице,на коме су присуствовале и колегинице историје Папић Јадранка и Никачевић 
Душанка/за ученике првог разреда/.Проф.Галечић Мирјана је организовала излет дана 
20.10.2012.на релацији Ужице-Манастир Раковица-Авалски торањ-Калемегданска 
тврђава-Планетаријум-црква Ружица-Београд/ужи центар/-Ужице,на коме су 
присуствовалеи колегиница историје Илић Душица и колегиница за руски језик  Вукић 
Бранка/за ученике другог разреда/, а у оквиру кога је изведен и огледни час проф.Мире 
Галечић 

 Предметни наставници су се у оквиру стручног усавршавања едуковали на 
колективном семинару дана 22.12.2012.године који је одржан у просторијама РЦ 
Ужице под називом :“Планирање стручног усавршавања и напредовања”,”Методе и 
технике у савременој настави“,док је проф. Галечић Мирјана узела учешће у тимском 
раду за израду новог уџбеника из географије за други разред гимназије  у оквиру 
Издавачке куће “КLЕТТ” из Београда .  

 Попуњењи су обрасци за професионално и лично усавршавање предметних наставника 
из географије како у оквиру саме школе тако и ван ње. 

Предложене су и усвојене теме за израду матурских радова ,направљени су спискови по 
одељењима,одржане су  консултације и дата су упуства за даљи рад уз обавезно коришћење 
понуђене литературе од стране наставника ментора Галечић Мирјане али и осталих извора 
информација неопходних за прикупљање грађе приликом израде истих. 

 Изведена су два огледна часа у одељењима ¼ на часу код Фемић Велимира где је 
утврђивана наставна јединица Клима,климатски елементи и време,као и обрада 
наставне јединице Јапан у одељењу 2/6  где је до изражаја дошао интеракцијски пано 
рад ученика Селаковић Милоша и Милић Павла.На часу је присуствовала и  
проф.историје Илић Душица. 
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 Присуствовали смо угледним часовима код колега из већа али и сродних 
предмета/историје/ 

 Присуствовали смо свечаној академији и изложби фотографија“ Потомци –
прецима”,након чега смо присуствовали и предавању проф.др.историјских наука 
Василија Крестића у свечаној сали школе,aли предавању Др.Владимира Рековића из 
Церна на тему” Хигсов бозон-Божија честица” 

 Проф.Мирјана Галечић посетила Одељење статистике у Ужицу при чему је била 
укључена у процес ажурирања статистичких податакана нивоу града у периоду од 8.-
11.02.2013.год 

 Посећен је и 35.Међународном сајам туризма у Београду 
 Присуствовање промоцији новог уџбеника за географију/за први разред гимназије/  у 

организацији Издавачке куће Клетт из Београда у Чачку,а чији је део тима за израду 
истог у улози евалуатора била и проф.географије Галечић Мирјана 

 Присуствовали смо стручним семинарима у РЦУ на нивоу школе,као и стручној 
трибини” Како уче тинејџери у организацији” Тима Плус из Београда у Чачку 

 У оквиру географске секције је изведен једнодневни излет на релацији: Ужице-
Ваљево-Сремски Карловци-Нови Сад са обиласцима значајних културно-историјских и 
географских објеката 

 Са матурантима смо одржали састанке на којима су обављене све потребне 
консултације за писање матурског рада који су успешно одбрањени 8.06.2013.год. 

 Предметни наставници су предали и попуњене обрасце који се тичу вредновања 
сталног стручног усавршавања како у школи тако и ван ње 

 Уредно смо посећивали све седнице Наставничког и стручног већа водећи записнике у 
свесци већа 

 Договорили смо се које ћемо уџбенике и литературу користити у наредној школској 
години 

 Предложена је и подела часова за наступајућу ,школсу 2013/2014.годину 

6. Извештај о раду Стручног већа наставника биологије  

Председник Стручног већа Саша Станојевић 

29. 08. Извршена подела часова , усвојен годишњи пла Стручног већа. Разматрана је 
опремљеност кабинета. 

31. 08.Усвојен план додатне наставе и секција.Усвојени уџбеници за школску 2012./2013. 
Усвојена Литература за угледни час:биохемија – Ленинџер ,цитологија  Ј. Гроздановић. 
.Наставна средства за угледни час – слике и фолије. 

 24. 09. Направљен је план одржавања угледних часова а два дана касније Саша Станојевић је 
одржао угледни час у одељењу I1  „ћелијска мембрана –транспорт“.Часу присуствовали  
Милица Зарић и заменик директора Славко  Марковић.Колегинице су планирале извођење 
угледног часа за друго полугодиште.  

26.09.је анализиран угледни час Саше Станојевића. 

15.11. професори  Станојевић, Ристовић и Зарић присуствовали су часу хемије код 
професорке Вељовић Славице у одељењу IV5. 

30.11.. Анализа успеха и критеријума оцењивања .Мотивација ученика.  

01.12.Ученици посетили фестивал науке са професорма биолгије, физике и хемије.  



 
 

 67

09.12.Одржан јавни час „Бактерије и вируси“ уз учешће лекара Хигијенско епидемиолошког 
завода Ужице .  

24.12. Подељене теме матурских радова и украшен ходник сликама из области 
биологије.Колегиница Зарић посетила час колеге Саше Станојевићау одељењу  III5.   

Извештај стручног већа за друго полугодиште 2012./2013.  

Анализа успеха и критеријума оцењивања у првом полугодишту и анализа семинара 
„Планирање стручног усавршавања“ одржаног 22.12. у РЦУ. Усаглашавање критеријума 
оцењивања. 

01.02.Чланови већа су још у новембру констатовали мало слабији успех ученика првог 
разреда.Предузете мере су дале успеха па ученици редовније уче и пажљивији су на 
часу.Наставни план и програм се реализују  

08.03.  Припрема за регионално такмичење у Медицинској сколи у Ужицу 14..04.    

11.03.Анализа најчешћих видова оцењивања.Милица Зарић одржала угледни час „Биће и 
живо биће“ у одељењу IV5 са професорком филозофије. 

22.03.Евалуација часова кроз упитнике посећених од стране директора и педагога школе. 

25.03. Анализа часова које су посетили директор и педагог у марту месецу. 

29.03. Договор у вези регионалног такмичеља и тестирање кандидата. 

14.04.Одржано регионално такмичење у Медицинској  школи у Ужицу. 

17.04. Анализа постигнутих резултата на регионалном такмичењу.Наша школа је била веома 
успешна на овом такмичењу.Пет ученика са нашег региона пласирало са на републичко 
такмичење и свих  пет су из наше школе.Јечменица Никола III6 освојио је прво место 
(96поена), Вилотијевић МајаIII5 и Јешић МилицаIII6 деле друго место са по 90 освојених 
поена, Крејовић АлександраIII6 је трећа са 89 освојених поена, Герзић АлексаIII5 је седми са 
76 поена.Ученица Николић ИванаII4 освојила је друго место (83) поена.Ученице Александра 
ДимитријевићI4 и Александра БојовићI4 освојиле су прво и друго место ( 94и93поена).На 
републичко такмичење пласирали су се ученици који су освојили 90 и више поена.  

08. 05.Доња граница за учешће на републичком такмичењу спуштена са 90 на 80 поена 
освојених на регионалном такмичењу.Поред горе наведених на републичко такмичење 
пласирали су се и Николић Ивана, Лазаревић Јована и Крејовић Александра.  Ментор ученика 
првог разреда је Душица Ристовић, другог    Милица Зарић  а трећег разреда Саша 
Станојевић.  

18.05.Републичко такмичење у Београду.Учествовало 6 ученица и 1 ученик наше школе. 

20.05.Анализа резултата на републичком такмичењу : Бојовић АлександраI4(3 место), 
Димитријевић АлександраI4 (7место), Лазаревић ЈованаI4(9 место),Јешић Милица III6(9 
место),Јечменица НиколаII6(10 место),Крејовић АлександраIII6 и Вилотијевић  МајаIII5   деле 
12 место.У првом разреду такмичило се 40  а у трећем 101 ученик. 

11.06. Професорка Ристовић Душица одржала угледни час „ГМО за и против „ у 
одељењимаIII3,III2.   

13.06.  Анализа начина оцењивања,усаглашавање и дорада критеријума.Анализа одржаних 
угледних часова и семинара.   
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7. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије 

Председник Стручног већа Славица Вељовић 

-глобални годишњи планови усклађени и предати педагогу 

- договоренојекојићесеуџбеницикористити у овојшколскојгодини 

-председник Стручног већа презентовао резултате који су постигнути на такмичењу у 
претходној школској години 

-анализирани су резултати које су ученици постигли на пријемним испитима за упис на 
факултет  

-договорено је да професори пре сваког контролног задатка усагласе тежину и обим задатака 

- Ученик Селаковић Милош је презентовао рад на тему Природни индикатори са којим је 
освојио прво место на Републичком такмичењу.  

-Ученица, Милица Јешић, је такође презентовала свој рад  sa такмичења,на тему Загађеност 
ваздуха у Ужицу. 

-анализа успеха на крају првог класификационог периода  

-Фестивал науке који је одржан 1.12 2012.у Београду,посетило је четрдесет пет ученика из 
наше школе,од првог до четвртог разреда 

- У РЦУ 22.децембра је одржан семинар под називом „Планирање стручног усавршавања и 
напредовања”.Семинару присуствовали ДСелаковић и СВељовић 

-21.12.2012. проф.ДСелаковић је одржала угледни час на тему Прави раствори,процентна и 
количинска концентрација. Часјеодржан у I-4 

-21.3.2013.одржан је угледни час код проф.СВељовић, на тему Комплексна једињења.Часу су 
присуствовали: директор ЖПавловић и проф.физике ЦВасовић,ученици другог разреда 
природног смера и IV-5 одељење.Час је био успешан. 

-Ученици школе нису учествовали на окружном такмичењу, одржаном у Пријепољу, јер су 
заинтересовани ученици отпутовали у Швајцарску,на стручну ексурзију 

-Група од 27 ученика је посетила лабораторију Ваљаонице бакра у Севојну, где се упознала са 
основним лабораторијским техникама и поступцима за испитивање  метала. 

-16. 5. 2013.одржан је угледни час код проф.ОКуљанин, на тему Гвожђе.Часу су 
присуствовали: и проф.физике СЈевђовић и проф.ДСелаковић.Час јеодржан у спортском 
одељењу првог разреда 

-Матурски испит из хемије одбранило 12 ученика .Испит одржан у суботу 8.јуна 
2013.Испитивачи :проф .СВељовић и проф. ОКуљанин. 

-13. јуна 2013.одржан састанак Стручног већа на коме су анализирани критеријуми 
оцењивања,угледни часови и допунска настава.Заључено је да су критеријуми оцењивања 
уједначени.Планирани угледни часови су одржани(документација у свесци актива) као и 
часови допунске наставе(документација је у дневнику за допунску наставу)  

8. Извештај о раду Стручног већа наставника физике 

Председник Стручног већа Снежана Јевђовић  
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У наведеном периоду  реализована је већина активности предвиђена Годишњим планом рада: 
*конституисано стручно веће, израђен план рада СВ, извршена је подела предмета на 
наставнике, избор уџбеника и одговарајућих приручника као и усвојена структура 40-часовне 
радне недеље 

*извршен договор о реализацији контролних вежби, организовању допунске и додатне 
наставе, секције, правилима понашања у кабинету, његовом одржавању и опремању 

*дискутовало се о реализацији наставних садржаја, редовности оцењивања и усаглашености 
критеријума 

*Извршена анализа успеха на крају  првог класификационог периода и на крају првог 
полугодишта и предложене мере за побољшање успеха 

*предложен и усвојен план за реализацију огледних /угледних часова 

*предложене и усвојене теме за матурски рад  

*дискутовало се о рализацији ваннаставних активности 

*С. Јевђовић са групом ученика и колегиницом М.Станковић посетила сајам роботике,,Дани 
будућности“. Сајам одржан 9.октобра у Београду. 

*Ц.Васовић са групом колега и ученика посетила Фестивал науке у Београду. 

*22.12.2012. С.Јевђовић и Ц.Васовић присуствовале семинару  ,,Планирање стручног 
усавршавања и напредовања К1-934“. Семинар одржан у РЦУ у Ужицу. Предавачи Олга 
Јованчићевић и Милена Вићевић 

*хоризонтална евалуација планирана за децембар није реализована као ни посета Сајму 
књига. 

*25.01. чланови Стручног већа присуствовали предавању Владимира Рековића, бившег 
ученика Ужичке гимназије а сада успешног научног сарадника Научно-истраживачког центра 
CERN. Предавање је било на тему открића Higgsovog бозона, тзв. божије честице. 

*23.02. Снежана Јевђовић присуствовала семинару ,,Огледи из физике“. Семинар  одржан у 
РЦ- у  у Ужицу. 

* 7.03. у амфитеатру Ужичке гимназије представница Министарства просвете Марија Крнета 
информисала је наставнике физике из градских Основних и Средњих школа о резултатима 
националног тестирања на крају прошле школске године.Тестирање је обухватило ученике 
осмих разреда основних школа , матуранте гимназија и средњих стручних школа. 
Презентована су нека од питања на тесту (основни ниво) и упоредни одговори основаца и 
средњошколаца. Резултати нису задовољавајући. Осим наведене теме присутни наставници су 
упознати са основним законским актима везаним за стручно усавршавање и напредовање. 
Предавању присуствовале Снежана Јевђовић и Цмиљка Васовић, које су уз помоћ директора 
школе Живојина Павловића и организовале наведени скуп. 

Угледне часове одржале Цмиљка Васовић (IV 1-6 )и Снежана Јевђовић(III6). 

У IV1Цмиљка Васовић је обрађивала тему ,,Радиоактивни распади“ а у IV4-6,, Закон 
радиоактивног распада“. Снежана Јевђoвић обрадила тему ,,Дифракција светлости“ у III6. 

*Снежана  Јевђовић присуствовала угледним часовима Оливере Куљанин, Цмиљке Васовић и 
Биљане Грујичић. Међедовић Лела присуствовала угледном часу Ц.Васовић. 
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*Планирани угледни часови нису реализовани код професора без лиценце В.Томића и Леле 
Међедовић. Њима је препручено да посећују часове колега како би унапредили свој рад. 

*17.марта у Ужичкој гимназији одржано Општинско такмичење из физике.Учествовало 15 
ученика из наше школе од којих је њих 11 остварило право учешћа на Окружном такмичењу. 

*9.марта одржано Окружно такмичење из физике у нашој школи. На такмичењу учествовало 
38 ученика из Златиборског округа . Нашу школу представљало је 12 ученика и они су 
остварили следеће резултате: 

Први разред 

Милићевић Катарина I5 - прва награда, Ђорђе Божовић I5 и Јована Лазаревић I6- трећа 
награда. 

Други разред 

Стефан Шопаловић II6-прва награда,Алекса Симовић II4-друга награда, Предраг Јелисавчић 
II5-трећа награда, Никола Шојић II6 и Милисав Ковачевић II5- похвала. 

Трећи разред 

Цветић Ирена III6- трећа награда , Павле Милојевић III5-похвала. 

На Републичко такмичење пласирали су се Стефан Шопаловић, Алекса Симовић, Ирена 
Цветић и Павле Милојевић. 

14. априла одржано је Републичко такмичење из физике у Математичкој гимназији у 
Београду. Четворо ученика учествовало на такмичењу у пратњи професорке Цмиљке Васовић. 
Алекса Симовић похваљен. 

19.04.-24.04. директор Живојин Павловић и професори Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић, 
Милена Јелисавчић, Марија Станковић и Дејан Цвијетић са 47 ученика посетили научно-
истраживачки центар CERN. Опширан извештају вези овог стручног путовања објављен је на 
сајту школе и биће саставни део школског извештаја. 

11. маја одржана Регионална смотра научног и уметничког стваралаштва. Учествовало 5 
ученика. 

Резултати: 

Први разред: Ивана Цукановић- прво место  

Назив рада: Коришћење отпадне топлоте у фабрици за производњу ракије у Косјерићу 

Трећи разред 

1. Никола Станић-прво место. Назив рада: Таласна машина 
2. Дејан Зарић- прво место. Назив рада: Трофазни генератор наизменичне струје 
3. Ана Јелисијевић- треће место. Назив рада: Радиоактивни отпад 

Ментор ученика првог и трећег разреда: Снежана Јевђовић 

Четврти разред 

1. Урош Тешић- прво место. Назив рада: Фисија и рачунарско моделовање 
Ментор : Цмиљка Васовић 
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9. 05. Чланови секције учествовали на фестивалу науке у ОШ. ,,Слободан Секулић“ у пратњи 
професорке Снежане Јевђовић. Ученици су демонстрирали велики број интересантних огледа 
из физике и тиме изазвали велику пажњу посетилаца. 

1.06.Републичка смотра научног и уметничког стваралашрва у Београду. Ученици путовали у 
пратњи професорке Снежане Јевђовић. Ученик Урош Тешић освојио трећу награду. 

7.06. Одбрана матурских радова 

Одржано је укупно 16 састанака на којима је између осталог вршена анализа успеха ученика 
постигнутог током редовне наставе као и резултата које су ученици постизали на 
такмичењима и матурског испита. Чланови стручног већа су континуирано обављали задатке 
везане за ШРП,анализирали свој рад и констатовали да мора боље поготову у сегменту 
редовног оцењивања  као и у квалитетнијем раду у директном наставном процесу. 

Укупно одржано 64 часа допунске наставе и то: С.Јевђовић и Ц. Васовић по 24 часа и Л. 
Међедовић 16. С. Јевђовић одржала 45 часова секције и Ц.Васовић 28. 

9. Извештај о раду Стручног већа наставника математике и рачунарства и информатике 

Председник Стручног већа Мирјана Милошевић 

 12. и 13.01.2013. професорка Милена Јелисавчић присуствовала Специјализованом 
републичком семинару Друштва математичара Србије у Београду са темом „Настава 
математике у основним и средњим школама“ 
 
 19.01.2013. одржано Опшинско такмичење из математике у нашој школи. Учествовало 
25 ученика, а 19 ученика се пласирало на окружно такмичење: Петронијевић Дарко, 
Милићевић Катарина, Радојичић Марија (први разред), Селаковић Милош,Андрић Сара, 
Симовић Алекса, Стојановић Милош, Ивановић Милош, Тодосијевић Ана (други 
разред), Крејовић Александра, Илић Милић, Златић Наташа, Пејић Лазар,Милојевић 
Павле (трећи разред), Тешић Урош (четврти разред) 

 
 24.01.2013. угледни час из математике одржао професор математике Рајко Тубић у 
одељењу II3са темом”Квадратне једначине и квадратне функције”, тип часа: 
систематизација. 

 
 25.01. чланови Стручног већа присуствовали предавању Владимира Рековића, бившег 
ученика Ужичке гимназије а сада успешног научног сарадника Научно-истраживачког 
центра CERN. Предавање је било на тему открића Higgsovog бозона, тзв. божије 
честице. 
 
 4.02.2013. угледни час из математике одржао професор Слободан Суботић у 
одељењуIV4 
са темом“Метода парцијалне интеграције”,тип часа: утврђивање. 
 
 9.02.2103. одржано Окружно такмичење из математике у Гимназији „Свети  Сава“ у 
Пожези. Учествовало 16 ученика наше школе у пратњи професора Славке Живанић и 
Слободана Суботића. На Државно такмичење се пласирало четири ученика : Селаковић 
Милош, Симовић Алекса, Шојић Никола (други разред) и Тешић Урош ( четврти разред) 

 
 02.03.2013. у нашој школи одржано Окружно такмичење из рачунарства и 
информатике на коме су учествовала два такмичара: један из Гимназије из Нове Вароши 
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и један из наше школе. На Државно такмичење пласирао се ученик наше школе 
Селаковић Милош, други разред.  

 
 14.03.2013. одржано Математичко такмичење „Мислиша“ у нашој школи. Учествовало 
је 73 ученика (први разред 14 ученика, други разред 23 ученика, трећи разред 16 
ученика, четврти разред 19 ученика). Резултати су следећи: 

 

I разред 

1. Илић Урош –похвала 
2. Петронијевић Дарко – похвала 
3. Милићевић Катарина – похвала 
4. Димитријевић Александра – похвала 

II разред 

1. Стојановић Милош - 2. награда 
2. Јовановић Миленко – 2. награда 
3. Симовић Алекса -2. награда 
4. Ивановић Милош – 3.награда 
5. Ковачевић Игор – похвала 
6. Цвијовић Марко – похвала 
7. Тодосијевић Ана – похвала 
8. Поповић Душан –похвала 
9. Зечевић Момир –похвала 
10. Милић Павле – похвала 
11. Андрић Сара – похвала 

III разред 

1. Крејовић Александра – похвала 
2. Јешић Милица – похвала 

IV разред 

1. Тешић Урош  - 3.награда 
 23.03.2013. одржано Државно такмичење из рачунарства и информатике у Рачунарској 
гимназији у Београду. Ученик Селаковић Милош, II разред се такмичио у Б категорији и 
остао је без награде. Ученик је ишао у пратњи професора Мирјане Милошевић. 
 30.03.2013. Рачунарски факултет је организовао такмичење RAFChallenge 2013 у 
сарадњи са Друштвом математичара Србије. Ученици су се такмичили у 2 категорије 

1. Презентација на тему Cloud Computing 
2. Видео игра 

Ученик наше школе Урош Тешић је учествовао са својом видео игром Moviz, 
пласирао се у велико финале и освојио 3.место. Додели награда је 
присуствовала и професорка Марија Станковић 

 06.04.-07.04.2013. одржан семинар у РЦУ са темом: Израда школског сајта коме је 
присуствовао професор Дејан Цвијетић. 
 10.04.2013.угледни час из математике је одржао професор Милован Шаренац у 
одељењу I6 са темом: Дискусија система линеарних једначина са две непознате 
(детерминанте), тип часа:обрада . Часу присуствовали проф. Милена Јелисавчић и Дејан 
Цвијетић. 
 Од 19.04.-24.04.2013. три професора из нашег Стучног већа (Милена Јелисавчић, 
Марија Станковић и Дејан Цвијетић) су били  на студијском путовању заједно са 
великом групом  професора и ученика у Институту у Церну, Швајцарска. 
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 18.05.2013. одржан је Математички турнир у Београдуна коме сваку школу представља 
једна екипа. Нашу екипу су сачињавали : Петронијевић Дарко (I разред), Селаковић 
Милош (II разред), Илић Милић (III разред) и Тешић Урош (IV разред). Екипу је 
предводио професор Милован Шаренац, који је уједно присуствовао семинару 
“Мотивација и развијање интересовања за учење математике” уoрганизацији Друштва 
математичара Србије.Екипа је освојила трећу награду, а појединачно Милош Селаковић 
трећу награду и Урош Тешић другу награду. 
 19.05.2013. одржан семинар у РЦУ са темом: Учење путем открића (методе и 
технике)коме су присуствовали професори Славка Живанић, Марија Станковић, 
Милијана Аћимовић, Дејан Цвијетић и Анка Мисаиловић. 
 23.05. 2013. угледни час из математике одржала је професор Милена Јелисавчић у 
одељењу III5 са темом: Алгебарски облик комплексног броја, тип часа: обрада. Часу 
присуствовали проф. Славка Живанић и Дејан Цвијетић. 
 03.06.2013. угледни час из рачунарства и информатике одржала је професор Марија 
Станковићу одељењу II3са темом : Напредно коришћење Интернета, тип часа: 
понављање. Часу присуствовала проф. Милена Јелисавчић. 
 04.06. 2013. угледни час из рачунарства и информатике одржала је професор Анка 
Мисаиловић одељењу II6са темом : Напредно коришћење Интернета, тип часа: 
понављање. Часу присуствовала проф. Милијана Аћимовић. 

 

10. Извештај о раду Стручног већа наставника музичке културе, ликовног васпитања  

Председник Стручног већа Биљана Спаловић 

Август-септембар:   

Први састанак је одржан 15.08.2012. када је анализиран успех на крају школске године, 
урађена подела часова и структура четрдесеточасовне радне недеље, изабран председник већа 
професорка Биљана Спаловић, која води и ликовну секцију, док је професор Зоран Жупић 
задужен за рад хора. Нови члан већа је Вићентић Драган, професор ликовне културе у 
одељењу Iс.  

На предлог в.д.директора С. Марковића, Биљана Спаловић је присуствовала састанку у 
Техничкој школи Радоје Марић, на коме су професори и представници школске управе 
(Јелена Павловић), говорили о начинима израде школског програма, што је доставила  школи 
у електронској форми, у виду табеле. 

На наредном састанку 17.09.2012. усвојен је план рада стручног већа као и предлози 
уџбеника, и усаглашени су критеријуми оцењивања. Професори су урадили и предали своје 
годишње и месечне планове рада, школске програме, као и планове стручног усавршавања. 

Октобар: 

На ликовној секцији ученици су имали практичан рад, цртање-облик конструкција, 
пропорција. Једном од часова секције са том темом, одржаног 17.09.2012. професорке Биљане 
Спаловић присуствовао је професор Зоран Жупић (угледни час). 

Радило се на уређењу кабинета и изнети су  предлози о набавци наставних и помоћних 
средстава- видео пројектор, панои за излагање радова итд.  што је затражено и на првом 
састанку педагошког колегијума. 

Планиран је електронски семинар-графички дизајн и један семинар у оквиру школе.На 
ликовној секцији радило се према плану и програму –цртање-перспектива.  
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Посећена је 01.10.2012.  изложба слика Наташе Прљевић у Градској галерији. 

Чланови ликовне секције су радили и припремали се и за конкурсе као што су:  

„Доста су свету једне Шумарице“ у оквиру уметничке манифестације Крагујевачки октобар, 
у организацији Музеја 21.октобар у Крагујевцу. Изабран је  рад Јеремић Марије II1. 

- „Мали битољски Монмартр“ 2013. Министарство просвете РС је узело учешће на овом 
конкурсу који је подржан од стране  Републике Македоније, а у организацији дечијег 
ликовног студија „Св. Кирило и Методије“ у Битољу.Учествују деца од 4-18 година,а циљ је 
учвршћивање међународних културних веза и представљање међународне дечије уметности. 
Манифестација се одржава 23-30. маја 2013. у Битољу. Теме су слободне нпр. окружење, 
људи, традиција и национална обележја, а технике по слободном избору 
(www.smallmontmartreofbitola.com). Радови-Марија Јеремић II1 и Нина Миливојевић III2. 

- Међународна дечија изложба лепих уметности Лидице 2013 , манифестација која се 
одржава сваке године у знак сећања на децу из села Лидице која су убијена од стране фашиста 
1942. и на сву децу жртве ратних сукоба. Важи за једну од највећих и најстаријих изложби 
дечије уметности. Организатор је „Лидице меморијал“, а подржава  је Министарсво културе, 
Министарство спољних послова, Министарство просвете Р. Чешке и чешка Комисија за 
УНЕСКО. Предложена је  тема „Традиција и наслеђе народа моје земље“ (www.mdvv- 
Lidice.cz). Радови-Марија Диковић I4 , Недић Јана I5 и Марија Јеремић II1. 

- „Мењам себе, мењам свет“ је конкурс који је расписала Агенција за борбу против 
корупције. Радило се у различитим техникама: цртеж, колаж, графика, фотографија итд. 
Изабрана су два најбоља рада-Јеремић Марије из II1 која је свој рад назвала „Икона и слика“ и 
рад Панић Милене из III5 под називом „Људи се воле, ствари се купују“.(www.acas.rs ;  
konkurs@acas.rs ). 

Новембар: 

       Чланови већа,  анализирали успех ученика на крају првог класификационог периода и 
констатовали не тако добар успех у одељењима првог разреда, због чега би требало предузети 
мере за  његово побољшање.Такође је разматрана реализација  плана и програма и 
констатованo да је  по један час мање у одељењима III и IV разреда што ће бити надокнађено 
кроз радне суботе.  

- Ученици су са проф. Б. Спаловић посетили Јокановића кућу 05.11. (чланови секције и 
ученици IV1 и IV2 ) 

- Чланови секције и  узели  и учешће у изради стрипова на тему „Борба против вршњачког 
насиља“, који ће бити изложени у холу школе и наставили рад на конкурсним темама. 

- Конкурс на тему „Ја кажем не“- дизајн (плакат)  и Модни дизајн- скица одевне креације  
расписао је Метрополитан универзитет па су се на секцији ученици бавили и овом темом. 
(www.metropolitan.edu.rs ; metropolitan.cacak@ gmail.com). 

       Професорка Биљана Спаловић посетила час француског језика професорке Пејовић 
Добрине 13.11. 2012. у одељењу II3.(угледни час)  

       Биљана Спаловић  преко интернета одслушала  семинар Култура графичког дизајна  
Метрополитан универзитета за који је одређено полагање и добијање уверења на овом 
факултету у  Београду.  

       Хор се припремао за Светосавски концерт и „Српско вече“ и наступао 30.11.2012. у 
великој сали ужичког биоскопа поводом промоције филма „ Не газите туђе снове“, у 
организацији Црвеног крста за који је сценарио написала Милица Тошић, ученица одељења 
IV2. 
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Децембар:  

  Током децембра, ученицима четврте године подељене су матурске теме и литература. 
Одржане су консултације на којима је објашњено све око израде матурских радова, пружена 
помоћ око набавке литературе, проналажења података преко интернета итд. 

Отворена је и изложба стрипова-ђачких радова, у холу школе 10.12.2012. на тему „Борба 
против вршњачког насиља“. Овај пројекат је започет у мају 2012. и реализован је у 
сарадњи школе са ужичким Центром за права детета и Швајцарске агенције за сарадњу и 
развој. Пројекат је под називом „Млади против насиља»-активизам младих за примену 
Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама. Међу многим активностима за презентацију превенције насиља у 
школи ученици су одлучили да ликовно обликују тему и то у форми стрипа. Радови су 
изложени у холу школе.  Изложба је остварена у сарадњи са школским педагогом Емом 
Станковић. Учешће су узели и ученици одељења II5. 

       Биљана Спаловић присуствовала часу хора Зорана Жупића 17.12.2012.-седми час,на 
коме је вежбано спајање гласова за композицију „Днес всјака твар“.(угледни час) 

      У току су биле  и припреме за прославу Савиндана. 

      Б. Спаловић и З. Жупић присуствовали семинару у РЦУ 22.12. 2012. који су држале Олга 
Јованчићевић и Милена Вићевић „Планирање стручног усавршавања и напредовања“ К1-
934. Присуствовало је тридесетак професора Гимназије. 

       Хор наступао 23.12.2012. у сали ужичког биоскопа поводом обележавања Дана беба, а у 
организацији СПС-а.  

Јануар: 

-Анализиран успех ученика на крају другог полугодишта и предложене мере за побољшање 
успеха 

-Секција  ради према плану и програму, а хор се пропрема за наступ поводом прославе 
Савиндана 25. 01.2013. 

-Ученици посетили изложбу Салон ужичких сликара у Градској галерији 26.12. 2012. 

Фебруар: 

-Угледни час одржан 07.02.2013. На часу српског језика професорке  Мирјане Благојевић, 
присуствовали З. Жупић и Б. Спаловић. Час је припремљен у форми позоришне представе и 
одржан је у Свечаној сали школе. Одељење I3. Назив је „И богови су били људи“ и обрађује 
античку грчку књижевност. Постигнута је висока активизација ученика и динамична 
атмосфера. Радња и наступ ученика држе све време пажњу и стварају отворену и занимљиву 
климу и сарадњу међу ученицима. 

-На часовима секције-вајање, а 18.02. посећена изложба слика Александра Димитријевића у 
Градској галерији. Чланови секције учествују у припремању приредбе „Српско вече“. 

-Хор учествовао на приредби поводом прославе Савиндана –Саборовање хорова 

-Предлог мера за побољшање наставе: осавременити наставу новим техничким средствима и 
методама,  посећивати угледне часов, семинаре, изложбе, концерте. Благовремено оцењивати 
ученике. 
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-Директор Живојин Павловић и педагог Ема Станковић посетили час ликовне културе у 
одељењу I4, шести час,13.02.2013. Наставна јединица-Античка римска уметност, обрађена 
кроз електронски наставни материјал-презентацију.Обрађена је римска архитектура, 
скулптура и сликарство, а ђаци су се јављали, одговарали на питања и учествовали у раду. 
Ученици у оквиру ове презентације урадили и тест, а пред крај часа, за самоевалуацију, 
попунили анкетне листиће у којима су се изразили афирмативно за овакав рад и ову врсту 
наставе.  

-Директор је посетио и час музичке културе код професора З. Жупића, у одељењу IIIС, 
07.02.2013. 

-Б. Спаловић је присуствовала угледном часу физике код Цмиљке Васовић, 26.02. у одељењу 
IV3,четврти час. Наставна јединица-„Радиоактивни распад“. Ученици су подељени у групе, 
добили су задатке и питања на које треба одговорити. После тога су излазили пред таблу, где 
су поставили своје задатке и објаснили их. На крају часа је урађена анкета за самоевалуацију. 
Час је био динамичан, атмосфера радна; остварена је пуна сарадња између ученика и 
професора. 

Март: 

-Одржавају се консултације за матуранте, упућују се на начин коришћења литературе, начин 
израде матурских радова и сл. 

-Одељења III1 и I4 посетили изложбу слика Александра Димитријевића у Градској галерији 

-Хор и секција учествовали у припреми приредбе Српско вече. 

-Ученици су цртали и радили за  учешће на конкурсу галерије „Кулоар“ Математичке 
гимназије из Београда. Конкурс обухвата фотографије, стрипове, слике,цртеже... Избор тема 
је слободан, а конкурс је под називом „Беокулис“   (www.mg.edu.rs). Учествовали су ученици: 
Ђерић Исидора I2, Милић Павле II6, Мајсторовић Урош II5, Мелентијевић Ана IV1, Цвијовић 
Ана II5, Лазић Душан IV1, Жилић Вишња I3, Мићуновић Љубица III1, Мољевић Емилија I1, 
Лазић Александра I1, Ђуричић Бојана II3.  Посећена је и изложба слика у Јокановића кући. 

-Хор имао два  наступа 11.03. у Свечаној сали Гимназије на манифестацији „Потомци 
прецима“ као  и на поновљеној приредби  коју су припремили Јадранка Папић и ученици 
историјске секције. Гости су били академик, историчар Василије Крестић и  историчар, кустос 
Радивоје Папић. 

-Б. Спаловић присуствовала угледном часу српског језика код проф. Александре 
Александрић у одељењу IС, 15.03. трећи час. Тема је песма „Змија и младожења“. У уводном 
делу је обновљено претходно градиво из Народне књижевности, а затим су ученици 
прочитали песму и анализирали је. Атмосфера је била радна, отворена и подстицајна. 
Професорка ангажује све ученике за рад на часу, отвара нове теме за дискусију поставља 
питања на која ученици дају одговоре. Завршни део- задаци за следећи час. 

Април: 

-Биљана Спаловић полагала испит у оквиру стручног усавршавања и похађања on line 
семинара „Графички дизајн“ (846, К1)  на Метрополитен универзитету у Београду 01.04.2013, 
а сертификат добила 15.04. и од максималних 30 бодова имала 29. Садржај семинара: 
1.Историја графичког дизајна и визуелне комуникације. 2. Графички дизајн као медиј 
визуелне комуникације, од средњег века (илуминације) све до типографије и графичког 
дизајна дигиталне ере. 3.Идеолошки; пропагандни и радни дискурси графичког дизајна. 4. 
Графички дизајн и визуелна комуникација. 5. Графички дизајн у савременом свету. 6. 
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Визуелна комуникација. 7.Типографија и писмо. 8. Дизајн паковања. 9. Дизајн публикација. 
10.Фотографија и дигитална слика у дизајну. 11. Видео у дизајну. 12. Веб-дизајн. 13. Рекламне 
кампање. 

-„Српско вече“ за које је З. Жупић припремао хор, а Б. Спаловић сценографију, а које је  
заједно са ученицима организовала С.Јевђовић, професорка физике, одржано је у Свечаној 
сали Гимназије 12.04.2013. Са ове приредбе постоје ДВД снимци, фотографије, као и снимци 
на  сајту Youtube. 

-Посећена изложба слика, портрета Божидара Ковачевића у Градској галерији 08.04. 

- У холу школе 18.04. Б. Спаловић са ученицима реализовала изложбу-лутке гињол, које 
праве матуранти. 

-Биљана Спаловић одржала огледни час  19.04.2013. у одељењу III2, други час. Часу 
присуствовали професори Дејан Цвијетић и Мирјана Галечић. Тема- од барока до реализма, 
систематизација градива., рад у групама, егзампларна настава. Ученици су подељени на шест 
група по пет ученика, и на основу посматрања примера одговарају на питања и раде 
илустрације одговора. Десет минута пред крај часа презентују своје радове. На крају часа-
самоевалуација кроз анкетне листиће које ученици попуњавају. Ученици се изразили 
афирмативно за овакав час и врсту рада. Колеге су час оцениле занимљивим, а проф. Мира 
Галечић је у извештају написала:“...ова настава указује на професионалност и висок степен 
стручности наставника“. 

Мај: 

-Изложба ликовних  радова ученика наше школе отворена је 13.05.2013. у холу Гимназије и 
обухвата најбоље  што су ученици урадили ове године на часовима редовне наставе и секције. 
Изложени су цртежи, слике, стрипови... Технике су оловка, угљен, пастел, акварел, темпера 
итд.  Изложени су радови око педесет ученика ове школе: Тијана Перишић, Невена Пијевић, 
Исидора Ђерић, Александра Бијелић, Сара Шојић, Нина Миливојевић, Анђелка Видић, 
Наталија Рајовић, Радмила Ђуровић, Мина Милетић, Ивана Миловановић, Данило Вирић, 
Сара Илић, Александра Трнавчевић, Наталија Брзаковић, Горана Ђокић, Невена Видаковић, 
Бошко Миловановић, Кристина Виторовић, Моника Богдановић, Аница Стаменић, Маја 
Вујовић, Војкан Цвијовић, Тијана Вучуревић, Урош Мајсторовић, Павле Милић, Сара 
Бошковић, Ана Тодосијевић, Ана Миловановић, Ана Цвијовић, Теодора Марић, Сара 
Стојановић, Нина Ђуричић, Александра Домановић, Алекса Радибратовић, Јован Ивановић, 
Ана Копривица, Александар Ковачевић, Бојана Станић, Јана Недић, Викторија Обрадовић, 
Марија Диковић, Марија Зјајић, Невена Илић, Весна Ерић, Александра Перовић. 

- Б.Спаловић на седници Наставничког већа излагала о семинару Графички дизајн 13.05.2013. 

-19. 05.- Биљана Спаловић похађала семинар Настава путем открића у РЦУ, бр.460, К 2. 

-На фото конкурсу „Слике мог града“ који је расписао Центар за стручно усавршавање 
Кикинда у сарадњи са швајцарском Агенцијом за развој и сарадњу у Србији учествовала 
Милићевић Катарина I 5. 

-Подељен ученицима  каталог са изложбе „Беокулис“ Галерије Кулоар, Математичке 
гимназије из Београда, са именима учесника који су излагали  радове. 

-З. Жупић учествовао на приредби Канадско вече у Свечаној сали као корепетитор. 

Јун: 
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-Огледни час из музичког под називом Мјузикл-карактеристике и примери одржан 05.06. у 
II4. Часу присуствовала Душица Илић, проф.историје. 

-Хор учествовао на свечаном отварању културне манифестације Вишеградске стазе, 
Андрићеви дани, у Вишеграду 07.06.2013. 

11. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања 

Председник Стручног већа Вукадин Симовић 

Стручно веће за физичко васпитање радило је у првом полугодишту школске 2012/ 13. 
год. према плану који је усвојен на састанку 6.9.2012. год. 

У септембру месецу је изабран председник Стручног већа и урађени су годишњи 
планови  за I, II, III и IV.  Договорено како ће се одржавати и уређивати сале и опрема. Сваки 
наставник је одговоран за одржавање сала у којима изводе наставу. Извршена је подела 
секција и направљен је распоред термина за обе сале. Стручно веће је предложило да се 
опрема у малој сали у потпуности замени новим справама и струњачама, а у великој сали да 
се дупло појача расвета. 

У октобру су почела такмичења у оквиру ОСИУРС за 2012-2013. годину. Почео је и 
меморијални турнир у малом фудбалу у оквиру наше школе. На Градском стадиону,  одржано 
је 11.10.2012. првенство Ужичке гимназије у атлетици. Такмичење је било и масовно и веома 
квалитетно, тако да Стручно веће сматра да овакав вид такмичења може у потпуности да 
замени крос. 

Резултати постигнути на ОСИУРС-у у првом полугодишту су: 

Стони тенис општинско 16.10.2012.год. мушкарци 5. место, девојке 1. место. Појединачно 
Станић Бојана 2. место. Окружноза девојке одржано 30.10.2012.године у Ариљу и освојено 3. 
место. 

Кошарка Општинско 17.10.2012. М. 1.место. 

24.10.2012. Ж. 2. место 

                                                  31.10.2012. М. 1. место 

                                                  7.11.2012. Ж . 2. Место 

               Окружно Пријепоље 20.11.2012. М. 3 место 

               Окружно Б. Башта 22.11.2012. М. 1 место 

              Међуокружно Чачак 28.11.2012. М. 1 место 

               Републичко Чачак 3. и 4.12.2012. М 4.место 

             Одбојка општинско 5.12.2012. М 1 место 

                                               12.12.2012. Ж 1 место 

Пливање 26.10.2012. остварен пласман на Републичко такмичење. Пливчи нису ишли на 
Републичко такмичење јер је Стручно веће проценило да је сам пласман довољан успех. 

У спортским секцијама је укључено у  рад 110 ученика 

Мали фудбал општинско 18. 2. 2013. М 4 место. 

Одбојка М окружно 20.2.2013 Нова Варош. Освојено 2. место 
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Одбојка Ж окружно 21.2.2013 Нова Варош. Освојено 4. место 

Стрељаштво општинско 28.2.2013 Ужице појединачно 1. место Чолић Урош 3с и екипно 2. 
Место и муска и женска екипа. 

Стрељаштво појединачно окружно Чолић Урош освојио 4. место. 

Гимнастика окружно 6.3.2013 Ужице. Освојено 1. место екипно у мушкој и у женској 
конкуренцији и 1. Место појединачно у мушкој Чолић Урош 3с и у женској конкуренцији 
Домановић Александра IV3 и 3. Место појединачно Беланац Анастасија I2у женској 
конкуренцији.Обе екипе су се пласирале на Републичко такмичење. На Републичком женска 
екипа 7. место, а мушка 8. место. 

Рукомет М и Ж Општинско 25.3.2013. 1.место. 

Рукомет окружно М и Ж . Пожега 10.4.2013.  освојено 3. место у обе категорије. 

Атлетика општинско 16.4.2013. градски стадион мушка екипа прво место, девојчице друго 
место. Појединачно 100 м Чолић Јелена, 400 Грујовић Драгана. Дечаци појединачно 100 м 
Ђурић Стефан, 400 м Стојановић Стефан.  

Атлетика окружно екипно дечац и друго место, појединачно Стојановић Стефан прво место 
400м и Грујовић Драгана прво место 400м. 

Атлетика међуокружно Крагујевац 400м - 4.место Стојановић Стефан и Грујовић Драгана. 

12. Извештај о раду Стручног већа наставника грађанског васпитања и веронауке 

Председник Стручног већа Светлана Миловановић 

 Чланови актива : проф.Светлана Миловановић (5 часова недељно)-I1, I2, I3, I4,  
I5;проф.Вукадин Симовић (4 часа недељно)-II2, 3, 4, S; проф.Светлана Кнежевић (4часа)-I6, S, 
III4-5, IIIS;проф. Душко Мијајловић( 4 часа)-III6, IV4, 5, 6;проф. Слободан Павловић-од 
2.полугодишта проф. Ана Пртењак( 3 часа)-II1, 5, 6;проф. Милунка Стељић (6 часова)-III1,2,3, 
IV1,2,3.  

 Одржано 9 састанака стручног већа: 
  
Крајем августа месеца 2012.год. стручно веће проф. грађанског васпитања усвојило 

школски програм наставе грађанског васпитања за школску 2012-2013.год.са годишњим 
фондом часова  за I, II, III, IV разред  гимназије.Усвојен је и предлог плана рада стручног већа  
проф. Грађанског васпитања за школску 2012-2013.год. а за руководиоца актива  изабрана 
проф. Светлана Миловановић.Извршена је и расподела часова унутар актива 

У месецу септембру на састанцима актива  постигнут договор окo  усаглашавања 
приликом израде годишњих и оперативних планова рада.Представљене су измене Правилника 
о стручном усавршавању које се односе на израду личних планова стручног 
усавршавања.Направљен је план узајамне посете угледних часова унутар актива. 

  Током месеца октобра  у оквиру наставе грађанског васпитања ученици су посетили 
изложбу у Народном музеју Ужице уприличену поводом обележавања стогодишњице 
балканских ратова и Дана града Ужица, под називом-Дринска дивизија, четврти пук и 
ужичани у балканским ратовима 1912-1913.год.Почетком октобра у оквиру наставе 
грађанског васпитања реализована је и посета ученика Историјском архиву поводом изложбе 
којом је Историјски архив обележио Дан града Ужица и стопедесетогодишњицу од 
ослобађања Ужица од Турака, под називом-Архивски документи-сведоци прошлости.Ужице 
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1862-1962.Почетком октобра колега Слободан Павловић у Београду похађао тродневни 
семинар ( 5-7.октобар) у организацији невладине организације Тим психокод  под називом 
Умеће комуникације и стекао лиценцу.Током октобра и новембра месеца реализована је 
узајамна посета угледним часовима проф. Грађанског актива: час грађанског васпитања проф. 
Светлане Миловановић  у одељењу I1 посетио колега Слободан Павловић, којом приликом је 
обрађивана наставна јединица-Стереотипи и предрасуде, час проф. Светлане Миловановић у 
одељењу I4 посетио проф. Вукадин Симовић, којом приликом је обрађивана наставна 
јединица Неоптужујуће поруке ;час проф. Слободана Павловића  у одељењу II5 посетила 
проф. Светлана Миловановић , којом приликом је обрађивана наставна јединица- 
Одговорности одраслих.Унутар актива анализирани посећени часови.Чланови актива 
информисани о најављеној посети часовима грађанског васпитања директора и педагога 
школе у фебруару месецу. 

Током месеца новембра у оквиру наставе грађанског васпитања ученици првих и 
других разреда присуствовали предавању представника  Полицијске управе Ужице о дрогама, 
њиховој штетности и превенцији.Поводом 16.новембра-међународног дана толеранције у 
сарадњи са Ужичким центром за права детета на часовима грађанског васпитања ученицима 
подељен промотивни материјал на тему  превенције насиља у школама.У анфитеатру школе 
одржано предавање на тему-онлајн-.дискриминације и сајбер-малтретирању на друштвеним 
мржама(предности и злоупотребе интернета).Предавање је одржано у оквиру пројекта 
Виртуелно постаје стварност  а који се реализује у сарадњи са регионалном канцеларијом за 
младе, удружењем грађана Либеро, те подршку Министарства омладине и спорта, и Савета 
Европе-Европске омладинске фондације  за младе.Предавачи-вршњачки едукатори-Звездан 
Михајловић и ученица наше школе Бојана Симић говорили су на споменуту тему.Предавању 
су присуствовали координатор регионалне канцеларије за младе Ужице-Милован Лучић, 
Александра Митровић-представница Републике Србије у телима за младе Савета Европе и 
Ненад Боровчанин-државни секретар Министарства омладине и спорта у влади Републике 
Србије.У школи је 20. новембра обележен Дан дечјих права у сарадњи са Ужичким центром за 
права детета.Ученици других разреда у оквиру наставе грађанског васпитања посетили 29. 
новембра спомен обележје Кадињача и одали почаст палим борцима Радничког батаљона у 
Другом светском рату.У оквиру акције Стоп вршњачком насиљу  која је реализована у 
сарадњи са Ужичким центром за права детета а у циљу смањења насиља и подизања нивоа 
толеранције међу ученицима, ученичке свести о нивоима и врстама насиља, у оквиру наставе 
грађанског васпитања одржано је више радионица и презентација у периоду од септембра до 
децембра 2012.год. у којима је учествовало по 10 ученика из четири одељења другог 
разреда.Ученици другог разреда који су  присуствовали презентацији и учествовали у 
радионицама,  на часовима ликовне секције су радили на ликовном обликовању теме-
израђујући стрипове који приказују ситуације насиља и примере толеранције.Најбољи радови 
су окачени на паное и изложени у холу школе. 

 Током месеца јануара  пред Стручним већем и Педагошким активом представљен 
извештај рада Стручног већа грађанског васпитања у току првог полугодишта.Том приликом 
констатована је усаглашеност реализованих активности и годишњег плана рада Стручног 
већа.У оквиру најављених посета педагога и директора школе часовима грађанског 
васпитања, реализована једна посета током јануара месеца-часу проф. В.Симовића у одељењу 
II3 присуствовао педагог Е.Станковић. 

  Током месеца фебруара  у сарадњи  са Полицијском управом Ужице  за ученике 3. и 4. 
Разреда у анфитеатру школе у оквиру наставе грађанског васпитања  одржана су у периоду од 
05-08.фебруара 2013. Предавања на тему Зауставимо модерно ропство-зауставимо трговину 
људима.Предавање је држао Радомир Раковић Одржан један угледни час-час  проф. С. 
Миловановић посетио проф. С. Кнежевић у одељењу I1,а којом приликом је обрађивана 
наставна јединица-Групно одлучивање.На састанку Стручног већа анализаиран одржани 
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час.После састанка школског тима за ШРП и Педагошког колегијума, одржаног почетком 
фебруара месеца, одржан састанак Стручног већа на коме су чланови информисани о потреби 
допуњавања личних планова проф. усавршавања ставком-показатељи.Указано на потребу 
веће ажурности и поштовања рокова при предаји оперативних планова.Од средине фебруара  
часове грађанског васпитања у одељењима II1, II5, II6 држи проф.Ана Пртењак уместо колеге 
Слободана Павловића који је прекинуо радни однос у нашој школи.Планирано похађање 
семинара за чланове актива на теме прилагођене настави грађанског васпитања у месецу 
фебруару није реализовано . 

               Током месеца марта одржане четири радионице  у периоду 08-15.03.2013. на 
часовима грађанског васпитања код проф. Вукадина Симовића.Радионице су као  волонтери 
Црвеног крста и вршњачки едукатори у програму  превенције трговине људима водиле 
ученице ужичке гимназије: Александра Ђокић, Александра Новковић, Светлана Марјановић 
које су упутиле своје вршњаке у појам трговинер људима и   мере опреза.којих  се треба 
придржавати. 

  Током месеца априла је реализована посета угледним часовима: часу проф. Душка 
Мијајловића –Планирање акције-праћење реализације и оцењивање успешности, анализа 
окрежења и изградња подршке  од стране проф. Вукадина Симовића у одељењу III6; и часу 
проф. Вукадина Симовића у одељенју II4-Планирање конкретне акције-израда плана акције 1. 
и 2. присуствовао проф. Душко Мијајловић.У оквиру наставе грађанског васпитања ученици 
прве године посетили током априла изложбу о животу  и раду Марије Кири у РЦУ, 
организовану  у оквиру Француско-српског месеца науке од стране Француског института, 
ОШ Стари град и РЦУ.У другој пол.априла  посећена изложба  о животу и раду Слободана 
Јовановића у библиотеци РЦУ. 

Месец мај: 21. и 22. маја- у оквиру пројекта –Живот нема цену-дрога никад/ који 
реализују Полицијска управа Ужице у сараднји са Домом здравља и омладином ЈАЗАС 
Ужице, те НВО ФОРЦА, а који финансира Мисија ОЕБС у Србији , за ученике 1. и 2. године у 
оквиру наставе грађанског васпитања  одржано је предавање које је имало за циљ 
информисање ученика о штетности дрога и психоактивних супстанци.24.05. –састанак актива-
анализа  посећених угледних часова.. 

Током месеца јуна у  оквиру пријекта  Отворимо институције грађанима,  10 ученика 
ужичке гимназије  заједно са ученицима Eкономске школе и Uметничке школе  01.јуна 2013. 
обишли су Народну скупштину РС и Нови двор-седиште председника Републике, а посета је 
реализована уз фин. Подршку Града Ужица. 07.јун-састанак актива-анализа рада актива у 
школској 2012-2013.год. 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Стручног актива за развојно планирање  

Чланови Актива за развојно планрање су: 
 
1 Живојин Павловић, директор 
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2. Емилија Станковић, педагог 
3. Славко Марковић, заменик директора 
4. Душанка Никачевић, професор енглеског језика  
5. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информ. 
6. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж. 
7. Цмиљка Васовић, професор физике 
8. Гордана Даниловић, професор српског језика и књижевности 
9. Славка Живанић, професор математике 
10. Биљана Грујичић, професор српског језика и књижевности 
11. Ана Лапчевић, представник родитеља 
12. Милош Миливојевић, представник локалне заједнице 
13. Катарина Павловић, представник ученика 
 

Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе, планирање 
хоризонталне и вертикалне корелације, превазилажење наставе која је пртежно заснована на 
предавањима, постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и 
наставних средстава, усаглашавање критеријума оцењивања уз пратећење утврђених 
стандарда, на нивоу стручних и сродних већа у циљу сузбијања разлика при оцењивању, 
подршка и помоћ ученицима при превазилажењу тешкоћа на које наилазе,  сензибилисање 
ученика и запослених за квалитетније међусобне односе ради стварања подстицаје радне 
атмосфере, подстицање и развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно 
решавење проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију и развијање другарства, 
стварање препознатљивог статуса и угледа школе, обезбеђивање савременог, сручаног, 
мотивисаног и за реформу спреманог наставног кадара, побољшање материјално-техничких 
услова Школе и транспарентно руковођење су активности које је  Стручни актив планирао и 
на чијем ће остварењу радити наредних година.  

Комплетни извештаји о реализацији ШРП-а по задацима део су друге евиденције и 
због обимности  овде нису приказани.   

 
6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума  

Чланови Педагошког колегијума: 

1. Славко Марковић, в.д. директора 
2. Емилија Станковић, педагог 
3. Гордана Даниловић, професор српског језика и књижњвности 
4. Гавриловић Светлана, професор енглеског језика 
5. Мирјана Милошевић, професор рачунарства и информатике 
6. Борис Илић, професор социологије 
7. Саша Станојевић, професор биологије 
8. Снежана Јевђовић, професор физике 
9. Славица Вељовић, професор хемије 
10. Велимир Фемић, професор географије 
11.  Јадранка Папић, професор историје 
12. Вукадин Симовић, професор физичког васпитања 
13. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 
14. Светлана Миловановић, професор грађанског васпитања 

Пред крај првог полугодишта, дошло је до замене члана Педагошког колегијума - в.д. 
директора Славка Марковића заменио је новоизабрани директор Живојин Павловић. 

Педагошки колегијум, током школске године, одржао је укупно три састанка у 
школској 2012/13.години. У сарадњи са директором Педагошки колегијум се старао о 
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осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана 
установе и другим мерама за унапређивање и усавршавање наставе.  

Чланови овог стручног органа бавили су се и питањима сталног стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника. У складу са изменама у оквиру обавезног стручног 
усавршавања, на првој седници, одређена је особа која је тромесечно подносила извештаје о 
стручном усавршавању наставника и стручних сарадника директору. На основу тромесечних 
извештаја директор је поднео годишњи извештај на последњој седници Педагошког 
колегијума. Тада се разговарало и о оствереном успеху ученика у школској 2012/13. години на 
школском, ваншколском и такмичарском нивоу.  
 

6.1.6. Извештаји о  раду стручних сарадника школе 

6.1.6.1. Извештај о раду школског пегагога 

У току школске 2012/13. године школски педагог је обављала послове предвиђење 
Годишњим и месечним програмом рада: планирање, програмирање, организовање и праћење 
образовно-васпитног рада, педагошко-инструктивни рад, праћење и вредновање рада школе, 
рад са ученицима и родитељима, рад у стручнм органима и школским тимовима, аналитичко-
истраживачки рад, сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом и остале 
послове од значаја за функционисање наставног рада.  

У оквиру планских и програмских активности радила је на изради Годишњег извештаја 
о раду школе, Годишњег програма рада школе, програма заштите и унапређивања здравља 
ученика, програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, програма 
сарадње са родитељима, програму рада стручних већа и унапређивању образовно-васпитног 
рада. Присуствовала је часовима редовне наставе у оквиру педагошко-инструктивног рада, а 
посебно часовима наставика-приправника. Била је члан испитне комисије при полагању 
испита за добијање лиценце за рад наставника.  

Организовала је, координисала и пратила стручно усавршавање наставника у школи и 
ван ње. Због измена у стручном усавршавању наставника и стручних сарадника доста је 
радила на личној и едукацији наставника. Помагала је наставницима при изради личних 
планова стручног усавршавања и при писању годишњих извештаја. 

Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних проблема ученика, 
као и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са ученицима и родитељима 
реализован је најчешће индивидуално. Сарадња са групом родитеља углавном се одвијала 
преко Савета родитеља.  

У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и њиховој 
адаптацији. Са свим одељењима првог разреда обављен је, на часовима грађанског васпитања,  
разговор који се односио на рад ђачког паламента и на промоцију ненасиља.  На почетку 
другог полугодишта рађена је упоредна анализа успеха ученика на крају 8. разреда и на крају 
првог полугодишта. Педагог је присуствовала часовима редовне наставе и разним 
ваннастваним активностима ученика.  

Са ученицима трећег и четвртог разреда радила је на њиховом професионалном 
информисању. За потребе њиховог професионалног информисања организоване су промоције 
факултета, дистрибуиран је информативни материјал и обављанио је неколико 
индивидуалних разговора. Матурантима је посвећена посебна пажњу у оквиру организације и 
реализације матурског испита.  

Активности професионалне оријентације су биле усмерене и ка потенцијалним 
гимназијалцима, тј. ученицима основне школе. Учествовала је у представљању ученицима 
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Основне школе ''Слободан Секулић'' у оквиру организације Фестивала науке. За ту прилику 
припремила је и информативни лифет за осмаке. 

Учествовала је у реализацији пројеката ''Живети заједно – Песталоци фондација'' и ''Млади у 
борби против насиља''. У оквиру реализације ових пројеката одржани су бројни састанци, 
обуке за ученике и креирање акција. Реализација разних активности односила се на 
подстицање ученика да кроз непосредан контакт и међусобну интеракцију размишљају о: 
односима са другим ученицима, присутности насиља у школи, томе шта је све насиље, томе 
како да се понашају да до насиља  не дође и како ако до њега дође. Презентација превенције 
насиља урађена је кроз ликовно обликовање теме. Учествовала је и у реализацији пројекта 
Полицијске управе ''Трговина људима, модерно ропство''. 

У оквиру рада Тима за самовредновање квалитета рада школе учествовала је у изради и 
реализацији акционог плана процеса самовредновања. Такође, радила је на подизању свести 
наставника о потреби и неопходности самовредновања сопственог рада, те предлагала 
потребне инструменте за те сврхе. Помагала је при сумирању резултата рада за све кључне 
области.  

У оквиру рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
радила је на акционом плану и пратила и учествовала у реализацији истог. У оквиру овог 
поља сарађивала је и са институцијама локалне заједнице.  

Као координатор Актива за развојно планирање подстицала је, пратила и учествовала у 
реализацији планираних активности.  

Аналитичко-истраживачки рад подразумевао је и анализе успеха и владања ученика на 
свим класификационим периодима, а презентован је Наставничком већу и  Савету родитеља. 
Остале анализе се односе на адаптацију ученика првог разреда, утврђивање безбедносног 
стања ученика у школи, утврђивање социјалног статуса ученика другог рареда, као и на 
анализе које су биле потребне за реализацију активности предвиђених ШРП-ом и програмом 
Тима за самовредновање рада школе. Прећена је и реализација свих облика наставе. 

Педагог је прошла и обуку акредитованих обавезних семинара: ''Планирање стручног 
усавршавања и напредовања'', 8 сати, школска, 12/13.год., К1, П6 и ''Настава путем открића – 
методе и технике'', 460 к.бр. 8 сати, К2, П5,6. Присуствовала је Годишњој изборној скуштини 
Педагошког друштва Србије испрес стручних сарадника средњих школа Ужица. На Активу 
стручних сарадника презентовала је закључке. Подржала је и трибина ''Бунтовници са и без 
разлога'' – предавање психолога Ане Рисотвић у Парохијском дому. Своје стручно 
усавршавање реализовала је и путем стручне литературе, часописа ''Педагогија'' и ''Настава и 
васпитње'', посетом сајтова Педагошког друштва и Института за педагошка истраживања и сл.  

6.1.6.3.Извештај о раду библиотекара  
 

У школској 2012/13 години услуге библиотеке користило је преко 500 ученика. Највише 
су читане књиге из лектире, затим стручна литература за израду семинарских и матурских 
радова. Као и ранијих година набављене су књиге иѕ лектире, стручне литературе и 
белетристрике. Одређен број књига поклонили су бивши ученици наше школе. 

Библиотекари у школској 2012/13. су професори: Нада Делић и Славко Марковић 

Славко Марковић 

6.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

6.2.1. Извештај о реализацији плана рада директора школе 
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И у  току другог полугодишта школске 2012/13. године директор школе је обављао све 
послове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Ужичке 
гимназије. 

Наставни садржаји осим у згради гимназије делом су реализовани и у музеју (часови историје, 
ликовне културе и грађанског васпитања), градској галерији (ликовна култура) и цркви Св. 
Марка (часови верске наставе).  Сви часови, осим дела часова физике (26) и латинског језика 
(20), су били стручно заступљени. 

На крају наставне године, на седницама одељењских већа констатовано је да су планирани 
наставни програми и часови свих предмета редовне наставе као и часови допунске, додатне и 
ваннаставних активности скоро у потпуности реализовани (основни разлог неслагања броја 
планираних и одржаних часова су екскурзије и  лични разлози појединих професора). 

У току другог полугодишта одржане су све планиране седнице Наставничког већа, 
одељењских већа, седнице педагошког колегијума, састанци педагога и директора са 
члановима свих стручних већа за област предмета, састанци тима за развојно планирање, 
тимова за самовредновање и тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања. 
Школски одбор је одржао четири седнице, а Савет родитеља три. 

Директор школе је учествовао у раду Актива директора средњих школа Ужица, директора 
гимназија округа, Председништва Заједнице гимназија Србије, Скупштине Заједнице 
гимназија Србије... 

У овом периоду директор је посетио 16 часова редовне и по  два часа допунске и додатне 
наставе. Такође је присуствовао раду секција и одељењских заједница. Са библиотекарима је 
анализирао рад школске библиотеке, а са разредним старешинама и родитељима ученика 
трећег разреда који су чланови Савета родитеља, радио на организацији екскурзије за наредну 
школску годину.  Помагао је организацију и реализацију свих културних , спортских, 
хуманитарних и других активности у школи, помагао рад ученичког парламента, сарађивао са 
родитељима, бившим ученицима, градским спортским, културним, хуманитарним и другим 
организацијама.  

У току другог полугодишта матурантима су организоване презентације факултета. 
Учествовали смо на фестивалу науке у ОШ „Слободан Секулић“, на многим такмичењима, 
смотрама, сусретима... Наставили смо веома активан ваннаставни рад уз учешће великог броја 
ученика (француско , руско , српско вече, канадско вече, књижевни сусрети „На пола пута“, 
позоришна представа, излжбе из историјског наслеђа,биологије...). У гостима нам је био 
канадски амбасадр, аташе за културу канадске амбасаде, академик Василије Крестић... Бивши 
ученик, сада научни истраживач у Церну у Женеви, др Владимир Рековић одржао је 
предавања о открићу Хигсовог бозона ученицима Ужичке гимназије и заинтересованим 
суграђанима. 47 ученика и 6 професора наше школе посетили су Церн и присуствовали 
предавањима, радионицама, обишли постројења...Са „Руском вечери“ гостовали смо у Руском 
дому у Београду, са хором на „Андрићевим данима“ у Вишеграду, а са делом „Канадске 
вечери“ представићемо се на пријему који организује амбасадор Канаде 01. јула текуће године 
поводом  Дана Канаде  у својој резиденцији. Уз пригодан програм матурантима су уручене 
„Вукове дипломе“, дипломе за постигнуте резултате из појединих предмета и награде 
републичким победницима као и њиховим менторима. За чланове Савета родитеља и све 
ученике организовали смо заједно са представницима Полицијске управе и Дома здравља 
предавања о превенцији болести зависности као и предавања о трговини људима „Зауставите 
модерно ропство зауставимо трговину људима“. Учествујемо у пројекту „Успостављање 
примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“.  

6.2.2. Извештај рада помоћника директора школе  
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Помоћник директора: Славко Марковић 

Помоћник директора Славко Марковић је у току протекле школске године обављао целокупан 
преглед школске документације и мењао директора када је он био одсутан. Такође је 
учествовао у раду Савета родитеља и био укључен у организацију и координацију свих 
важнијих школских манифестација.  Помоћник директора је присуствовао и часовима редовне 
наставе, углавном огледним. 

6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Извештај о раду Школског одбора 

У овој школској години Школски одбор је одржао шест седница на којима су 
анализирани и усвојени Извештај о раду школе у школској 2011/12. години и Годишњи план 
рада за школску 2012/13. годину. Школски одбор је редовно анализирао успех 
ученика,реализацију наставе,план извођења и реализације екскурзија, кадровска питања, 
финансијска питања, јавне набавке и друга питања везана за рад школе. 

Решењем Скупштине града Ужица I број:610-43/12 од 26.11.2012. године именован је  
Школски одбор Ужичке гимназије чији мандат траје четири године 

На првој конститутивној седници  Школског одбора одржаној 05.12.2012. године за 
председника је изабран Душко Меденица, а за заменика председника Дејан Цвијетић. 

Чланови Школског одбора Ужичке гимназије: 

1. представници запослених 
– Драгица Селаковић, професор хемије 
– Невенка Демировић, професор енглеског језика и 
– Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 

2. представници родитеља 
– Милан Чолић, машински инжењер, приватни предузетник 
– Ивана Митровић,  дипломирани економиста  
– Милица Витић, дипломирани машински инжењер 

3. представници Скупштине града 
_ Душко Меденица, дипломирани машински инжењер, председник Школског одбора 

– др Предраг Мијаиловић Луне, доктор медицине и 
– Љиљана Березљев, професор енглеског језика 

 

7. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
НАСТАВНИКА 

Индивидуални планови и програми наставника налазе се као анекс Годишњег програма 
рада школе. Ови планови се садрже у свесци планова сваког наставника. Сви  наставници су у 
обавези да копије месечних планова доставе педагогу и то од 25-30/31. сваког претгодног 
месеца за сваки наредни. Дакле, индивидуални планови наставника су и у документацији коју 
води школски педагог. 

8. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

8.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА  

Слободне стваралачке активности ученика реализовале су се кроз форму 
организованих. Професори задужени за рад са секцијама израдили су оперативне планове 
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рада након утврђивања интереса за рад у секцијама и заједничког предлога садржаја рада. 
Оперативни планови рада секција постоје као анекс Годишњег плана рада. У школској 
2012/2013. години у школи су  радиле следеће секције: 

 
Р.б.    Назив секције Име наставника 

 
1. Лингвистичка  Александра Александрић 
2. Драмско- рецитаторска Мирјана Благојевић, Биљана Гријучић 

3. Литерално - читалачки клуб Г. Даниловић, Р. Марјановић 

4. Дебатна Гордана Даниловић, Љиљана Смиљанић 
5. Новинарска Биљана Грујичић 
6. Секција за енглески јез. Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 
7. Секција за француски језик Борка Весовић 
8. Секција за руски језик Бранка Вукић 
9. Социолошко-филозофска радионица Борис Илић, Соња Златић 

10. Географска  Велимир Фемић, Мирјана Галечић  
11. Историјска  Јадранка Папић, Душица Илић 

12. Ликовна секција Биљана Спаловић 
13. Хор Зоран Жупић 
14. Математичка Славка Живанић, Рајко Тубић 
15. Програмерска Дејан Цвијетић, Мирјана Милошевић 

16. Секција за физику Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић 

17. Хемијска Драгица Селаковић, Славица Вељовић 

18. Биолошко Саша Станојевић 
19.  Еколошка Милица Зарић 
20. Спортске секције В. Пејчић, В. Симовић, Г. Ковачевић, С. 

Кнежевић 
 
 

 
1. Извештај о раду лингвистичке секције 

Сваке године лингвистчка секција привлачи пажњу ученика свих разреда гимназије. 

У току школске 2012/2013 године у раду лингвистичке секције учествовало је 12 ученика, који 
су се једном седмично окупљали током школске године. Ученици су се активно укључили у 
рад на припремама за све нивое такмичења из српског језика и постигли бројне резултате. 

Поред писања, групних посета секције различитим културним манифестацијама у граду и 
околини, значајно је било и учешће на многим конкурсима.  

У плану је да се ова традиција учешћа на конкурсима настави и следеће школске године, као и 
да се број чланова лингвистичке секције повећа. 

Александра Александрић 

2. Извештај о раду драмско-рецитаторске секције 
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Ученици Ужичке гимназије су , као сваке године и ове, учествовали на 43. Градској 
смотри рецитатора  „Песниче народа мог’’, одржаној 27. марта 2013. год. Ђаке је и ове 
године припремала професорка  српског језика, Мирјана Б. Благојевић. 

Прелиминарно такмичење је одржано у градском биоскопу, традиционало, пре подне. У 
старијем узрасту,  у којем учествује наша школа, за финале, у вечерњем програму у 
Свечаној сали градске скупштине Ужица, пласирали су се следећи ученици : 

Младен Станић, IV1, са песмом Облак у панталонама  Владимира Мајаковског, Софија 
Ракићевић, I, са песмом Не знаш ти њиг’ Матије Бећковића, Сања Јаћимовић, IV3, са 
песмом “Имела” Марије Шимоковић и Ирена Цветић, III6, са песмом  “Женски Лазар” 
Силвије Плат. 

У следeћи, Окружни ниво такмичења, пролaзи по двоје из сваке категорије / млађи, 
средњи, старији узраст /, укупно шест представника Ужица. Одлука жирија чекала се више 
од сат времена. 

Гимназијалка, Ирена Цветић, III6, тачним, изражајним, драматичним и осећајним 
говорењем стихова изборила је то једно од прва два места на Општинском такмичењу,  у 
веома јакој конкуренцији и напетој, може се чак рећи спортској, атмосфери. 

Окружна смотра рецитатора „Песниче народа  мог '', 34. по реду, одржана је у Косјерићу, 
11. априла 2013. год., у Свечаној сали Народне библиотеке “Сретен Марић''. Наша 
ученица, Ирена Цветић,  блиставо је представљала своју школу и својим сугестивним и 
убедљивим рецитовањем одушевила је жири али и све присутне тако да је прво ушла у 
ужи круг мећу најбољих шест у старијем узрасту, а онда је после још једног наступа 
обезбедила победу, прво место и одлазак на Републичко такмичење, што је први пут после 
7 година да Гимназија из Ужица има победника на нивоу Региона и представника на 
Државном такмичењу рецитатора. 

Последњи, Републички, ниво такмичења одржан је у Ваљеву 17. маја 2013.год. У Центру 
за културу  Ваљева, на 45. Смотри рецитатора Србије окупило се по 35 најбољих из све 
три категорије. 

Као представник Златиборског округа и Гимназије из Ужица, Ирена је и овога пута била 
међу најбољима  и  оправдала је свој долазак. Ипак, победу су, овога пута, однели други.  
Представници Београда, Ваљева и Новог Сада, по одлуци жирија, били су најбољи. 

Ови сусрети су и прилика за упознавање  и лепо дружење ученика  а и професора из 
разних школа и средина. 

Надамо се да ће се и у годинама које долазе понављати овакви успеси али и да ће бити још 
већи, са победником Републиког такмичења из наше школе, јер Ужичка гимназија има 
много изузетних ученика који воле и умеју добро да казују стихове.  

Мирјана Благојевић  

3. Извештај о раду литерално - читалачког клуба 

Читалачки клуб је формиран како би се током целе године припремала група деце која ће 
осмишљавати, реализовати иводити програме током фестивала На пола пута. Такође, циљ 
рада читалачког клуба је да заинтересованим ученицима наше школе понуди и учини 
доступним књиге аутора који нису и вероватно никада неће бити у школској лектири, а који 
су важни за одрастање и сазревање одговорних, самосталних и мислећих младих људи, 
способних да артикулишу соствени кртички став. Читалачки клуб нуди увид у савремену 
регионалну књижевност и упознавање процеса и активности које се у овом тренутку дешавају 
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у књижевној продукцији нашег непосредног окружења. Током ове школске године у рад 
читачачког клуба било је укључено четрдесетак ученика наше школе, а  рад клуба подржавале 
су професорке Гордана Даниловић и Ружица Марјановић. 

Клуб је од септембра наставио рад започет претходне године, па је прва активност била 
завршавање четвртог кола едиције Мала кутија у којој су малим и квалитетно дизајнираним 
књигама предстаљени савремени аутори из региона, овога пута пет ауторки: Мирјана 
Стефановић, Драгана Младеновић, Ламија Бегагић, Румена Бужаровска и Љуљета Љешанаху 
(чије је песме са албанског превео наш бивши ученик и члан  читалачког клуба Ђорђе 
Божовић, студент на катедри за општу лингвистику Филолошког факултета у Београду).  
Књиге Румене Бужаровске и Љуљете Љешанаху први пут су објављене у Србији. Ученици 
наше школе су заједно са средњошколцима из Врања, Зрењанина, Београда, Новог Пазара и 
Крагујевца учествовали на Сајму књига у Београд, где су оквиру пратећег програма Сајма 
представили ново коло Мале кутије. 

У време постете Сајму књига, чланови читалачког клуба имали су прилику да обиђу изложбу 
уметничке групе Шкарт у Музеју примењене уметности у Београду, кроз коју их је провео 
Драган Протић (Шкарт), а потом су се у Центру за културну деконтаминацију срели са 
Дубравком Стојановић и Иваном Чоловићем који су представљали издања издавачке куће XX 
век, а које наши ученици познају као госте прошлогодишњег фестивала На пола пута. 

Марија Јеремић, ученица другог разреда, била је утродневној посети Загребу, што је део 
награде коју је Марија добила прошле школске године за есеј који ја написала о филму 
Антона Врдољака Господа Глембајеви. Конкурс за есеј био је расписан у оквиру фестивала 
једног писца, посвећеног Крлежи који су организовали Београдски кулурни центар и Група 
484 из Београда. 

Током године чланови читалачког клуба имали су прилику да разговарају са књижевним 
критичарима, писцима и стручњацима из различитих области хуманистике. Почетком марта, 
захваљујући сарадњи започетој са сарајевском организацијом Gariwo педест ученика наше 
школе путовало је на дводневни излет у Сарајево. Сви чланови читалачког клуба и још 
десетак ученика четвртог разреда присуствовали су додоели награде за грађанску храброст 
коју су ове године добили између осталих и Предраг Матвејевић, књижевник из Загреба и 
професор неколико универзитета у Италији, као и Небојша Попов, социлог и дугогодишњи 
уредник Републике из Београда. Током боравка у Сарајеву наши ученици су на Филозофском 
факултету у Сарајеву присуствовали предавању професора др Ненада Величковића о 
начинима на које данас књижевно дело комуницифра са публиком. Приликом посете 
факултету ученици су добили информацију о могућностима студирања књижевости у 
Сарајеву, где могу остварти права и статус потпуно исти као студенти из Босне и 
Херцеговине.  

Сви  ученици су обишли Сврзину кућу и Деспића кућу, два занимљива музеја која показују 
начин живота у 19. веку, једану оријенталном, а други у модерном европском стилу. 
Почетком априла гост читалачког клуба је био мр Владимир Аресенић, један од најактивнијих 
и најутицајнијих савремених књижевних критичара, који као библиотекар Народнне 
библиотеке у Зрењанину води сличан читалачки клуб. Са Владом Ареснићем чланови клуба 
разговарали су о песмама новосадског песника Синише Туцића објављеним у одличној 
збирци Метак и о причи савременог загребачког писца Романа Симића Бодрожића. 

После фестивала На пола пута,  почетком маја, у госте су нам дошли Свјетлана Броз и 
новинар и Амер Тиквеша из сарајевске организације Gariwo. Они су одржали предавање о 
грађанској храбрости, шта она данас значи, где је  и како препознати. Договорена је даља 
сарадња са овом организацијом и могућност да неколико наших ученика током следећег 
летњег распуста учествује у раду међународне школе грађанске храбрости на Јахорини. 
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Остварена је сарадња и са интернет радио станицом Купек која се бави регионалном 
културом. Угостили смо новинара Дејана Кожула и историчарку др Олгу Манојловић Пинтар 
са којом су наши учениици разговарали о механизмима којима се развијају заједнице сећања, 
како се манипулише сећањима и како данас изгледа сећање на историјске догађаје за које још 
увек постоје живи сведоци (Други светски рат). Ученици су погледали неколико кратких 
документарних филмова о учеснициима рата који се сећају свог учешћа у данас дискутабилно 
кодираним догађајима и о томе дискутовали са Олгом Манојловић Пинтар,  научним 
сарадником  Института за новију историју Србије. 

Крајем школске године започет је рад на петом колу Мале кутије која ће бити завршена током 
лета, а 18. јуна двадесет ученика укључених у рад читалачког клуба путовало је на 
једнодневни излет у Београд. У књижари Беополис, са којом клуб има дугогодишњу сарадњу, 
срели су се са др Дејаном Илићем (Фабрика књига) и разговарали о начину на који књижаре 
могу бити важна тачка у нашем трагању за добрим књигама и литературом из области 
хуманистике и како користити књижаре као центре за дистрибуцију важних информација и 
знања.  Потом су ученици , заједно са професоркама, обишли изложбу сликара Владе 
Величковића и погледали документарни филм о једном од наша два најзначајнија сликара у 
Паризу, а увече су у Београдском драмском позоришту гледали позоришну представу Недеља: 
јуче, данас, сутра, која је рађена по тексту Огњена Обрадовића, нашег бившег ученика и  
члана читалачког клуба, који је данас студент друге године драматургије на Факултету 
драмских уметности у Београду.  

Као и ранијих година настављена је интензивна сарадња са бившим ученицима, члановима 
читалачког клуба, који студирају књижевност, новинарство, драмтургију, али и ЕТФ, 
економију, медицину... Пратећи њихову заинтересованост да читају добре књиге и о њима 
разговарају, Група 484 је ове године у Београду организовала студентски читалачки клуб који 
у књижари Беополис води кртичар, теоретичар и уредник др Дејан Илић (Фабрика књига). 

Ружица Марјановић и Гордана Даниловић 

 

4. Извештај о раду дебатног клуба   

Током ове школске године чланови дебатне секције су се бавили дебатом као обликом 
аргументоване расправе и обуком за вођење дебате. Разговарано је о могућности примене 
дебате у настави. Неке од предложених тема за дебате реализоване су на часовима српског 
језика и књижевности. Ученици другог разреда су истраживали  колико средњошколци 
познају лексику и правопис и направили анкету  за своје вршњаке. 

Гордана Даниловић и Љиљана Смиљанић 

5. Извештај о раду новинарске секције 

Од ове школске године настављен је рад новинарске секције која се одлучила да почне са 
издавањем електронског издања школског часописа “Гимназијалац”, како би школске вести 
биле актуелне.  

Формирана је редакција “Гимназијалца” заједно са професорком Биљаном Грујичић као 
уредником и професором Дејаном Цвијетићем као техничким уредником. Остатак редакције 
можете видети на нашем сајту http//:www.uzickagimnazija.edu.rs/gimnazijalac/index.php. За 
наредну школску годину сви су позвани да нам се придруже. “Гимназијалац” се бави разним 
областима за културу су задужени Младен Станић, Андријана Рајовић, Магдалена 
Марјановић... За науку Кристина Андрић, Сања Станојчић, Кристина Андрић... За спорт 
Стефан Симеуновић, Срђан Милутиновић... Редакција “Гимназијалаца” се труди да буде 
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актуелна и занимљива, да прати дешавања у школи и у граду. Надамо се да ћемо следеће 
године бити још бољи и да ће наш сајт имати још више посета. 

Биљана Грујичић 

6. Извештај о раду секције за енглески језик 

Школске 2012/13. секција из енглеског језика се бавила следећим активностима: 

-Обележавање Европског дана језика 26. септембра 2012. у виду поетско-музичког програма у 
оквиру кога су ученици рецитовали на чак 9 језика.   
Гајде, килт, Роберт Бурнс и виски су прве асоцијације кад чујете име Шкотске. Ученицима 
Ужичке гимназије је, међутим,  било потребно мало више знања за учешће у „ Шкотском 
квизу“ одржаном -29. новембра у амфитеатру школе, а све у духу прославе шкотског свеца, 
Св. Ендруа. 8 екипа из сва 4 разреда: Fireflies, Colourfulettes, Smiljanići, William Wallace, Team, 
Glasgow, The Untouchables и Organs Tours се такмичило у 6 игара показујући изузетно знање и 
сјајан такмичарски дух поткрепљен одећом у стилу шкотског кароа или познатијег тартана! 
Чињенице као и занимљивости из области шкотске географије, језика, музике, филма и 
књижевности су биле предмет питања које су на забаван и занимљив начин постављале две 
младе водитељке, такође ученице школе. Бројна публика која се састојала од осталих ученика 
школе и неколико професора је такође читав квиз могла пратити и проверити своје знање 
преко видео бима захваљујући техничкој подршци ученица трећег разреда. После борбе у 
знању од око скоро 2 сата дошли смо и до победника:  
1. место, екипа 3 разреда, Теам (Срђан Тодоровић, Јасмина Стефановић и ), 2. место, екипа 4. 
разреда  William Wallace (Маријана Вермезовић, Милица Шумаревић, Ђорђе Милошевић, 
Павле Максимовић), 3. место, екипа 2. разреда Смиљанићи. 

Пригодне награде обезбедили спонзори такмичења English Book, Longman Pearson и Ужичка 
гимназија. На самом крају су се сви присутни засладили колачима по оригиналним шкотким 
рецептима које су припремили професори енглеског језика који су уједно те вечери били  
супервизори квиза као и његови аутори. 

 У циљу прославе 200 година од издавања чувеног романа “Гордост и предрасуда” од 
Џејн Остин, расписан је литерарни конкурс, 5. по реду, под симболичним називом 
“Таles of Pride, Prejudice and Love”. Трајао је од  14. фебруара до 8. марта што је, опет 
сасвим случајно, симболички повезано са љубављу и свиме што иде уз њу. Џејн Остин 
је почела да пише са 14 и није писала о неким великим догађајима иако је било више 
њих за време њеног живота. Она је писала о ономе што је знала најбоље: о 
свакодневном животу, друштвеним посетама, романтичним аферама и проводаџисању. 
Штавише, држала се неког свог стила писања:  “I must keep to my own style and go on in 
my own way; and though I may never succeed again in that, I am convinced that I should 
totally fail in any other.” Наши ученици су имали неки свој стил у одговарању на тему 
гордости, предрасуда и љубави а победници су: прво место: Никола Обрадовић, 4-6 са 
причом The Twenty-first Century , друго место: Ана Стојановић, 3-2 и прича England, 
April 1813 ... и треће место Војислав Богосављевић 3-5 и песма Love, Pride and, Mostly, 
Prejudice .  
Адекватне награде су обезбедили English Book, Pearson и професори енглеског језика 
Ужичке гимназије.  

 19. фебруара 2013. године је одржано школско такмичење из енглеског језика. На 
регионално такмичење су се пласирале: Јасна Лазић 4-1, Анђелка Бојовић 4-3, 
Кристина Виторовић 4-3, Јаћимовић Сања 4-3 и Маријана Вермезовић 4-4.  

 17. марта 2013. године одржано је регионално такмичење у гимназији у Пожези где се 
најбоље показала Кристина Виторовић 4-3. 
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 22. маја 2013. године десила се и дуго очекивана енглеска музичко-драмска приредба 
под називом “Canada Show”. Почасни гост школе био је канадски амбасадор за кога је 
у подне био изведен целокупан програм а увече и за целу школу. Оно што ово енглеско 
вече чини различитим од претходних је чињеница да је читав програм био двојезични 
будући да је и Канада двојезична земља. Водитељи су говорили на енглеском и 
француском, а чули смо неке од најпознатијих песама такође на ова два језика. 
Програм је укључивао и два скеча која су нарочито освојила симпатије публике, а све 
је било пропраћено и мултимедијалним материјалом у позадини. Поред плесне нумере 
на крају, све је било зачињено и са мало канадске хране и доста шале по којој су 
Канађани врло популарни. Догађај је оставио веома позитиван утисак на његову 
екселенцију те смо  као последицу тога позвани да учествујемо прослави Дана Канаде 
01. јула у канадској амбасади у Београду са једним делом програма. Није изостала ни 
донација у виду књига и новца за неке будуће пројекте.  

Бранкица Скорковић и Невенка 
Демировић 

7. Извештај о раду секције за француски језик 

Велики број ученика похађа сваке године секцију из француског језика. Ове године 
секција се бавила следећим активностима: 

-Обележавање Европског дана језика26. септембра 2012. 

- Полагање DELF-a у фебруару. 

-17. марта 2013. године одржано је регионално такмичење у гимназији у Пожези где се 
пласирала на републичкоВучуревић Тијана 4-2. 
 
-22. маја 2013. године одржана је музичко-драмска приредба под називом “Canada 
Show”. Програм је био двојезичнина енглеском и француском.  
 

На часовима секције ученици развијају говорне компетенције, кроз разне активности упознају 
се ближе са француском цивилизацијом.  

 
Извештај о полагању DELF-a 
 
Ове школске године тридесетак ученика је полагало испит 23. Фебруара 2013. Сви су 
положили са највећим оценама. Три ученика су добила сертификат за ниво B1, три 
ученика су добила сертификат за ниво А1, а остали ниво А2. 

Комисија је била састављена од професора из Београда а координатор је била професор 
Борка Весовић. 
 

Донација књига школама у пројекту DELF-a 
 

Амбасада Француске и Француски Институт у Србији одабраним школским 
установама међу којима се налази Ужичка гимназија, на основу њиховог залагања на 
пољу развоја учења француског језика поклања књиге 2-3 кутије по установи. 
Француски амбасадор Франсоа-Гзавије Денио је лично уручио књиге у четвртак 
27.јуна у Француском институту. 
 

Борка Весовић 

8. Извештај о раду секције за руски језик 
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Ове године секција за руски језик била је веома посећена.Преко 20 ученика је веома 
уредно пратило ове часове. Ученици су се уз подршку професора руског језика вредно 
припремали за НИС-ову олимпијаду у знању руског језика,за концерт у Руском дому, за 
традиционално Руско вече, за такмичење у рецитовању у Руском дому  и нешто сасвим 
ново-Караоке вече.Били смо посебно вредни ове године па ни резултати нису изостали: 
Александра Крејовић, ученица III6 одељења пласирала се у суперфинале Нис-ове 
олимпијаде и добила награду- летовање у Нис-овом кампу у Бечићима, заједно са 
победницима Нис-овог такмичења из математике и хемије. Милош Селаковић, ученик II6 
одељења освојио је прво место у категорији рецитатора на руском језику и све похвале од 
организатора и жирија за изванредно казивање руске поезије, тако да већ другу годину 
заредом ученици Ужичке гимназије побеђују на овом такмичењу и на то смо веома 
поносни. 

У Републици  Србији су у више градова уприличене манифестације у част“Дана словенске 
писмености“. Ове манифестације посвећене су афирмацији културе Словена, са акцентом 

на књижевном стваралаштву 12 земаља у којима живе словенски народи. Конципиран је тако 
да се у исто време обележи и дан великих просветитеља Ћирила и Методија, и истовремено 
ове године и UNESCO обележава 1150. годишњицу од почетка мисије двојице великана 
заслужних за успон словенске културе. Целокупна идеја је била осмишљена  да се ода пошта 
словенском писму и култури. Тим поводом одржана је и прва Нис-ова олимпијада у знању 
руског језика, 25.маја 2013. у Новом Саду. 
Посебно се у програм укључио град Нови Сад, Матица Српска и Змај Јовина 
гимназија.Манифестацију је помогла компанија“ НИС –Гаспром Њефт“, која је у сарадњи са 
Министарством просвете и науке, Славистичким друштвом, Новосадским универзитетом и 
Змај Јовином гимназијом организовала прву олимпијаду у знању руског језика, а у циљу 
афирмације руског језика и културе. У олимпијади је учешће узело више од 500 ученика из 
Републике Српске, Црне Горе и Србије. На  олимпијади учествовали су и  ученици О.Ш. 
„Стари Град“ и ученици Ужичке гимназије.  
Учесници олимпијаде Александра Крејовић –Ужичка гимназија и Борис Вукић-О.Ш.“Стари 
Град“ 

На финално такмичење квалификовали су се ученици Борис Вукић из О.Ш.“ Стари Град“ и 
Александра Крејовић из Ужичке гимназије, која је , и то треба посебно нагласити,  за пласман 
у само финале освојила и награду –летовање у НИС-овом одмаралишту у Бечићима.  

Олимпијада је од свих учесника оцењена највећим оценама и сви учесници и ученици и 
њихови професори –ментори имали су само речи похвала за организацију, смештај ученика и 
професора. Наравно и професори –ментори из поменутих Ужичких школа Бранка Вукић и 
Душко Мијаиловић посебно захваљују организаторима олимпијаде уз велико хвала професору 
из Змај Јовине гимназије Ненаду Спасићу, који је организовао олимпијаду волонтерски са 
ученицима  Змај Јовине гимназије.  
Олимпијаду су отворили заменик генералног директора компаније“НИС-ГАСПРОМЊЕФТ“ 
господин Дмитриј Фоменко и др Снежана Лакићевић, менаџер сарадње са универзитетима у 
компанији „  НИС-ГАСПРОМЊЕФТ“, као и представник града Новог Сада , члан градског 
већа задуженог за просвету господин Радомир Дабетић. Господин Фоменко је истакао значај 
који руски језик има у свету и колико је потребан пре свега у бизнису. Менаџер сарадње са 
универзитетима др Снежана Лакићевић је истакла да је жеља компаније да кроз ову активност 
подстакнемо поновно учење руског. „ Заједно са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја кроз промену уредбе о страном језику ђаци ће моћи да у првом разреду 
средње школе уписују руски као почетни курс као други страни језик, што до сада није 
могло“, речи су др Снежане Лакићевић.  
Професори –ментори захваљују и својим директорима госпођи Станимирки Смиљанић-
Раонић, директорки О.Ш. „Стари Град „  и господину Живојину Павловићу ,директору 
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Ужичке гимназије, који су , морамо то истаћи,  препознали олимпијски дух код својих 
професора и подржали учешће ученика ових школа  на НИС-овој олимпијади.  

Душко Мијаиловић 

9. Извештај о раду секције за социологију и филозофију 

Крајем октобра формирана група од 20 ученика заинтересованих за област друштвених наука. 
Од новембра до фебруара ученици су, на своју иницијативу, присуство и повремене 
интервенције професора, расправљали о разним филозофским и социолошким проблемима, 
као што су : утицај технологије у савременом друштву, пропаганда, насиље у породици, 
политички и социјални проблеми у Србији, везе између примењених наука и филозофије и 
др.Од  фебруара месеца започело се са припремама за угледни час на тему „Религија у 
модерном друштву“, који је планиран за почетак априла месеца, а реализован почетком маја 
због бројних обавеза ученика везаних за редовну наставу, ваннаставне активности и постеу 
Сарајеву. Због свих ових обавеза одустало се од такмичења из филозофије и социологије, а 
пажња била усмерена на припрему угледног часа. Тема угледног часа је поимање религије у 
савременом друштву гледано из перспективе класичних дела модерне филозофије и 
социологије. Задатак ученика састојао се у томе да представљајући се као заступници 
одређених социолошких и филозофских погледа на религију, васпитање, морал и друге теме, 
приближе присутнима становишта познатих филозофа и социолога: Диркема, Маркса, 
Кјеркегора, Малиновског, Вебера итд. која се односе на религију.  Угледном часу 
присуствовале Милица Зарић професор биологије и Милијана Аћимовић професор 
рачунарства и информатике и оцениле час као изузетно успешан.  

Социолошко-филозофска секција је у потпуности остварила своје васпитно-образовне 
задатке, а на часовима секцијде, као и на угледном часу посебно су се истакли следећи 
ученици: Спасић Димитрије, Божовић Милена, Брашанац Милица, Смиљанић Никола, 
Васиљевић Петар, Чучковић Марија, Домановић Александра, Милошевић Младен, Лазић 
Јасна и др. 

Борис Илић и Катарина Смиљанић 

10. Извештај о раду историјске секције 

Историјску секцију првог и трећег разреда водила је проф. Јадранка Папић.Број 
заинтересованих ученика био је веома велики и варирао је од 45 до 80, зависно од врсте 
активности, које су рађене. 

 Активности су биле веома разноврсне:организовање огледних часова,израда и поставка 
изложби,посете изложбама, сарадња са установама културе-музејом, библиотеком, архивом; 
сарадња са САНУ ,Друштвом историчара Ужице, са Друштвом српских домаћина ,ђачким 
родитељима.Учествовали су на такмичењу из знања предмета историја. 

 Огледни часови 

Ученици првог разреда одржали су час о Праисторији и верским представама људи из 
праисторије (септембар 2012.).Часу су присуствовали предметни професори, а ученици су 
израдили пригодне паное. Огледни часови одржани су у свим одељењима првог разреда у 
реализацији проф. Светлане Миловановић и Јадранке Папић. 

Ученици трећег разреда прир-мат. смера (III4, III5, III6) у новембру су одржали огледни час 
Европски оквири балканске историје( Балкански ратови)у облику дебате, тј историјског 
суђења, на којем су говорили о  карактеру и  значају ових историјских догађаја. Часови су 
одржавани у свечаној сали уз велико интересовање ученика, професора и ђачких 
родитеља.Часовима су присуствовали професори Милица Зарић, Мирјана Благојевић, 
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Велимир Фемић, Славко Марковић, Биљана Грујичић, Душица Илић, Светлана Миловановић, 
Бранка Вукић, Мирјана Галечић, Катарина Смиљанић. 

 У одељењима трећег разреда прир-мат смера ( мај 2013.) одржани су огледни часови- Отпори 
окупацији и фашизму (четници и партизани). У занимљивој дебати, кроз проблемску наставу, 
ученици су овладали и овом историјском темом. И ови часови били су посећени од стране 
предметних професора- Светлана Миловановић, Катарина Смиљанић, Душанка Никачевић и 
бројни други. 

Са ученицима  трећег разреда одржана је серија часова у виду презентација  о Другом 
светскогм рату. Направиљени су видео записи и тако успоставиљена корелација између 
предмета историја и информатика и рачунарство. Огледне часове у трећем разреду 
организовала је и реализовала проф. Јадранка Папић. 

Поводом обележавања два значајна јубилеја из нациналне историје:100-годишњице 
Балканских ратова и 150-годишњице ослобођења Ужица од Турака, организована је свечана 
академија .Почасни гост академије, био је академик професор доктор Василије Крестић, који 
је одржао пригодно предавање о узроцима сукоба и о неслогама Срба на нашим просторима. 

Музејски саветник Радивоје Папић одржао је пригодно предавање о овим јубилејима. Истакао 
је посебан допринос Ужичана, професора и ученика Ужичке гимназије .  Подршку у 
организацији ове манифестације, ужички гимназијалци,добили су и од Друштва српских 
домаћина.Академију и свечани програм испуњен патриотским песмама и цитатима 
,осмислиле су проф. Јадранка Папић и Душица Илић . Овај догађај пропратили су професори 
из школе и града, ђачки родитељи, а преко медија и шира друштвена јавност.  

  

   

 

Изложбе 

Ученици из свих разреда и чланови историјске секције учествовали су у истраживачком 
пројекту Потомци прецима ,којим је обележена стогодишњица Балканских ратова. Ученици 
су истраживали ратне путеве својих предака и кроз више од сто прича, представили учеснике 
ослободилачких ратова ,бивше гимназијалце, носиоце одликовања, о којима они,њихови 
преци, са поносом причају. То су потврдили бројним фотографијама и документима из 
породичних архива.Све то изложили су на преко 50 паноа. Руководиоци овог пројекта  биле 
су проф. Јадранка Папић и Душица Илић. 

 Ученици првог разреда са проф. Јадранком Папић,обележилуи су важан јубилеј 150 година 
од одласка Турака из Ужица пригодном изложбом. Направили су више паноа и макета  старог 
Ужица (Касапчића мост, Јокановића кућа, Стара црква Стари град и Гимназија)Помоћ у 
изради макета пружили су им ђачки родитељи, а помоћ и подршку у истраживању историјске 
грађе, кустоси Народног музеја Ужице. 

Чланови историјске секције треће године и проф. Јадранка Папић, припремили су радни 
материјал и на сајму знања и образовања у ОШ Слободан Секулић представили школу.Кроз 
занимљиве инсерте са огледних часова,који су се вртели на видео-биму, макете и паное, 
показали су како се на разне начине може учити историја .Привукли су велико интересовање 
основаца . 
 

Предавања, трибине, посете 
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 Професорка Весна Лучић испред Друштва историчара ,а у сарадњи са проф. Душицом Илић 
и Јадранком Папић посетила је школу и одржала предавање Холокауст, геноцид, 
расизам.Предвања су била организована за ученике трећег и четвртог разреда и била су 
пропраћена презентацијом и видео-записима из Јад-вашема, познатог спомен-музеја 
јеврејског народа 

Ученици свих одељења од I-IV посетили су изложбу у Народном музеју Ужице, аутора 
Радивоја Папића Дринска дивизија ,четврти пук и Ужичани у Балканским ратовима, којом је 
обележена стогодишњица овог значајног догађаја. Чланови историјске секције 29. новембра 
2012.  са проф. Светланом Миловановић,посетили су спомен- обележје  борцима радничког 
батаљона на Кадињачи  и тако се придружили онима, кој су  одали почаст и  палим борцимаиз 
другог светског рата. Чланови секције и предметни професори посетили су у» Ноћи музеја»  
сва важна културна дешавања. 

Такмичења 

Ове школске године на такмичење из знања предмета историја пријавили су се ученици првог, 
другог и трећег разреда. Од 15 ученика, колико је учествовало  на општинском такмичењу, за 
окружно такмичење пласирало се 12 .Пласман за републичко такмичење остварило је 5 
ученика. То су:Васињевић Никола (I раз), Ћировић Ружица(II раз) ,Митровић Теодора, 
Павловић Катарина и Дедовић Сања (III раз) . Ученица Митровић Теодора из III 2 једина у 
Републици освојила прво место у категорији трећих разреда.  

Јадранка Папић и Душица Илић 

11. Извештај о раду географске секције 

Сваке године географска секција привлачи велику пажњу ученика због реализације програма 
који се углавном ослања на теренски рад или организовање једнодневних излета како у 
локалном окружењу тако и ван њега.Таква путовања смо популарно назвали “Србија на 
длану”. У овој школској години смо реализовали три излета за за све заинтересоване ученике 
првог и другог разреда. Путовали смо ка Сирогојну,Гостиљу,обишли бању Вапу и Стопића 
пећину,уживали на Златибору.Освојили смо део Београда, посетили манастир Раковицу, 
Авалски торањ, Споменик незнаном јунаку, Калемегданску тврђаву, боравили у 
Планетаријуму, цркви Ружици и прошетали чувеном Кнез Михајловом улицом.Своје 
путовање смо даље продужили до Војводине обилазећи Сремске Карловце, Петроварадинску 
тврђаву, Нови Сад и посетили све знаменитости које их чине посебно/Галерију Матице 
српске, Ризницу српске православне цркве, Богословију и Карловачку гимназију/и остатак 
слободног времена провели у шетњама кроз популарну Змај Јовину и Дунавску улицу. Радом 
секције су координирали проф.географије Галечић Мирјана и Фемић Велимир. 

Мирјана Галечић 

12. Извештај о раду еколошке секције 

Чланови еколошке секције ове године бавили су се вегетативним размножавањем собних 
биљака, затим присуством токсина природног порекла у животним намирницама, са 
посебним освртом на афлатоксин због актуелне ситуације.поред тога од значаја је учешће 
наше школе у пројекту прекограничне сарадње на релацији Ужице – Тузла, чија је тема 
примарна селекција чврстог отпада. У пројекту који финансира ЕУ, а организује РРА и 
депонија Дубоко, учествује по 14 школа нашег града и исто толико из Тузле. Пројекат 
траје годину дана, до априла следеће године. Надамо се успешној сарадњи. 

Милица Зарић 



 
 

 97

13. Извештај о раду биолошко секције 

На часовима биолошке секције ученици су припремани за такмичење. На регионалном 
такмичењу које је одржано 22.04.2013.  у Ужицу наша школа је била убедљиво најуспешнија. 
Свих пет ученика из нашег региона који су се пласирали на државно такмичење били су из 
наше школе. Никола Јечменица III6 је освојио прво место, а Јешић Милица III6 и Вилотијевић 
Маја III5 су поделиле друго место, док је Крејовић Александра III6 заузела треће место. 
Ученица Николић Ивана II4 је освојила друго место у категорији других разреда, а у 
категорији првих разреда Димитријевић Александра I4 је заузела прво, а Бојовић Александра 
I4 друго место. Поред горе наведених ученика на републичко такмичење су се пласирала и 
Лазаревић Јована I6, пошто је доња граница за пласман смањена на 80 поена. 

На републичком такмичењу у Београду 18.05.2013. Бојовић Александра је заузела треће 
место. 

Саша Станојевић 

 

14. Извештај о раду секције за математику 

Cваке године секција за математику привлачи пажњу ученика свих разреда Гимназије. 
Организована је у различитим облицима : припреме за такмичења, такмичења, занимљиви 
задаци, помоћ у припреми пријемних испита . Општинско такмичење из математике одржано 
је 19.01.2013.године Ужичкој гимназији. На такмичењу је учествовало 25 ученика. На 
Окружно такмичење се пласирало 16 ученика: 3 ученика првог разреда, 7 ученика другог 
разреда, 5 ученика трећег разреда и 1 ученик четвртог разреда 

Окружно такмичење одржано у гимназији „Свети Сава“ у Пожеги 9. 02.2013.године. На 
Државно такмичење из наше школе су се пласирали следећи ученици: Селаковић Милош, 
Симовић Алекса и Шојић Никола из другог разреда и Тешић Урош из четвртог разреда  

На Државном такмичењу одржаном 18.03.2013.године у Београду наши ученици су постигли 
следеће резултате: 

Селаковић Милош    II 6(прва награда) 

Симовић АлексаII 4 (похвала) 

Шојић НиколаII 6 (похвала) 

Тешић Урош IV 4 (трећа награда) 

Због добрих резултата наших ученика на такмичењима очекујемо још веће интересовање 
наших ученика за математику. Секцијом су руководили Слободан Суботић, Тубић Рајко и 
Живанић Славка. 

Слободан Суботић 

15. Извештај о раду програмерске секције  

Ове године у оквиру програмерске секције ученици су се припремали за такмичење 
упрограмирању. Такмичење у организацији Друштва математичара Србије се одржава на 
окружном и републичком нивоу за ученике који су претходно освојили довољан број 
бодова у квалификацијама. Ове године је нешто веће интересовање ученика првог разреда, 
али само ученик другог разреда Милош Селаковић се квалификовао за окружно 
такмичење. Он је и освојио прво место на овом нивоу и остварио пласман за државни 
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ниво. Нажалост, остао је без пласмана на државном такмичењу због објективних тешкоћа 
које је имао током такмичења насталих услед организационих пропуста. Надамо се да 
следеће године неће бити тако. 

Мирјана Милошевић и Дејан Цвијетић 

 

 

 

16. Извештај о раду секције за физику 

Чланови секције су у току ове школске године учествовали на свим нивоима такмичења у 
организацији Друштва физичара Србије и Регоналног центра за младе таленте. 

Општинско такмичење је одржано 17.02.2013. у Ужичкој гимназији. Учествовало 15 ученика 
од којих се 12 пласирало на окружно такмичење. Окружно такмичење је одржано 9.03.2013. у 
Ужичкој гимназији. На Републичко такмичење пласирали су се: Стефан Шопаловић II6, 
Алекса Симовић II4, Ирена Цветић III6 и Павле Милојевић III5, Алекса Симовић је похваљен.  

У организацији Регионалног центра за младе таленте и Ужичке гимназије 11.маја одржана је 
регионална смотра научног и уметничког стваралаштва. Учествовало 5 ученика и сви су 
остварили пласман за учешће на републичкој смотри која је одржана 1.06.2013. у Београду. 

Цукановић Ивана I6 представила се радом ,,Коришћење отпадне топлоте у фабрици за 
производњу ракије у Косјерићу“, Никола Станић III5 са радом ,, Таласна машина“, Дејан 
Зарић III6са ,,Трофазним мотором наизменичне струје“, Ана Јелисијевић III4 се бавила 
радиоактивним отпадом а Урош Тешић IV4 са рачунарским моделовањем фисије. Урош 
Тешић је освојио 3 место. Ментор ученика првог и трећег разреда је Снежана Јевђовић а 
четвртог Цмиљка Васовић. 

Чланови секције су посетили сајам роботике, фестивал науке, научно истраживачки центар 
CERN и присуствовали предавању Владимира Рековића. На мини фестивалу науке одржаном 
у ОШ.,,Слободан Секулић“ низом ефектних експеримената привукли су пажњу великог броја 
посетилаца. 

Снежана Јевђовић и Цмиљка Васовић 

17. Извештај о раду хемијске секције 

Секција за хемију је окупила све заинтересоване ученике свих разреда. Они су уз сугестије и 
помоћ наставница реализовали практичне вежбе из квалитативне и квантитативне хемијске 
анализе. 

Ученица трећег разреда Милица Јешић радила је истраживачки рад на тему „Нитрити у 
сухомеснатим производима”у сарадњи са Хигијенским заводом. 

Ученик другог разреда Милош Селаковић је радио истраживачки рад на тему „Утицај олова 
на синтезу фенолних једињења у кукурузу“, у сарадњи са Истраживачком станицом Петница. 

Због одласка ученика у Церн нисмо имали представнике на Окружном такмичењу које је 
одржано 19. априла у Пријепољу тако да радови нису презентовани. 

Драгица Селаковић и Славица Вељовић 
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18. Извештај о раду ликовне секција 

    На ликовној секцији били су заступљени часови практичног  рада- цртања, сликања, вајања, 
израде стрипа, фотографије, колажа, као и предавања о познатим уметницима и њиховим 
делима. Чланови ликовне секције су радили и припремали се и за конкурсе као што су:  

- „Доста су свету једне Шумарице“ у оквиру уметничке манифестације Крагујевачки октобар, 
у организацији Музеја 21. октобар у Крагујевцу. Изабран је  рад Јеремић Марије II1. 

- „Мали битољски Монмартр“ 2013. Министарство просвете РС је узело учешће на овом 
конкурсу који је подржан од стране  Републике Македоније, а у организацији дечијег 
ликовног студија „Св. Кирило и Методије“ у Битољу. Учествују деца од 4-18 година, а циљ је 
учвршћивање међународних културних веза и представљање међународне дечије уметности. 
Манифестација се одржава 23-30. маја 2013. у Битољу. Теме су слободне нпр. окружење, 
људи, традиција и национална обележја, а технике по слободном избору). 

-Међународна дечија изложба лепих уметности Лидице 2013, манифестација која се одржава 
сваке године у знак сећања на децу из села Лидице која су убијена од стране фашиста 1942. и 
на сву децу жртве ратних сукоба. Важи за једну од највећих и најстаријих изложби дечије 
уметности. Организатор је „Лидице меморијал“, а подржава је Министарсво културе, 
Министарство спољних послова, Министарство просвете Р. Чешке и чешка Комисија за 
УНЕСКО. Предложена је тема „Традиција и наслеђе народа моје земље“ 

„Мењам себе, мењам свет“ је конкурс који је расписала Агенција за борбу против корупције. 
Радило се у различитим техникама: цртеж, колаж, графика, фотографија итд. Изабрана су два 
најбоља рада - Јеремић Марије из II1 која је свој рад назвала „Икона и слика“ и рад Панић 
Милене из III5 под називом „Људи се воле, ствари се купују“ 

 Конкурс на тему „Ја кажем не“- дизајн (плакат)  и Модни дизајн - скица одевне креације  
расписао је Метрополитан универзитет па су се на секцији ученици бавили и овом темом  

-Конкурс галерије „Кулоар“ Математичке гимназије из Београда који обухвата фотографије, 
стрипове, слике, цртеже... Избор тема је слободан, а конкурс је под називом „Беокулис“.     

   Изложба стрипова  наших ученика отворена је у холу школе 10.12.2012. на тему „Борба 
против вршњачког насиља“. Овај пројекат је започет у мају 2012. и реализован је у сарадњи 
школе са ужичким Центром за права детета и Швајцарске агенције за сарадњу и развој. 
Пројекат је под називом „Млади против насиља-активизам младих за примену Посебног 
протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама. Међу многим активностима за презентацију превенције насиља у школи ученици 
су одлучили да ликовно обликују тему и то у форми стрипа. Радови су изложени у холу 
школе.  Изложба је остварена у сарадњи са школским педагогом Емом Станковић. Учешће су 
узели и ученици одељења II5. 

 - У холу школе 18.04. Б. Спаловић са ученицима реализовала изложбу-лутке гињол, које 
праве матуранти. 

Изложба ликовних  радова ученика наше школе отворена је 13. 05. 2013. у холу Гимназије и 
обухвата најбоље  што су ученици урадили ове године на часовима редовне наставе и секције. 
Изложени су цртежи, слике, стрипови... Технике су оловка, угљен, пастел, акварел, темпера 
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итд.  Изложени су радови следећих ученика: Тијана Перишић, Невена Пијевић, Исидора 
Ђерић, Александра Бијелић, Сара Шојић, Нина Миливојевић, Анђелка Видић, Наталија 
Рајовић, Радмила Ђуровић, Мина Милетић, Ивана Миловановић, Данило Вирић, Сара Илић, 
Александра Трнавчевић, Наталија Брзаковић, Горана Ђокић, Невена Видаковић, Бошко 
Миловановић, Кристина Виторовић, Моника Богдановић, Аница Стаменић, Маја Вујовић, 
Војкан Цвијовић, Тијана Вучуревић, Урош Мајсторовић, Павле Милић, Сара Бошковић, Ана 
Тодосијевић, Ана Миловановић, Ана Цвијовић, Теодора Марић, Сара Стојановић, Нина 
Ђуричић, Александра Домановић, Алекса Радибратовић, Јован Ивановић, Ана Копривица, 
Александар Ковачевић, Бојана Станић, Јана Недић, Викторија Обрадовић, Марија Диковић, 
Марија Зјајић, Невена Илић, Весна Ерић, Александра Перовић. 

Посећено је и неколико изложби слика у Градској галерији:  Наташе Прљевић, Александра 
Димитријевића, Божидара Ковачевића, Салон ужичких сликара... Ученици су посетили 
Јокановића кућу (чланови секције и ученици IV1 и IV2 ). 

„Српско вече“ за које је Б. Спаловић са члановима секције припремила  сценографију и  које 
је  заједно са ученицима организовала С. Јевђовић, професорка физике, одржано је у Свечаној 
сали Гимназије 12. 04. 2013. Са ове приредбе постоје ДВД снимци, фотографије, као и снимци 
на  сајту Youtube. 

-На фото конкурсу „Слике мог града“ који је расписао Центар за стручно усавршавање 
Кикинда у сарадњи са швајцарском Агенцијом за развој и сарадњу у Србији учествовала 
Милићевић Катарина I 5. 

Биљана Спаловић 

19. Извештај о раду мешовитог хора Ужичке гимназије 
 

У протеклој школској години хор Ужичке гимназије је остварио свој основни 
циљ.Конституисан је састав од тридесетак чланова у којем доминирају ученици I и II разреда 
који се представио јавним наступима у матичној школи,Ужичком биоскопу и у Дому културе 
у Вишеграду.Репертоар хора чине свечане песме(Светосавска химна, државна химна Боже 
правде и химна Републике Српске Моја република),обраде народних(Ово је Србија; Ерген 
дедо) и староградских (На те мислим; Што се боре мисли моје)песама. Наступајући у 
Вишеграду као певачка група, чланице хора Лена Жиловић, Јана Вуловић, Александра 
Миликић и Дејана Живковић су овај репертоар обогатиле изворним народним песмама Заспо 
Јанко, Ситан камен и Чије је оно девојче. 

Прво полугодиште обележио је рад на оспособљавању нових чланова за наступе као и 
први јавни наступи у протеклој години: 30.новембра 2012. год. у великој сали Ужичког 
биоскопа хор је извео композиције На те мислим и Ерген дедо, на промоцији филма Не газите 
туђе снове коју је организовао Црвени крст из Ужица.У истом амбијенту 23.децембра, 
одазивајући се хуманитарној манифестацији Борба за бебе у организацији ужичког СПС-а,хор 
је извео исти репертоар. 

Друго полугодиште почело је Светосавским концертом на којем су осим домаћина-хора 
Ужичке гимназије наступили традиционални гости:дечији црквени хор Ђурђевак,мачкатски и 
ужички црквени хорови,Златиборска вила,као и чланице певачке групе удружења грађана Ера 
и  вокално-инструментални ансамбл ученика О.Ш. Миливоје Боровић из Мачката. Концерт је 
одржан 24.јануара 2013.год. у свечаној сали Ужичке гимназије.У овом домаћем 
амбијенту,наш хор је наступио још у три наврата: 11. и 28.марта,на часу историје Потомци 
претцима, који су организовали проф. историје Јадранка Папић и ученици историјске секције 
и 12.априла на Српској вечери. Своје активности у протеклој години хор Ужичке гимназије је 
заокружио наступом на отварању Андићевих дана Вишеградске стазе у Вишеграду 7.јуна 
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2013.год. који је показао да овај састав има квалитет на који, уз добро организован рад у 
наредном периоду,ваља рачунати.  

 
Зоран Жупић 

20. Извештај о раду секције за грађанско васпитање  

У оквиру наставе грађанског васпитања  организоване су следеће посете ученика: 

Народни музеј Ужице-изложбу уприличену поводом обележавања стогодишњице 
балканских ратова и Дана града Ужица, под називом-Дринска дивизија, четврти пук и 
Ужичани у балканским ратовима 1912-1913.год. Историјски архив-изложбу поводом Дана 
града Ужица и стопедесетогодишњице од ослобађања Ужица од Турака, под називом-
Архивски документи-сведоци прошлости.Ужице 1862-1962. 

Ученици других разреда у оквиру наставе грађанског васпитања посетили 29. новембра 
спомен обележје Кадињача и одали почаст палим борцима Радничког батаљона у Другом 
светском рату изложбу о животу  и раду Марије Кири у РЦУ, организовану у оквиру 
Француско-српског месеца науке од стране Француског института, ОШ Стари град и РЦУ. 
Посећена изложба  о животу и раду Слободана Јовановића у библиотеци РЦУ-у  оквиру 
пројекта  Отворимо институције грађанима,  10 ученика Ужичке гимназије  заједно са 
ученицима Eкономске школе и Уметничке школе  01. јуна 2013. обишли су Народну 
скупштину РС и Нови двор-седиште председника Републике, а посета је реализована уз 
финансијску подршку Града Ужица. 

У оквиру наставе грађанског васпитања  школа је узела учешће у реализацији следећих 
пројеката: 

Виртуелно постаје стварност  који се реализује у сарадњи са регионалном канцеларијом 
за младе, удружењем грађана Либеро, те подршку Министарства омладине и спорта и Савета 
Европе-Европске омладинске фондације  за младе у циљу едукације ученика на тему “Онлајн 
дискриминације и сајбер-малтретирању на друштвеним мржама (предностима  и 
злоупотребама  интернета). 

Стоп вршњачком насиљу-реализован у сарадњи са Ужичким центром за права детета а у 
циљу смањења насиља и подизања нивоа толеранције међу ученицима, ученичке свести о 
нивоима и врстама насиља 

Живот нема цену-дрога никад/ који реализују Полицијска управа Ужице у сарадњи са 
Домом здравља и омладином ЈАЗАС Ужице, те НВО ФОРЦА, а који финансира Мисија ОЕБС 
у Србији-који има за циљинформисање ученика о штетности дрога и психоактивних 
супстанци 

Зауставимо модерно ропство-зауставимо трговину људима-у сарадњи са Полицијском 
управом Ужице. Отворимо институције грађанима. У школи је обележен Дан Толеранције и 
Дан дечјих права у сарадњи са Ужичким центром за права детета. У оквиру наставе 
грађанског васпитања радила је и секција за ученике прве године на којима  смо се бавили 
темом интеркултуралности. 

Светлана Миловановић 

8.2  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА  

У септембру су одељењске старешине информисале ученике у вези с почетком 
школске године, прочитале правила кућног реда и упознале са правима, обавезама и 
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одговорностима ученика. Ученици су упознати са лакшим и тежим повредама обавеза 
ученика и законским регулативама током вођења васпитно-дисциплинског поступка.  

Одржане су седнице одељењских већа како би се договорило јединствено деловање 
одељењских старешина. Посебна пажња посвећена је ученицима првог разреда који су у 
школској 2012/13. години распоређени у седам одељења. Одељењске старешине су радиле на 
изради делова Годишњег програма рада школе. Одржани су први родитељски састаници. 

Настављено је евидентирање података о ученицима у школску документацију и 
формирање група за изборну наставу. Дали су подршку при формирању одељењске заједнице 
ученика, избор председника и секретара и по два представника одељењске заједнице за ђачки 
парламент. Ученици су упознати са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање позитивног односа према раду, 
дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу. Ученици су се определили за 
ваннаставне активности. Матуранти су упознати са  пропозицијам полагања матурског 
испита. Организована је и реализована екскурзија за ученике  трећег разреда. За ученике 
четвртог разреда, и поред поновљеног поступка, није реализована. 

У октобру се, у оквиру одељењских већа, разговарало о школској клими сваког 
одељења - евентуалним проблема похађања наставе и активноог учешћа у редовној, допунској 
и додатној настави. Решавани су проблеми прилагођавања ученика и водило се рачуна о 
дисциплини и понашању ученика. У оквиру ових питања сарађивало се са директорим и 
педагогом школе. 

Реализоване су предвиђене теме.  Успостављена је сарадња са Центром за таленте (Петница) и 
праћена реализациј програма професоналне оријентације и програма заштите и унапређења 
здравља ученика. Одвијао се континуирани рад на педагошкој документацији. 

У новембру се радило на припреми података за први класификациони период. 
Одржани су родитељски састанаци (упознавање родитеља са резултатима успеха ученика и 
изостанцима у првом класификационом периоду). Ученици су упознати са предлозима и  мера 
за побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће. Организован је систематски преглед 
за ученике првог и трећег разреда. Ученици су помагали у уређењу учионичког простора. 
Урађено је анкетирање ученика о раду појединих професора. Рад на педагошкој 
документацији. 

У децембру се радило на утврђивању и отклањању последица неуспеха ученика из 
појединих предмета. Реализовања је изборна тема: Проблеми у понашању, разговор о 
штетности дувана, алкохола и наркотика. Са ученицима се разговарало и  о организованом 
коришћењу слободног времена. Рад на педагошкој документацији. 

У јануару се радило на припреми одељењских већа, утврђивању резултата на крају 
првог полугодишта и припрема за почетак наставе у другом. Подељене су ђачке књижице. 
Прослављена је школска слава Свети Сава. Интезивирана је сарадња са педагогом и 
родитељима ученика који имају велики број слабих оцена и изостанака. Са ученицима се 
разговарало о узроцима изостајања са наставе. Одржани су родитељски састанци.  

У фебруару је реализована изборна тема о систему вредности младих и моралним 
нормама. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика.   

У априлу и марту навише се радило на здравственој превенцији  и професионалној 
оријентацији ученика. Припремљене су и одржане седнице одељењских већа. Одржани су 
родитељски састанци. Рад на педагошкој документацији.  
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У мају се највише радило на праћењу редовности извршавања школских обавеза 
ученика. Интезивирана је сарадња са педагогом и родитељима ученика који имају слабе оцене 
и изостају са наставе. За ученике четвртог разреда организован је матурски испит. Одржано је 
одељењско веће за четврти разред, утврђен је успех и резултати ученика на матурском испиту. 
Рад на педагошкој документацији. Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који 
дугују књиге. Урађена је анализа изостајања ученика и  евидентирање ученика за разредни 
испит. 

 У јуну је дошло организације разредних испита и поправних испита за матуранте. 
Одржане су седнице одељењских већа и утврђен успех ученика на крају школске 2012/13. 
године. Подељена су сведочанства и ђачке књижице. Урађена је анализа успеха и понашања 
ученика на крају наставне године. 

 Крајем јуна и почетком јула радило се на Годишњем извештаја о реализацији плана 
рада школе. Уписани су ученици у први разред. 

У августу су реализовани поправни и матурски испити. Подељена су сведочанства и 
уписани су ученици у наредни разред. Урађена је педагошка документација и делова 
Годишњег плана рада школе. 

 

 

 

 

 

 

8.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних активности, ученичке организације) 

Назив активности Разред Задужени 
наставник 

Време реализације 

Вечери на језицима који се 
изучавају у школи 

Сви разреди Стручно за стране 
језике 

Реализовано током 
школске године 

Хорске вечери Сви разреди Стручно веће за 
уметност 

Реализовано током 
школске године 

Изложбе слика и 
уметничких радова ученика 

Сви разреди Стручно веће за 
уметност 

Реализовано је 
више изложба 
током школске 
године  

Позоришне представе Сви разреди Стручно веће за 
српски језик и 
књижевност 

Реализовано током 
школксе године 

Књижевне вечери Литерарна 
секција 

Библиотекари Реализовано је у 
априлу месецу 
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Хуманитарне активности Сви разреди Стручно веће 
наставика 
грађанског 
васпитања 

Реализовано је 
током школске 
године 

Спортски турнири  Сви разреди Стручно веће 
наставика физичког 
васпитања и физике 

Реализовано је 
током школске 
године 

Активности у области 
екологије 

Сви разреди Стручно веће 
биологије 

Реализовано је 
током школске 
године 

 

Вечери на страним језицима 

Према годишњем плану рада, ове године су изведена два програма на страним језицима, на 
руском 27. децембра 2012. и на француском и енглеском језику 22. маја 2013. Руски програм 
имао је за тему зиму и Новогодишње и Божићне празнике и део овог програма приказан је 13. 
маја 2013. у Руском дому у Београду. Билингвално вече посвећено Канади имало је своју 
претпремијеру у подне 22. маја када нам је у гостима био уважени гост, Његова Екселенција 
Роман Вашчук, Амбасадор Канаде у Србији, а истог дана програм је изведен још једном у 
вечерњим часовима. Део овог програма биће приказан 1. јула 2013. у резиденцији канадског 
Амбасадора у Београду поводом прославе Дана Канаде – канадског националног празника. 

Као и до сада, у овим програмима је учествовао велики број ученика свих разреда Гимназије 
(45 је током целе године било укључено у рад секције, а велики број ученика се додатно 
укључивао у рад при самој реализацији програма), који су својим бројним талентима (глума, 
певање, свирање, рецитовање, компјутерске вештине, плес) допринели њиховом квалитету. 
Координатори у реализацији програма били су професори руског, енглеског и француског 
језика који су на 45 часова у оквиру рада секција заједно са ученицима осмислили и 
припремили све приказане садржаје. 

Српско вече  

У Свечаној сали Ужичке гимназије, 12.4.2013. године са почетком у 19h, одржано је 
Српско вече. Комбиновали су се елементи староградских песама и народних игара. Приредба 
је била занимљива, а многобројна публика задовољна. Учесници, које су већином чинили 
ученици I разреда, допринели су опуштеној атмосфери: Видосав Чолић и Иван 
Марковић,Маја Брајовић, Марио Батрес, Андрија Николић, Софија Ракићевић, Аница 
Цветковић, Томислав Милошевић, Јелена Лакић, хор Ужичке гимназије, Милош и Рајко Илић, 
Стефан Јевтовић, Владимир Милошевић, Јована Старчевић. 

Професори: Снежана Јевђовић, Биљана Спаловић и Зоран Жупић. 

Руско вече 

27. децембра у свечаној сали Ужичке гимназије одржано је Руско вече. Овогодишња 
тема била је Новогодишње славље у Русији, односно како Руси доживљавају и славе овај 
празник. Ученици су казивали стихове и здравице, пригодне анегдоте у вези са Новом 
годином, Деда-мразом, Снежном краљицом. Свечана сала је била попуњена до последњег 
места и заиста из године у годину све већи број ученика пријављује се за учешће и 
организацију овог дешавања што нас посебно радује.Ученици су посебно надахнуто плесали, 
певали, јер је само Руско вече изведено уочи новогодишњих празника 
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Хор 

Извештај о наступу хора и хорским вечерима дат је у извештају Стручног већа уметности и 
извештају о секцији. 

Изложбе  

Преглед изложби слика и ументичких радова дат је у извештају Стручног већа уметности и 
извештају о раду ликовне секције.  

Позоришне представе 

Новогодишња представа 

Ученици трећег разреда спортског одељења, извели су Новогодишњу представу у 
децембру 2012.године, у свечаној сали Ужичке гимназије. На припреми представе, која је за 
циљ имала да деци на најлепши начин, кроз  игру, прикаже спорт, радили су са разредним 
старешином Мирјаном Благојевић. 

На велику радост публике,спортисти су на сцену изашли прерушени у кловна, вилењака, 
Пипи Дугу Чарапу, Деда Мраза и Мразицу који су на крају, уз дечије песмице поделили 
најмлађима поклоне. 

Представа је изазвала велико интересовање и пропраћена је смехом и аплаузом публике, 
коју је осим малишана, чинио и велики број ученика, професора и родитеља. 

Мирјана Благојевић 

Огледни час из српског језика и књижевности  Шексир - ''Ромео и Јулија''  

У среду вече, 29.5.2013. изведена је представа Ромео и Јулија по адаптираном тексту Вилијама 
Шекспира. Адаптацију и извођење пред препуном салом ужичке публике извело је одељење 
I1 и Ромео из I2. Представа је била модерна, коришћени су звучни и светлосни ефекти. Ромео 
и Јулија су глумом у потпуности задовољили укусе публике. Ученицима је у раду помагала 
професорка Биљана Грујичић 

Биљана Грујичић 

„И  богови су некада били људи” представа одељења I3 

7. фебруара у свечаној сали Ужичке гимназије одиграли смо представу на тему грчке 
митологије. За већину то је било прво глумачко искуство али и начин да победимо страх од 
публике и јавног наступа. Уз велику жељу да актуализујемо и  часове учинимо занимљивијим 
,на идеју професорке, Мирјане Благојевић осмислили смо представу. Уз труд и зелагање свих 
представа је испала онако како је и замишљено. Иако смо прво одељење које је дошло на ову 
идеју оставили смо снажне утиске како на професоре, тако и на ученике. Симболично и на 
духовит начин, приказали смо како се несвесно укључујемо, прихватамо и без поговора 
понављамо оно што већина каже. Ова представа нас је доста научила и многе од нас подсакла 
да пре него  се прикључимо већини, још једном размислимо. Представа се састоји од три 
сцене које су на духовит начин описују живот грчких богова. Цело одељење I3 је допринело 
завршном изледу представе, иако су неки били иза кулиса. 

Јадранка Папић 

Књижевне вечери  

Преглед одржаних књижевниих вечери налази се у извештају о раду литерарне секције и у 
реализацији пројекта ''На пола пута''. 
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Хуманитарно-спортске  активности 

Турнир у малом фудбалу ,,Љубомир Љубо Обреновић“ 

15. маја на препуном игралишту Ужичке гимназије одиграна је финална утакмица 
између екипа III2 i IV6. Регуларни део утакмице завршио се нерешеним резултатом  2:2. Након 
продужетка утакмице резултат је остао непромењен. Екипа IV6  je после извођења пенала 
заслужено дошла до победе. Треће место припало је екипи IIs. 

За најбољег играча проглашен је Василије Мартиновић, стрелца Лазар Јанковић IIs сa 12 
постигнутих голова, голмана Милош Ковачевић III2 и судије Марко Шојић IIIS  и Срђан 
Милутиновић III1. 

Утакмицу је у изузетно спортској атмосфери, уз беспрекорно понашање пратило преко 
200 ученика, чланови породице Обреновић и њихових пријатеља. Породица Обреновић је и 
овог пута обезбедила робне награде за најбоље учеснике турнирa. 

Снежана Јевђовић 

Активности у области екологије 

Преглед активности у области екологије дат је у извештају о раду еколошке секције. 

8.3.3. Извештај о раду ученичког парламента  

Ученички парламент је и током ове школске године радио на побољшању живота ученика у 
школи. Кроз разне акције и пројекте, омогућавао је ангажовање и свим заинтересованим 
ученицима. 

Прва конститутивна седница одржана је у новембру, када су изабрани представници 
Парламента за седнице Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља. Првој 
седници присуствовала је педагог школе Емилија Станковић. Она је упознала ученике са 
појединостима из Годишњег плана рада школе, чији је саставни део и план рада Ученичког 
парламента. Следећој седници присуствовао је директор који је нове чланове парламента 
боље упознао са радом школе. Ученицима је тада представљен и предлог измена Правилника 
о избору ђака генерације. 

Чланови парламента присуствовали су Седници наставничког већа на којој се разговарало о 
односу ученика и запослених у школи. Овом приликом установљена су правила понашања и 
дата одељењским старешинама на даље разматрање са ученицима.  

Сарадња остварена током претходних година са осталим средњим школама у Ужицу, 
наставила се и ове године. Чланови парламента имали су прилику да подрже активности 
Уметничке школе. Они су присуствовали тематској вечери под називом ,,Вече 
интеркултуралности кроз уметност и народе'', организованој поводом Међународног дана 
људских права. У Медицинској школи одржана је трибина на којој се разговарало о 
препознавању и начинима сузбијања мита и корупције. На трибини су учествовали чланови 
парламента, представници свих разреда.  

Наставила се сарадња и са локалним невладиним организацијама које окупљају младе. 
Поводом Светског дана детета, чланови Ученичког парламента учествовали су у реализацији 
бројних активности у реализацији Ужичког центра за права детета. Цртањем зебри-пешачких 
прелаза за најмлађе локалној заједници и свим учесницима у саобраћају стављено је до знања 
да постоји потреба за већом безбедношћу деце у саобраћају. Поводом тога одржан је и 
концерт у Градском културном центру, на коме су средњошколски бендови из Ужица и 
Пожеге текстовима својих песама позивали учеснике саобраћаја да буду пажљивији. Чланови 
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Ученичког парламента који чине групу младих активиста УЦПД-а радили су на припремању 
дела извештаја за Комитет за права детета у Женеви. Ана Јелисијевић III4 и Катарина 
Павловић III3 имале су прилику да рад групе изнесу пред представницима Канцеларије за 
људска и мањинска права у Београду. 

Хелсиншки одбор за људска права организовао је још једну школу људских права у 
Ковачици, од 22. до 28. фебруара. Увод у људска права, мултикултурализам и слобода 
појединца, стереотипи и предрасуде у служби дискриминације, историјски развој Европске 
Уније, порицање реалности или суочавање са њом, одговорност друштва и појединца, 
европски систем вредности и европске интеграције Србије, ЛГБТ права, активизам младих и 
форум театар, само су неке од тема и активности са којима су полазници школе имали 
прилику да се сусретну. У школи је учествовала представница парламента Катарина Павловић 
III3.  

У Београду је 2. и 3. марта организован трећи по реду и завршни тренинг Connecting 
Classrooms пројекта, који су водиле професорке енглеског језика. Иако је пројекат завршен, и 
даље ће се радити на одржавању сарадње са школама из Немачке и Словачке, као и са пар 
гимназија из Србије.  

Професор Вукадин Симовић и десет ученика другог разреда боравилу су 01.06.2013. године у 
Београду у оквиру пројекта ''Отворимо институције грађанима''. Циљ пројекта је упознавање 
ученика са државим инситуцијама. Овом приликом они су посетили Скупштину Србије и 
Стари двор у коме се данас налази кабинет председника Републике Србије. 

И ове школске године, парламентарци су учествовали у свим значајнијим школским 
манифестацијама и трудили се да, својим радом, побољшају квалитет живота у школи. 
Професори и остали запослени помогли су организацију акција и сарадњу између ученика, 
представника одељења првог, другог, трећег и четвртог разреда. 

Катарина Павловић  II3, председница УП 

8.3.2. Програм рада ђачке задруге  

У Ужичкој гимназији не постоји ђачка задруга.  

8.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА ИЗЛЕТИМА УЧЕНИКА     

Извештај са екскурзије ученика четвртог разреда у Грчку 
  

После анкетирања ученика, а по одлуци наставничког већа,Савета родитеља и 
Школског одбора, приступили смо реализацији екскурзије матураната Ужичке гимназије. 

Након објављивања позива за реализацију екскурзије у Грчку у трајању од седам дана у 
једном дневном листу и на сајту школе добили смо одговарајуће понуде од четири овлашћене 
лиценциране туристичке агенције. 

Комисија састављена од родитеља-представника шест одељења једногласно је за 
реализацију екскурзије изабрала понуду туристичке агенције „ Аутопревозтурист“ А. Д. 
Чачак. 

Уз велико ангажовање разредних старешина, директора, педагога и рачуновoдства 
школе на време смо агенцији доставили спискове са потребним подaцима, за 127 ученика, 
шест резредних старешина и лекара. 

Са представником агенције, три водича и шест возача, распоређени у три аутобуса, по 
два одељења на пут смо кренули у недељу 23. септембра, испред градског стадиона, у пет сати 
ујутру. 
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На граничном прелазу са Македонијом полиција је извела и претресла неколико 
ученика што је довело до кашњења на археолошки локалитет Стоби. Стоби смо ипак посетили 
, али је време за разгледанје било скраћено. 

Осим што четвртог дана, због демонстрација у центру Атине, нисмо могли да обиђемо 
Археолошки музеј, а локалитет Сунион је био закључан, план и програм екскурзије је уз 
велико ангажовање разредних старешина, у потпуности реализован. 

Посебно желим да нагласим, да смо од стране домаћина-Грчка-на сваком кораку 
дочекани изузетно љубазно и гостопримљиво. 

Ни у једним хотелу, који су иначе одлични и са одличном храном нису нам тржили 
депозит нити су нас задржавали због прегледања соба. 

Време на екскурзији нам је било прелепо, сунчано и топло, тако да смо између осталог 
уживали и у купању у мору. 

Агенција и водичи били су професионални и веома добри, а аутобуси и возачи „ Ласта“ 
Београд, одлични. 

Понашање ученика било је углавном добро. Имали смо проблема са једном групом која 
је треће ноћи, у хотелу у Маратону, под дејством алкохола довела себе у опасност скакањем и  
бацањем у неосветљени базен. Други инцидент догодио се последње ноћи у једном од хотела 
у Паралији. И он је изазван због превелике количине алкохола и бахатог понашања мале групе 
ученика који су замало довели до избацивања из хотела читаве групе. Када су деца под 
дејством алкохола најчешће одбијају да сарађују са професорима који им не предају, па је 
препорука  да и разредне старешне и родитељи пре поласка на екскурзију разговарају са 
ученицима о томе да су сви професори на екскурзији одговорни за њих и да све треба да 
прихвате са једнаким уважавањем. Алкохол је проблем са којим се сусрећемо на свим 
екскурзијама и не може се решити без сарадње са родитељима. Евидентно је да су неки 
ученици алкохол носили од куће.  

Већина ученика била је заинтересована за садржаје које су били у прилици да виде, а 
једна група самостално је, у у пратњи три разредне старешине и водича, искористила 
слободно време у Атини за посету музеју Акропоља. 

Вратили смо се у Ужице у недељу 30. септембра ујутру у 3сата и 30 минута. Вођа пута 
био је професор Владимир Пејчић. 

Разредне старешине четвртог разреда  
 

Извештај са екскурзије трећег разреда Ужичке гимназије 

Екскурзија за трећи разред изведена је на релацији Ужице-Будимпешта-Праг-Ужице, од 22.09. 
до 28.09. 2012. године, у сарадњи са агенцијом Сим-турс из Ужица. На екскурзију је ишло 147 
ученика и седам разредних старешина.  

У Будимпешти смо посетили Национални музеј, видели зграде Опере и Парламента, Ланчани 
и Ержебет мост, Цитаделу, цркву Матије Корвина, Рибарске куле, Тропикаријум итд.   

Разгледајући Сент Андреју ученици су слушали причу водича о трагичној судбини српског 
народа и његовим сеобама. Били смо на Тргу Вука Караџића, видели кућу Ј. Игњатовића, 
Благовештенску  и Саборну цркву, Пожаревачку цркву, посетили музеј СПЦ...  

Боравећи у Прагу, уживали смо у лепотама Вацлавских намјести, Храдчана, катедрале св. 
Вита,  Карловог моста, Базилике св. Ђорђа, Синагоге, Тин катедрале и још много тога. 
Посебан утисак оставила је на нас посета раскошној старој бањи Карлове вари У повратку смо 
свратили на  Палић и  затим наставили пут до Ужица. 

Испуњени су задаци и циљеви екскурзије.Ученици су имали прилику да  упознају нове 
пределе и градове, начин живота у њима, нова правила понашања, жељу и настојања европске 
цивилизације да сачува своју културу и традицију и да се с поштовањем односи према свом 
уметничком и културном наслеђу.  
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                                                                                                           Биљана Спаловић 

Извештај са посећених излета 

      Географска секција Ужичке гимназије свој рад усмерава ка активностима које се односе на 
реализацију наставног програма у природи тј. терену, организујући једнодневне излете како у 
локалном окружењу тако и ван граница Златиборског округа. Предвођена географском 
палицом проф.географије Фемић Велимира и Галечић Мирјане, ученици  – чланови секције и 
сви љубитељи овог предмета имају прилику да обиђу и упознају географске наслеђе, културно 
- историјске знаменитости у нашем али ширем окружењу који нису баш увек доступни свима, 
а који привлаче пажњу својим лепотама што је ученицима посебно занимљиво. 

       У овој школској години смо организовали три путовања, под називом  ”Србија на длану” 
и то за ученике првог разреда на релацији: Ужице – Рожанство - бања Вапа – Сирогојно – 
Гостиље -Стопића пећина – Љубиш – Златибор - Ужице. Излет је реализовао проф. географије 
Фемић Велимир. 

     За ученике другог разреда смо померили границе путовања ван Златибоског краја ,па смо 
се упутили ка обиласцима простора у склопу Београдске микрорегије и Срема. Током првог 
путовања посетили смо Манастир Раковицу, где је сахрањен патријарх Павле, планину Авалу 
на којој  се налази чувени Авалски торањ а са кога се пружа величанствен поглед ка 
Шумадији и самом граду Београду,  Споменик незнаном јунаку, Калемегданску тврђаву и 
цркву Ружицу у чијој је близини близини  смештен Планетаријум, као и најстарију улицу 
чувену Кнез Михајилову која је основана 1870. године. Ово путовање се поклопило и са 
прославом Дана града Београда што је додатно улепшало атмосферу путовања. 

     Наше пролећно путовање одвело нас је ка “Српској Атини” или Новом Саду, граду  другом 
по величини и броју становника у Србији, престоници наше северне покрајине Војводине. 
Том приликом смо посетили малену варошицу на десној обали  Дунава- Сремске Карловце 
где смо обишли Ризницу српске православне цркве основану 1822. год. за време патријарха 
српског Георгија, Саборну цркву, Богословски факултет, Карловачку гимназију и чесму код 
“Четири лава”. Пут нас је даље одвео ка “Гибралтару на Дунаву “, или Петроварадинску 
тврђаву,  основану у периоду од 1692 - 1780. године, друге по величини тврђаве у Европи са 
које се пружа неописив поглед према Новом Саду и његовој околини. Након панорамског 
разгледања самог града у пратњи локалног водича посетили смо галерију Матице српске и 
прошетали Змај Јовином и Дунавском улицом. 

     Оваквим путовањима ученицима је пружена могућност да виде и упознају несвакидашње 
нове пределе, људе и обичаје, културу, што поприма, не само едукативни, већ и васпитно - 
образовни значај. То професори географије добро препознају и заказују неко ново путовање и 
дружење, коме се унапред сви радујемо. 

                                                                                  Мирјана Галечић, професор географије  

9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

9.1. ИЗВЕШТАЈ О  ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Измене у стручном усавршавању наставника и стручних сарадника  

У складу са изменама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника и стручних 
сарадника планирање професионалног развоја се усложњава и захтева већу одговорност и 
појединца и установе.  
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Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је, а Национални просветни савет 
усвојио, стандарде компетенција за професију наставника и стручних сарадника. То су четири 
групе компетенција: 1. Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе, 2. 
Компетенције за поучавање и учење, 3. Компетенције за подршку развоју личности ученика и 
3. Компетенције за сарадњу и комуникацију.  

Наставници и стручни сарадници су у обавези да систематично прате, анализирају и вреднују 
свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални 
развој. Они остварују најмање по 16 бодова похађањем облика стручног усавршавања који 
развија компетенције, у периоду од пет година, а најмање 100 бодова из одобрених програма и 
до 20 бодова за учествовање на пријављеним и одобреним стручним  скуповима. Такође, у 
обавези су да за сваку школску годину израде лични план професионалног развоја, и да у 
одређеном облику, чувају најважније примере из своје праксе, као и примере примене 
имплементације наученог током стручног усавршавања.  

Установа је у обавези да: 1. прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника, 2. води евиденцију, односно базу података о 
професионалном статусу и стручном усавршавању наставника и стручних сарадника, 3. 
вреднује утицај стручног усавршавања на развој и постигнућа деце и ученика, 4. анализира 
резултате самовредновања, спољашњег вредновања рада установе у односу на добити 
стручног усавршавања и 5. прати задовољство ученика и родитеља. 

У складу са наведеним изменама израђен је план стручног усавршавања на нивоу установе. 
Формиран је тим за праћење и реализацију стручног усавршавања наставника. Извшена је 
обука наставника за планирање и израду индивидуалних планова стручног усавршавања. 
Израђени су индивидуални планови стручног усавршавања за све наставнике и стручне 
сараднике. Одређена је одоговорна особа за праћење реализације индивидуалних планова 
наставника и стручних сарадника и тромесечно подношење извештаја директору. Урађено је 
усклађивање индивидуалних планова наставника са утврђеним приоритетима установе и са 
Школским развојним планом (за период од 11. до 16.год.).  

Семинари за наставнике  

У складу са утврђеним приоритетима школе и предлозима стручних већа одабрани су 
семинари за већу групу наставника који се односе на  дидактичко-методичко усавршавање 
наставника, као и стручни семинари који омогућавају индивидуално усавршавање наставника.  

Тридесетак наставника присуствовало семинару је семинару ''Планирање стручног 
усавршавања и напредовања'' у РЦУ-У. Обука је трајала 8 сати, а односи се на развијање прве 
компетенције и прописану пету област приоритета.  На семинару су обрађене следеће теме: 1. 
Ефекти стручног усавршавања. 2. Показатељи фреквенције, обухвата и тематске дисперзије. 3. 
Резултати стручно-педагошког надзора. 4. Интернационална тестирања и резултати завршног 
испита. 5. Планирање – неопходна  професионална компетенција запослених у образовању 
(Нивои и врсте планирања у установи; Како до ефективног плана, Савремена школска пракса; 
Рационалност постојећих модела планирања Динамички модел планирања). 6. Систем 
стручног усавршавања у РС (видови стручног усавршавања унутар установе и ван установе; 
анализа годишњег плана рада школе – плана стручног усавршавања и програма стручних 
већа; сагледавање најчешћих грешака у планирању). 7. Генерички модел стручног 
усавршавања (Структуирање стручног усавршавања унутар установе на основу дисиминације 
и примене знања и вештина стечених кроз стручно усавршавање ван установе; Остали 
фактори који детерминишу стручно усавршавање унутар установе.  

Реализатори семинара биле су просветна саветница Олга Јованчићевић и координаторака 
РЦУ-а Милена Вићевић. Након одржаног семинара наставници су били у обавези да 
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ревидирају своје индивидуалне планове стручног усавршавања и одреде показатеље у 
реализацији планираних активности.  

Други реализовани семинар за већу групу наставника, који је реализован 19.05.2013.године, 
носи назив  ''Настава путем открића – методе и технике'' (8 сати). Семинар се односи на групу 
компетенција за поучавање и учење и приоритете 5,6. На семинару су обрађени следећи 
садржаји: 1. Анализа класичне наставе и наставе путем открића; 2. Увод у тему (подстицање 
позитивне мотивације учесника); 3. Вежба (методе, технике и облици рада које учесници 
користе на својим часовима; класична настава, настава путем открића, дискусија предности и 
недостаци); 4. Презентација водитеља – Настава путем открића, класична настава; 5. Основни 
кораци у креирању материјала за наставу путем открића; 6. Радионица, три вежбе – садржаји 
обухватају примере активности ученика и активности наставника из наставног процеса; 
одабир метода и техника које омогућавају наставу путем открића; 7. Практична примена 
часова путем открића; 8. Радионица: Практична примена часова путем открића (Израда 
сценарија за планирани час или наставну тему на основу кога ће се реализовати настава путем 
открића); 9. Мапе ума – нова техника у настави путем открића (техника која помаже 
активацији ученика). Радионица: Мапе ума – нова техника бележења и 10. Представљање 
иновативне информационе технике (програма FreeMind).   

Семинар су реализовале  Јелена Бошковић и Вера Исаиловић. Обуку је прошло 20 наставника.  

Овај семинар одабран је у складу са ШРП-а чији је један од развојних циљева активирање 
ученика применом нових метода, техника и облика рада. Примена наученог, организација 
угледних часова путем проблемске наставе, планирана је за следећу школску годину.  

9.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

1. Живојин Павловић, директор 
2. Емилија Станковић, педагог 

3. Љиљана Смиљанић, професор српског језика и књиж. 
4. Невенка Демировић, професор енглеског језика  

5. Вукадин Симовић, професор физичког васпитања 
6. Соња Златић, професор филозофије 

7. Драгица Селаковић, професор хемије 
8. Кристина Павловић, представник ученика 

9. Исидора Веснић,  представник ученика 
10. Славица Стојчић, представник родитеља 

11. Ристовић  Ана, представник родитеља 
12. Предраг Мијаиловић Луне, представник локалне заједнице 

13. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник 
14. Миланка Јањић, секретар 

Акциони план за школску 2012/13. годину односио се на реализацију пројекта ''Млади 
у борби против насиља'' чији је циљ едукација ученика о правима, обавезама и 
одговорностима у спречавању насиља. 
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          Половином децембра, завршен је пројекат “Млади против насиља – активизам младих за 
примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања о образовно васпитним установама“ који је започет у мају 2012. године. 
Пројекат је реализован у оквиру сарадње са Ужичим центром за права детета, а уз 
финансијску подршку Швајцарске агенције за сарадњу и развој.  
          У оквиру четири радионице преко 100 ученика је стекло знања о насиљу, врстама 
насиља, нивоима насиља, раду у оквиру мера превенције и поступању у оквиру мера 
интервенције. Радионице, презентације и друге активности ученика осмишљене су и 
реализоване на часовима грађанског васпитања. Реализација разних активности односила се 
на подстицање ученика да кроз непосредан контакт и међусобну интеракцију размишљају о: 
односима са другим ученицима, присутности насиља у школи, томе шта је све насиље, томе 
како да се понашају да до насиља  не дође и како ако до њега дође.  
 Презентација превенције насиља урађена је кроз ликовно обликовање теме. Ученици су 
на часовима ликовне секције израдили стрипове који приказују ситуације насиља и примере 
толеранције. Од најбољих четрдесет радова направљена је изложба у холу школе. Рад ученика 
осмислили су Вукадин Симовић - професор грађанског васпитања и Биљана Спаловић - 
професор ликовног васпитања.  

За ученике првог и другог разреда одржане су трибине на часовима грађанског 
васпитања о наркоманији, алкохолозму и ненасиљу. Трибине су реализоване 16. 11. 2012. 
Године за ученике првог разреда начасовима професорке Светлана Миловановић и 21. 11. 
2012. године за ученике другог разреда код професора Вукадина Симовића. 

Сарадња Полицијске управе са Гимназијом а у циљу превенције трговином људима 
настављена је и у овој школској години. Округлом столу  под називом ''Зауставите модерно 
ропство – зауствимо трговину људима'', одржаном је 06.11.2012. године, у сали Полицијске 
управе у Ужицу присуствовала је педагог Емилија Станковић. У циљу едукације ученика, 
полицијски службеник Радомир Раковић је, током фебруара, одржао низ предавања за 
ученике трећег и четвртог разреда. Једноипочасовна предавања подржана су видео-киповима 
из документарних и играних филмова снимљених о овој теми. Приказани су и новински 
чланци и књиге писане на основу исповести жртава. Ученици су се упознали и са 
промотивним постерима и информативним лецима. Предавањима су присуствовали 
професори грађанског васпитања, директор, помоћник и педагог школе.Након едукације 
ученика, одржано је и предавање за све заинтересоване родитеље, Том предавању 
присуствовала је и начелница Полицијске управе Драгица Јевтовић. 

Ученице Ужичке гимназије Александра Ђокић, Александра Новковић и Светлана Марјановић 
су,  као волонтери Црвеног крста и вршњачки едукатори, у програму превенције трговине 
људима одржале четири информативне радионице за ученике другог разреда. Радионице су 
одржане у периоду од 08-15.03.2013.године на часовима грађанског васпитања уз подршку 
професора Вукадина Симовића. Присуствовало је укупно 145 ученика. Едукатори су кроз 
презентацију приближили тему својим вршњацима и упутили их на сам појам трговине 
људима и мере опреза којих би требало да се придржавају. Ученици су били веома 
заинтересовани и учествовали су у раду. Највећи утисак на ученике оставили су видео снимци 
''Помози'', ''Паралелни светови'' и ''Свуда око нас''. Као супервизор радионицама је 
присуствовао и представник Полицијске управе Радомир Раковић.   

Поред едукације ученика радило се и на едукацији професора. После завршене обуке на 
семинару ''Јачање капациета за васпитни рад''  професорке Биљана Грујичић и Мирјана 
Милошевић приказале су тему на састанку Тимаза заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања.Тим је указао на значај теме и предложио да прикаже и на седници 
Наставничког већа, што је и одрађено.   
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Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања одржао је четири састанка у 
школској 2012/13. години и сви су били информативног карактера.  

9.2. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ПРОГРАМИМА  

9.2.1. Извештај о програму професионалне оријентације  
 

Професионална оријентација се у школи одвијала током целе школске године, и то, кроз 
наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној 
оријентацији, а у извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Садржаји програма 
професионалне оријентације смо тако концепирали да се могу реализовати кроз различите 
облике образовно-васпитног рада у школи (часови редовне наставе, додатне наставе, 
одељењског старешине, менторски рад, слободне и др. активности). 

 Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално 
информисање, професионално саветовање и праћење развоја ученика. У оквиру 
професионалног информисања, предметни наставници су, уз редован програм из својих 
стручних области, пружали обавештења о карактеристикама појединих занимања. У школи је 
доступна база података путем интернет везе и ''уласка'' на сајтове факултета у Србији. Подаци 
о факултетима и бишим школама доступни су ученицима у оквиру ''информативног кутка'' 
који је у кабинетима за информатику. Овде су истицани сви подаци битни за професионално 
информисање и оријентацију ученика: адресе свих виших школа и факултета у Републици 
Србији, информације Завода за тржиште рада о потребама за кадровима на територији 
Златиборског окрука, квоте за упис, број студената, школарине, пропагандни и рекламни 
материјал које више школе и факултети шаљу у школу, занимљиве информације везане за 
поједина занимања итд. 

Посебна пажња посвећена је непосредном контакту ученика четвртог разреда са 
представницима виших школа и факултета. У те сврхе, Ужичка гимназија је почетком октобра 
упутитила предлог факултетима да презентације почну у првом полугодишту. Циркуларно 
писмо је упућено факултетима Универзитета у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, које 
најчешће уписују ужички гимназијалци, са жељом и намером да им заједнички помогнемо у 
блаогвременом и исправном избору будућег занимања. Међутим, договори око презентација 
су се наставили током читаве школске године, а у многоме су зависили и од захтева ученика. 
Идеја је да се ученицима Гимназије високе школе и факултети представе у периоду када су 
они још неопредељени и када им је помоћ неопходна.  

О условима уписа и студирања, на високим школама и факултетима у Републици 
Србији, ученицима трећег и четвртог разреда су говорили представници следећих 
високошколских установа: 

25.2. Презентацију матурантима одржао је Машински факултет Крагујевац. 

22.2. Презентацију матурантима одржао је Економски факултет из Крагујеваца. 

8.2. Презентацију матурантима одржао је Правни факултет из Београда. 

7.2. Презентацију матурантима одржао је декан Факултет организационих наука. 

4.2. Презентацију матурантима одржали су предствнци  новоотворене  Британске академије.   

1.2. Презентацију матурантима одржала је предствнца  приватне  Београдска банкарска 
академија.  

9.11. Презентацију матурантима одржао је Економски факултет из Београда. 
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7.12. Презентацију матурантима одржао је Електротехнички факултет из Београда. 

10.12. Презентацију матурантима одржао је Ахитектонски факултет из Београда. 

24.12. Презентацију матурантима одржао је Саобраћајни факултет из Београда. 

7.2. Презентацију ФОН-а поново су одржали асистенти Марија Богићевић и Милош Јевтић. 

22.2. Презентацију матурантима одржао је Економски факултет из Крагујевца. 

25.2. Презентацију матурантима одржао је Машински факултет из Крагујевца. 

4.3. Презентацију матурантима одржала је Високо-пословно техничка школа из Ужица. 

28.3. Одржана је презентација факултета са унверзитета Сингидунум. 

29.3. Презентацију матурантима одржао је приватни Фармацеутски факултет из Новог Сада. 

1.4. Презентацију матурантима одржала је приватна Виша медицинска школа из Новог Сада.  

12.4. Презентацију матурантима одржао је Технички факултет из Новог Сада. 

19.4. Презентацију матурантима одржао је Шумарски факултет из Београда. 

23.4. Презентацију матурантима одржао је Грађевински факултет из Београда. 

Не постоји усклађена сарадња са тржиштем рада. Професионално тестирање ученика одвијало 
се углавном путем индивидуалне иницијативе.  

Ужичке гимназија се ове школске године није промовисала на Сајму образовања, јер он није 
одржан. Због тога смо учествовали на Фестивалу науке у Основној школи ''Слободан 
Секулић''. Наша презентација односила се на приказивање експеримената из физике и хемије 
и представљање историјских радова.  Сматрамо да је овакав начин информисања о 
могућностима даљег образовања будућим средњошколцима веома актрактиван.  

 
 
 
 
9.2.2. Извештај о програму здравствене превенције 
 

У школској 2012/2013.год у нашој школи су одржанадва јавна часа са темама о заштити 
здравља. За ученике првог разреда, 22.12.2012.одржано је предавање на тему “Вируси ! 
Бактерије! Како се одбранити?”.Гости – предавачи су били др БиљанаМијовић И др Мирјана 
Филиповић, епидемиолози из Завода за јавно здравље. Ученици су питањима показали да их 
ова тема изузетно интересује. Посебно радује што су наши ђаци на овај начин утврдили и 
проширили знања о узрочницима болести, стечена на редовним наставним часовима. 

За ученике трећег разреда, 18.04.2013.год, одржано је предавање на тему „Заштита 
репродуктивног здравља“, а гост–предавач је била др Ана Мијатовић-Ристовић, гинеколог у 
Центру за мајку и дете Дома здравља. Ученици су имали прилику да сазнају нешто више о 
репродуктивном здрављу и, надамо се, науче да се заштите када су полно преносиве болести у 
питању. 

Организатор ових активности  је професор биологије Душица Ристовић, уз велику помоћ и 
ангажовање ученика одељења у којима предаје. 
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На пригодан начин обележени су у  значајних датума везаних за здравствену превенцију и  
екологију према календару здравља:  

- 16. октобар - Светски дан хране 

- новемабар - месец борбе против болести зависности 

- 1. децембар - Светски дан борбе против СИДЕ 

- 31. јануар - Национални дан борбе против пушења 

- март - Месец борбе против рака 

- 22. март -  Светски дан вода 

 - 7. април - Светски дан здравља 

 - 31. мај - Светски дан борбе против пушења 

- 5. јун - Светски дан заштите животне средине 

9.3. ИЗВЕШТАЈ О САСТАВУ ТИМОВА У ШКОЛИ  

 У школској 2012/13. години директор, стручни сарадник и наставници су били 
ангажовани у следећим тимовима: 

9.3.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

1. Славко Марковић, в.д. директора 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

4. Невенка Демировић, професор енглеског језика  

5. Вукадин Симовић, професор физичког васпитања 

6. Борис Илић, професор социологије  

7. Душица Ристовић, професор биологије 

8. Ивана Павловић, представник ученика 

9. Ана Јелисијевић,  представник ученика 

10.  Александра Врачарић,  представник родитеља 

11. Ана Ристовић  , представник родитеља 

12. Милош Милојевић, представник локалне заједнице 

13. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник 

14. Миланка Јањић, секретар 

9.3.2. Стручни актив за развојно планирање 

1. Славко Марковић, в.д. директора 
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2. Емилија Станковић, педагог 

3. Живојин Павловић, професор физике 

4. Душанка Никачевић, професор енглеског језика  

5. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат. 

6. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж. 

7. Цмиљка Васовић, професор физике 

8. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж. 

9. Славка Живанић, професор математике 

10. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж 

11. Ана Лапчевић, представник родитеља 

12.  Милош Милојевић, представник локалне заједнице 

13. Катарина Павловић, представник ученика 

9.3.3. Тим за вршњачку медијацију 

1. Снежана Јевђовић, професор физике 

2. Јадранка Папић, професор историје 

3. Славка Живанић, професор математике 

4. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књиж. 

9.3.4. Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

1. Славко Марковић, в.д. директора 

2. Емилија Станковић, педагог  

3. Душанка Никачевић, професор енглеског језика  

4. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат. 

5. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж. 

6. Цмиљка Васовић, професор физике 

7. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж. 

8. Славка Живанић, професор математике 

9. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж 

10. Младен Станић , представник ученика 

11.  Милица Витић, представник родитеља 

12.  Милош Милојевић , представник локалне заједнце 

9.3.5. Тим за ажурирање сајта и информатичку подршку 
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1. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

4. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књ. 

5. Мирјана Милошевић, професор рачунарства и информатике 

6.  Милош Селаковић, ученик 

9.3.6. Тим за културну и јавну делатност 

1. Славко Марковић, в.д. директора 

2. Гордана Даниловић, професор српског јез. и књ. 

3. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 

4. Борка Весовић, професор француског језика 

5. Бранка Вукић, професор руског језика 

6. Зоран Жупић, професор музичке културе 

7. Душица Илић, професор историје  

8. Снежана Јевђовић, професор физике 

9. Никола Обрадовић, ученик 

10. Станојка Милојевић, представник родитеља 

9. Тим за инклузивно образовање 

1. Славко Марковић, в.д. директора 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Милица Зарић, професор биологије  

4. Ана Пртењак, биологија 

Тим за културни и јавну делантност бавио се организацијом, реализацијом  али и  извештавао 
о вечерима на станим језицима, књижевним сусретима, позоришним представама, спортским 
активности, резултатима са тамкмичења ученика и другим манифестацијама. 

Тим за инклизивно образовање постоји али у Ужичкој гимназији у школској 2012/13. години 
није било ученика који су у инклузији.   

Тим за вршњачку медијацију није имао реализованих активности у току школске 12/13.год.  

Тим за ажурирање сајта и информатичку подршку радио је на редовном ажурирању школског 
сајта, као и на изради Годишњег извештаја о реализацији плана школе за школску 
2012/13.годину. 

Извештаји о раду у оквру осталих наведених тимова су савтавни део овог документа. 

9.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА  У ШКОЛИ  
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Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори пројекта Време реализације 

Гимназијска 
трансферзала 

Гимназије- ужичка, 
чачанска 
нововарошка, 
пријепољска и 
пожешка 

Чачанска гимназија  Током школске 
2012/13.године 

Књижевни 
сусрети „На пола 
пута“ 

Р.Марјановић и 
Г.Даниловић 

Стручно веће за српски 
језик и књижевност 

Април 2013. године 

Читалачки клуб Група 484, 
Р.Марјановић и 
Г.Даниловић 

Извештај је у делу о 
секцијама 

Континуирано током 
школске године 

Програм Corners 

 

Ужичка гимназија, 
Град Ужице, 
међународни 
интеркултурални 
пројекат 

Гордана Даниловић и 
Ружица Марјановић 

Континуирано током 
шк. год. 

Пројекат 
Connecting 
Classrooms 

Британског савета Светлана Гавриловић, 
Невенка Демировић и 
ученици 

Континуирано током 
шк. год. 

Пројекат BBC 
News School Repor 

BBS  Невенка Демировић, 
Светлана Гавриловић 

Током целе године 

Испитни програм 
DELF 

Амбасада 
Француске у 
Београду и школа 

Борка Весовић Реализација у току 

Млади против 
насиља 

УЦПД Емилија Станковић, 
Вукадин Симовић 

Континуирано током 
школске године 

''Живети заједно'' УЦПД И Песталоци 
дечија фондација 

Емилија Станковић Октобар 2012.г. 

Мај 2013.год.  

Пројекат 
''Интеракција'' 

Филмарт и Ужичка 
гимназија 

Дејан Петровић са 
ученицима 

Током целе године 

 

Књижевни фестивал „На пола пута“ 

Од 22.  до 26. aрила одржан је осми фестивал На пола пута.  Гости су били: Давид 
Албахари (Калгари/Земун), Саша Станишић (Хамбург), Ђерђ Сербохорват (Будимпешта/Мали 
Иђош), Боро Контић (Сарајево), Ненад Величковић (Сарајево), Румена Бужаровска (Скопље), 
Милета Продановић (Београд), Емир Имамовић Пирке (Шибеник/Сарајево), Дејан Илић 
(Београд), Беким Сејрановић (Осло/Љубљана) и Војо Шиндолић (Дубровник). Сви гости су 
одржали часове књижевности у гимназији и један час у Основној школи „Нада Матић”, као и 
једну радионицу  креативног писања. 
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Давид Албахари одржао је предавање о поетици кратке приче, Румена Бужаровска је 
говорила о хумору у књижевном тексту. Милета Продановић је одржао веома инспиративно 
предавање о употреби и злоупотреби портрета кроз историју. Ненад Величковић је са 
ученицима разговарао о позицији књижевости, нарочито лирике, на савременим 
комуникацијским мрежама и о Цесарићевој песми Мала воћка. Беким Сејрановић је са 
ученицима Основне школе „Нада Матић”, као и са гимназијалцима разговарао књизи Марка 
Твена Пустоловине Хаклбери Фина. Емир Имамовић Пирке, дугогодишњи новинар и уредник 
часописа Дани, одржао је предавање о репортажи као новинској и књижевној форми. Ђерђ 
Сербохорват је говорио о савременој мађарској књижевности у Србији, зашто данас не 
познајемо ауторе који пишу на мађарском и где се они могу читати. Дејан Илић је са 
ученицима разговарао о Маркесовој књизи Хроника најављене смрти, Саша Станишић је 
последњег фестивалског дана одржао радионицу креативног писања, која је истовремено била 
и изузтено успели час о читању. 

Фестивал је отворен пројекцијом докуметарног филма Без наслова, редитеља Бора 
Контића, који се бави данашњим односом према делу Ива Андрића на постјугословенским 
просторима. О филму, али и о феномену дела Ива Андрића, кога све мање читамо, а све више 
га доживљавамо као ”свој” или „туђи” симбол, после пројекције разговарали су редитељ Боро 
Контић и Ненад Величковић.  

Сваке вечери троје писаца читало је на малој сцени Народног позоришта, а посебан 
квалитет овогодишњем фестивалу дали су наши ученици, који су водили квалитетне и добро 
припремљене разговоре са гостујућим писцима и тако их представљали публици. Наша бивша 
ученица Марија Рамовић је за потребе фестивала превела приче Румене Бужаровске из збирке 
Осмица. 

Као део пратећег програма фестивала организоване су преводилачке радионице које је 
водио песник и преводилац Војо Шиндолић, промовисан је плакат из серије Свако има неког 
кога нема, који је ове године посвећен сатиричару Влади Булатовићу Вибу. 

Током фестивала угостили смо средњошколце чланове читалачких клубова из 
Зрењанина, Врања, Новог Пазара, Београда и Крагујевца. Као и претходних година наши 
бивши ђаци, сада студенти, били су домаћини студентима књижевности из Сарајева, а ове 
године угостили смо и студенте славистике са Карловог универзитета у Прагу. 

Фестивал су пратили и: Горчин Диздар, који води Фондацију Мак Диздар из Стоца 
(Херцеговина), Julie Biro, чија је организација CCFD ове године подржала фестивал, као и 
представница организације Иницијатива младих за људска права из Сарајева. Договорена је 
даља сарадња са овим организацијама и учешће наших ђака у планираним камповима, летњим 
школама и на фестивалима. 

Током године настављена је сарадња са програмом Corners. На конференцији у 
Љубљани, септембра 2012, направљен је план сарадње са фестивалом Exodus из Љубљане, 
који се реализује бијенално, па ће априла 2014. неколико уметника који гостују на љубљанком 
фестивалу доћи у Ужице и у сарадњи са нашим ђацима реализовати уметнички 
рад/перформанс. 

Остварена је сарадња са Дах театром из Београда и припремљено њихово гостовање 12. 
и 13. јуна у Ужицу. Наши ђаци су пратили извођење представе Дах театра у аутобусу на 
релацији Ужице-Златибор, а потом је организована пројекција филма о програму Невидљиви 
град и радионица која је обједињавала текст и покрет. Припремајући и реализујући сарадњу са 
Дах театром започели смо и сарадњу са Градским културним центром. 

У оквиру фестивала Кикинда Short, у Београдском културном центру одржан је скуп о 
најзначајнијим књижевним фестивалима у Србији. Позвани смо да представимо фестивал На 
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пола пута, као један од седам најзначајнијих у земљи, и тада је констатовано да наш фестивал 
има најдужу традицију представљања савремене регионалне књижевности и да га квалитет 
учесника и програма чини једним од три најзначајнија књижевна фестивала на Балкану (уз 
Fulvio Tomizzaу Умагу и Фестивал кратке приче у Загребу). 

Информације о фестивалу налазе се од јесени 2012.  на француском сајту који 
промовише уметничке фестивале Медитерана, а који реализује Agence régionale du livre PACA 
(www.livre-paca.org). 

Настављена је сарадња са Групом 484 из Београда. Фестивал је и ове године добио 
подршку ГрадаУжица, али овога пута не и Министарства културе. 

Гордана Даниловић и Ружица Марјановић 

Читалачки клуб 

Детаљан извештај је у делу за секције. 

Испитни програм DELF 

Извештај је у делу о секцијама. 

Пројекат ''Живети заједно – Песталоци фондација'' 
 
Настављена је у реализација пројеката ''Живети заједно – Песталоци фондација''.  Реч је о 
пројекту који своје активности базира на интеркултуралном образовању и примени 
интеркултуралности у свакодневном животу младих (поштовање различитости људи, 
толеранција, недискриминација, конструктивно решавање сукоба и сл.). Циљ је 
интеркултурално образовање интегрисано кроз едукативни систем. У пројекат је укључено 
преко 20 средњих школа и организација у Србији. Пројекат је подржан од стране 
Министарства просвете. Ове школске године у интеркултуралној размени учествовало је 15 
ученика наше школе. По први пут организована је посета Песталоци дечијем селу током 
летњег распуста. Школа је од предложених најбољих ученика изабрала четворо. Они су 
награђени путовањем због својих школских успеха и залагања. То су ученици: Александра 
Павић 1/6; 2. Лазовић Ана 1/6; 3. Стаменић Марија 1/5  и Прљевић Владимир 1/1. 
 

Емилија Станковић, школски педагог 

Пројекат ''Млади у борби против насиља'' 

У мају 2012. године је започета реализација пројекта ''Млади против насиља – активизам 
младих за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама''. Половином децембра, завршен је пројекат 
“Млади против насиља – активизам младих за примену Посебног протокола за заштиту деце и 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања о образовно васпитним установама“ . 
Пројекат је реализован у оквиру сарадње са Ужичим центром за права детета, а уз 
финансијску подршку Швајцарске агенције за сарадњу и развој.  Циљ пројекта јесте 
оснаживање младих за промоцију ненасиља и примену Посебног протокола, односно да се 
оснажи и едукује иницијална група младих за промоцију вршњачког ненасиља, вредности 
мира, толеранцијене, дискриминације и сл..  У јуну 2012.године спроведена је обука 
вршњачких едукатора која се односила на врсте и нивое насиља, превентивне активности, 
интеревентне активности, стереотипе и предрасуде и акцино планирање кампања за 
промоцију ненасиља.   У оквиру четири, током октобра и новембра, реализовање су 
радионицена којима је преко 100 ученика стекло знања о насиљу, врстама насиља, нивоима 
насиља, раду у оквиру мера превенције и поступању у оквиру мера интервенције. Радионице, 
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презентације и друге активности ученика осмишљене су и реализоване на часовима 
грађанског васпитања. Реализација разних активности односила се на подстицање ученика да 
кроз непосредан контакт и међусобну интеракцију размишљају о: односима са другим 
ученицима, присутности насиља у школи, томе шта је све насиље, томе како да се понашају да 
до насиља  не дође и како ако до њега дође.  

 Презентација превенције насиља урађена је кроз ликовно обликовање теме. Ученици су 
на часовима ликовне секције израдили стрипове који приказују ситуације насиља и примере 
толеранције. Од најбољих четрдесет радова направљена је изложба у холу школе. Рад ученика 
осмислили су Вукадин Симовић - професор грађанског васпитања и Биљана Спаловић - 
професор ликовног васпитања.  

Емилија Станковић, школски педагог 

Пројекат BBC News School Report 

Пројекат BBC News Scool Report наставио се и ове школске године. Ученици су имали 
прилику да и даље уче како се праве вести и да објаве вести од значаја за њихову средину на 
енглеском језику. 

Испраћени су сви значајни догађаји у школи као и активности у оквиру пројекта Connecting 
Classrooms. Објављени су чланци о одржаним фестивалима, као што су филмски фестивал 
‘Кустендорф’ и књижевни фестивал ‘На пола пута’. Предавање „Хигсов Бозон“ које је које је 
одржао Владимир Рековић, физичар који ради у CERN-у, био је повод за интервју са овим 
бившим учеником Ужичке гимназије.   

BBC тим је писао и о акцији осликaвања зебри у центру града коју је организовао Ужички 
центар за права детета.     

Сви наведени чланци, као и остали, могу се наћи на веб страници Ужичке гимназије.   

www.uzickagimnazija.edu.rs 

Невенка Демировић 

Пројекат Connecting Classrooms 

Ужичка гимназија је и ове школске године била укључена у међународни пројекат Connecting 
Classrooms под покровитељством Британског савета и наставила сарадњу са Гимназијом 
„Таковски устанак“ и две школе из иностранства: „Pierre Trudeau“ из Барлебена у Немачкој и 
Гимназијом Park Mladeze из Кошица у Словачкој. 

У септембру ове године 16 ученика и 2 наставника из Ужичке гимназије укључених у 
пројекат имали су прилику и лично да се упознају и размене искуства са ученицима из 
Немачке који су били у петодневној посети Горњем Милановцу. Том приликом ученици су 
присуствовали трибини на тему људских права, а две ученице Ужичке гимназије су 
представиле рад у оквиру пројекта као и рад невладиних организација из Ужица на тему 
људских права. 

Након тога уследиле су активности које су имале за циљ да покажу шта смо то научили о 
партнерским земљама. Прво је организован квиз о Словачкој, где је шест трочланих тимова 
показао завидно знање о поменутој партнерској земљи. Затим је расписан литерарни конкурс 
под називом Serbia/Slovakia/Germany – a Dream Country, на коме су учествовали ученици из 
свих партнерских школа. Проглашени су победници и уручене награде. 
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У марту је у Београду одржан завршни састанак у оквиру пројекта, где су школе из Србије 
имале задатак да представе спроведене активности. Након гласања за најбољу петоминутну 
презентацију, Ужичка гимназија се нашла на другом месту. Том приликом су се разматрале и 
могућности наставка пројекта. 

До краја школске године тим укључен у пројекат бавио се темом људских права, У априлу је 
спроведена анкета међу ученицима са циљем да се види колико су ученици упознати са 
људским правима, а након тога је у мају месецу ученица Катарина Павловић III3 одржала 
предавање о људским правима где је присутне ученике упизнала са историјатом Декларације 
о људским правима, институцијама које се баве заштитом људских права и другим 
занимљивостима из ове области.  

Активности у оквиру пројекта пропраћене су од стране ужичког листа „Вести“, а све остале 
информације о пројекту и реализованим активностима могу се наћи на веб страници Ужичке 
гимназије. www.uzickagimnazija.edu.rs 

Један од радова у оквиру литерарног конкурса 
A Toast from Janosik and Marko Kraljevic 
Brothers 
By Vojislav Bogosavljevic III5 
My good brothers, brave and kind! 
Lest there be need further to 
remind – 
Forever bear in your mind: 
Allies in this world are hard 
to find. 
Slavic blood runs through your veins; 
Keep your soul free and save it 
from chains, 
When hatred strikes, when death reigns – 
Whatever be – unity 
remains! 
 

Невенка Демировић  
 
 

 

Филмски едукативни центар „Интеракција“ 

На конкурс за упис I генерације полазника Филмског едукативног центра „Интеракција“, 
који је трајао од 10. до 21. октобра 2011.године, пристигло је 168 пријава.  Право учешћа на 
конкурсу имали су ученици седмог и осмог разреда основне школе, односно ученици 
средњошколског узраста са територије Ужица, Чачка, Косјерића и Пожеге. По завршетку рока 
за пријављивање, од 31.октобра до 9.новембра, извршено је тестирање и селекција кандидата.  

По одлуци чланова селекционе комисије, тест је положило и стекло право уписа  у 
Филмски едукативни центар „Интеракција“ пет ученика Ужичке гимназије: Срђан Марковић  
I5, Ирена Цветић II6,  Нађа Лапчевић II2,  Жељко Вукашиновић III6 и Алекса Радибратовић III2. 
Од свих кандидата, Срђан Марковић I5, постигао  је најбоље резултате, па је је због тога добио 
стипендију Ужичке гимназије. Остали кадидати похађају курс о свом трошку.  

Ужичка гимназија је и ове школске године финансирала другу годину учешћа ученика 
Срђана Марковића. За реализацију читавог проекта задужен је Дејан Петровић.  



 
 

 123

У недељу, 30.јуна, на затварању 42. Ревије филмског стваралаштва деце и омладине Србије, у 
Музеју југословенске кинотеке, полазницима Филмског едукативног центра „Интеракција“ из 
Пожеге додељене су две награде за краткометражни играни филм „Ожиљак“. Јована 
Аврамовић, сценаристкиња и редитељка филма,  освојила је Гранд при, док је Лазару Полуги 
додељена Награда за најбољи звук. 

У оквиру овогодишње Ревије, која је одржана од 26. до 30. јуна 2013. године, у Музеју 
југословенске кинотеке, приказана су 43 филма чији су ствараоци деца и млади до 19 година. 
Ревија је оџана у организацији Центра аматерског филма Србије, а под покровитељством 
Министарства културе и информисања. 

Филм „Ожиљак“, прича о суочавању човека са страхом из детињства и његово превазилажење 
уз помоћ љубави, представља дебитантско остварење осамнаестогодишње Јоване Аврамовић, 
која је филм снимила са својим вршњацима из Чачка, Ужица и Пожеге у оквиру Филмског 
едукативног центра „Интеракција“, а у продукцији Независног филмског центра „Филмарт“. 

Ученица Ужичке гимназије Ана Мелентијевић налази се на 5. месту ранг листе на 
студијском програму Камера. 

Rang listu možete pogledati na www.fdu.edu.rs/aktuelnosti/rang-lista/612  

10.  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

10.1. Извештај о стручном усавршавању наставника 

Стручно усавршавање директора, наставника и стручних сарадника које се односи на 
реализацију активности из индивидуалних планова, а у оквиру 44 сати усавршавања у 
установи, део је посебне евиденције. Део посебне евиденције је извештај о реализацији 
глобалног плана установе. Задужена особа за тромесечно извештавање директора је Светлана 
Миловановић. 

Дајемо преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру 
стручног усавршавања ван установе у школској 20112/13.години: 

21-24.8. Одржани састанци стручних већа са педагогом и директором школе на којој су 
анализирани резултати образовно-васпитног рада у протеклој школској години, рад стручних 
већа, критеријум оцењивања и припремљеност за почетак нове школске године. 
6.9. Одржан Педагошки колегијум на коме је разматран лични план стручног усавршавања 
наставника  и текућа питања. Састанку је испред Школске управе присуствовала Олга 
Јованчићевич. 

13.9. Реализација теме на Наставничком већу: ''Електронска верзије годишег и месечних 
планова наставника'' (презентација и упутсво за употребу) – Марија Станковић, професор 
рачунарства и информатике  
13.09. У Регионалном центру за усавршавање просветних радника одржана промоција 
Правилника о сталном стручном усавршавању. Промоцији су присуствовали Живојин 
Павловић и педагог Емилија Станковић. 

18.9. Реализација теме на Наставничком већу: ''Измене у стручном усавршавању наставника и 
стручних сарадника'' – Е. Станковић, школски педагог.  

24.10.12.г. Реализација теме на седници Наставничког већа: Улога наставника у процесу 
самовредновања – Д. Ђућић 

27.10. Група професора Ужичке гимназије посетила Сајам књига у Београду. 
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1.12. Четрдесет пет ученика и осам професора Ужичке гимназије посетило сајам науке у 
Београду. 
8.12. У Центру за образовање просветних радника, професорке Ужичке гимназије Душица 
Ристовић и Анка Мисаиловић, присуствовале семинару „Савремени приступи оцењивању 
ученика”. 

9.12. У Галерији Робне куће „Београд”одржан сајам роботике „Дани будућности”. Сајам 
посетило шеснаест ученика Ужичке гимназије у пратњи професорки Снежане Јевђовић и 
Марије Станковић. 

18.12. У Економској школи одржана седница Актива директора средњих школа на којој је 
разматран план уписа у нову школску годину и дешавања у текућој школској години. 
22.12. У Центру за обуку просветних радника одржан семинар о стручном усавршавању коме 
су присуствовали  и представници Ужичке гимназије. 
24.12.12.г.  Реализација теме на седниц Наставничког већа: Јачање капацитета за васпитни рад 
– Б. Грујичић, М. Милошевић 

26.12. У Градској кући директор присуствовао састанку „Дијаспора као ресурс локалног 
развоја”, који је уз помоћ локалне заједнице и ученика Ужичке гимназије организовала „Група 
484”. На састанку је излагање имао и бивши ученик Гимназије, сада научни истраживач у 
Ахену у Немачкој, др. Срећко Стопић. 

27.12. У препуној свечаној сали одржано традиционално „Руско вече”, уз учешће великог 
броја ученика Ужичке гимназије. 

18.1. У Београду одржана седница Председништва Заједнице гимназија Србије на којој је 
разматрана курикуларна реформа гимназијског образовања. Седници је присуствовао 
директор Школе Живојин Павловић. 
24.1. У свечаној сали Ужичке гимназије одржан традиционални Светосавски концерт 
градских хорова. 
25.1. Бивши ученик Ужичке гимназије, доктор физике Владимир Рековић, истраживач у 
Церну у Женеви, у амфитеатру Ужичке гимназије одржао предавање ученицима, а онда у 
свечаној сали грађанству и гостима, о открићу Хигсовог бозона. 

30.1. У амфитеатру школе одржан Савет родитеља на коме су анализирани резулати 
образовно.васпитног процеса у првом полугодишту текуће школске године. 

1.2. Одржана седница Педагошког колегијума на којој је анализирана реализација ШРП-а, 
процеса самовредновања и стручног усавршавања. 

5.2. У Економској школи одржан актив директора средњих школа на коме је анализирана 
политика уписа у први разред средње школе, учешће школа у пројекту „Примарна селекција 
отпада у школама Ужица и Тузле” и разматрана текућа питања пословања школа. 
7.2. Од Министарства просвете добијена сагласност за пројекат „Немачка језичка диплома”, 
чиме се Ужичка гимназија укључила у увођење немачког језичког испита у средње школе 
Србије. 

17.2. У Ужичкој гимназији одржано градско такмичење из физике на коме су ученици наше 
школе постигли добре резултате. 

18.2. У Градској управи одржан састанак директора средњих школа са начелником школске 
управе и чланом градског већа задуженим за просвету. Тема састанка је била упис ученика у 
наредну школску годину. 
21.02.13. – Реалиазација теме на седници наставничког већа - Упоредна анализа успеха 
ученика из ОШ на крају 1. полугодишта – аналитичко-истраживачки рад – Е. Станковић 
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21.02.13. – Реализација теме на седници наставничког већа: Курикурална реформа гимназија – 
директор Ж. Павловић  

23.2. У Регионалном центру за обуку просветних радника у Ужицу одржан семинар „Огледи у 
настави физике”, коме је присуствовала професорка Снежана Јевђовић. 

29.2. Школу посетили представници ЈКП Дубоко и РРА „Златибор” и информисали се о 
реализацији пројекта „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу 
и Тузли”. 
6.3. У Градској управи одржан састанак директора средњих школа са начелником школске 
управе и чланом градског већа задуженим за просвету. Тема састанка је била упис ученика у 
наредну школску годину. 

7.3. У амфитеатру Ужичке гимназије одржана панел презентација на тему „Резултати екстерне 
евалуације свршених основаца и матураната средњих школа”. Резултате презентовала Марија 
Крнета-представник Министарства просвете. 
11.3. У препуној Свечаној сали Ужичке гимназије отворена изложба и одржана свечана 
академија поводом 100 година ослобођења Ужица од Турака и 150 година Балканских ратова. 
Гости на свечаности су били академик Василије Крестић  и  музејски саветник Радивоје 
Папић. 
7.3. У Пожези одржан састанак директора Златиборског и Моравичког округа са 
представницима Министарства просвете на коме је донет предлог уписа у школску годину 
2013/14. годину. Састанку је присуствовао помоћник директора Ужичке гимназије Славко 
Марковић.  
15.3. Друштво директора Србије одржало састанак на Унверзитету Сингидунум у Београду. 
Састанку је присуствовао директор Живојин Павловић. 
21.3. У свечаној сали Ужичке гимназије свечао обележен почетак пројекта „Успостављање 
система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли”. У овом пројекту 
прекограничне сарадње учествују и ученици Ужичке гимназије. 

28.03.13. Реализација теме на седници Наставничког већа: Књижевни сусрети ''На пола пута'' – 
представљање учесника и програма – Р. Марјановић 

2.4. У амфитеатру Ужичке гимназије одржана презентација уџбеника из енглеског језика за 
професоре енглеског језика из Ужица. 
4.4. У Регионалном центру за усавршавање просветних радника одржана изложба посвећена 
животу и делу Марије Кири. Изложбу је приредила ОШ „Стари град”, а на отварању су 
присусутвовали ученици и професори Гимназије. 

12.4. Матуранти Ужичке гимназије упознати са могућношћу студирања на Техничком 
факултету у Новом Саду. 

19-24.4. У посети Церну у Швајцарској било 47 ученика и 6 професора Ужичке гимназије. 
22-26.4. Пет ученика Ужичке гимназије у организацији Ужичког центра за права детета 
боравило у Загребу у оквиру мировног програма  „Step Africa”. 
25.4. Издавачка кућа „Нови логос” организовала у амфитеатру Гимназије презентацију нових 
уџбеника.  
8.5. Издавачка кућа „Нови логос” одржала презентацију уџбеника за заинтересоване 
наставнике основних и средњих школа Града. 
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9.5. У Основној школи „Слободан Секулић” одржан фестивал науке на коме су учествовали и 
представници Ужичке гимназије са експериментима из физике и хемије и презентацијом 
историјске секције о занимљивим дешавањима у Гимназији. 

 У сарадњи са Полицијском академијом извршено анкетирање ученика Ужичке 
гимназије у оквиру пројекта „Млади и хулиганизам на спортским теренима”. 

11.5. У Ужичкој гимназији одржана Регионална смотра уметничког и научног стваралаштва 
на којој су ученици Ужичке гимназије постигли запажене резултате. 

 Географска секција Ужичке гимназије организовала излет у Сремске Карловце и Нови 
Сад. Вођа пута и главни организатор излета је била професорка географије Мира Галечић. 

 Своје уметничке могућности ученици Ужичке гимназије, који уче руски језик, 
приказали у Београду у Руском дому заједно са ученицима Основне школе „Стари град”. 

 Душан Кутлешић, ученик четвртог разреда Ужичке гимназије, учествује на припремама 
кошаркашке репрезентације Србије до 19 година ради наступа на Светском првенству у Прагу 
од 27.06. до 7.7. текуће године. 
 Актив професора физичког васпитања, са групом ученика организовао бициклистичку 
вожњу до Потпећке пећине. 
22.5. Амбасадор Канаде, господин Roman Vashcuk, посетио Ужичку гимназију и присуствовао 
„Канадској вечери” приређеној у његову част. Наведеној манифестацији је присуствовао и 
градоначелник Ужица с сарадницима. 
23.5. У Београду одржана Скупштина Заједнице гимназија Србије на којој су анализиране 
актуелности у образовном систему, пројекти „ИПА” и измене Закона о основама система 
образовања и васпитања. Скупштини је присуствовао директор Ужичке гимназије господин 
Живојин Павловић.  
27-31.5. У канцеларији директора одржани састанци тимова задужених за кључне области са 
директором и педагогом школе. Тема састанака се односила на ШРП и самовредновање. 
6.6. У амфитеатру Ужичке гимназије одржана обука директора основних и средњих школа и 
супервизора за полагање завршног испита ученика основних школа. 
11.6. У просторијама Спортског савеза Ужица, Ужичка гимназија по десети пут узастопно 
проглашена за најбољи спортски колектив, Пејчић Владимир за најбољег педагога физичке 
културе у прошлој школској години.  

28.6. Одржана седница Наставничког већа на којој је извршена анализа стручног усавршавања 
у школској 2012/13. години и свих послова везаних за завршетак текуће школске године. 

10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 
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Облик стручног 
усавршавања 

 

Ниво  

(наст.веће, стручни 
актив, веће и др.) 

Планирано 
време 

реализације  

(I, II 
полугодишт

е,  

зимски 
распуст) 

Начин учествовања 

 (присуство, 
излагање, ауторство, 

координисање,  

вођење, остало) 

Документ  

у установи који 
доказује 

реализацију 

Стручни скупови у Наставничко 
веће,стручна 

Шк.2012/13. Присуство часовима, 
учешће, посматрање, 

Извештај о 
обављеној 
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Школи: већа,ученици, 
родитељи, 
суграђани 

дискусија, анализа, 
писање извештаја. 
Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

стучној посети 

Договор око 
реализације пројекта 
ДСД 

Представник 
амбасаде СР 

Немачке, директор 
Прве основне 

школе, професори 
немачког језика 

26.10.2012. Присуство, учешће, 
посматрање, 
дискусија. 
Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

Пропратна 
документација 

Предавање др. 
Владимира Рековића 
о открићу „Божије 
честице“ 

Наставничко веће, 
ученици,стручно 

веће физичара 
Града, грађанство 

25.01.2013. Организација,коорди
нисање, 
вођење,присуство 

Пропратна 
документација, 
симак,фотограф
ије,сајт... 

Свечана академија и 
изложба поводом 150 
год. ослобођења 
Ужица од Турака и 
100 год. Балканских 
ратова  

Наставничко веће, 
ученици,стручно 
веће историчара 

Града, грађанство 

11.03.2013. Организација,коорди
нисање,присуство 

Пропратна 
документација, 
симак,фотограф
ије,сајт... 

Проблеми духовног 
јединства српског 
народа-академик 
Василије Крестић 

наставници, 
ученици,стручно 
веће историчара 

Града, грађанство 

11.3.2013. Организација,коорди
нисање,присуство 

Пропратна 
документација, 
симак,фотограф
ије,сајт... 

Семинари Наставничко веће Шк.2012/13. Присуство часовима, 
учешће, посматрање, 
дискусија, анализа, 
писање извештаја 

Извештај о 
обављеној 
стучној посети 

Стручни састанак са 
директорима 
основних школа 
Града 

Стручни актив Шк.2012/13. 

 

Присуство, 
координисање, 
вођење, писање 
извештаја, 
презентовање са 
анализом 
идискусијом. 
Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

Извештај о 
обављеној 
активности 

Прва основна школа Директор Владан 
Чумић 

Шк. 2012/13. Реализација пројекта 
„Увођење немачког 
језичког испита 
(ДСД)у школе у 

Пропратна 
документација 
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Србији“ 

Стручни састанак са 
директорима 
гимназија 
Златиборског округа 

Стручни актив Шк.2012/13. 

 

Анализа 
појединачних 
извештаја, 
координисање, 
излагање. 
Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

Сумарни 
извештај о 
реализацији 
истраживачког 
пројекта 

Посета часовима Наставник, стручно 
веће, наставничко 

веће 

Шк.2012/13. 

Према 
годишњем 
плану рада 

Присуство, анализа, 
запажања 

Извештаји са 
посете часовима, 
записници 
стручних већа, 
записници са 
Наставничког 
већа 

-Превенција болести 
зависности (Муп и 
Дом здравља-др 
Зоран Димитријевић) 

Наставничко веће, 

ученици, 

родитељи  

Шк.2012/13. Присуство, 
координисање,диску
сија. Реализација 
пројекта усмереног 
на повећање 
квалитета рада 
школе 

Пратећа 
документација 

„Увођење немачког 
језичког испита 
(ДСД)у школе у 
Србији“ 

Актив страних 
језика, ученици 

који уче немачки 
језик као други 

страни језик 

Шк.2012/13. Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

Пратећа 
документација 

„ДЕЛФИ“ Актив страних 
језика, ученици 

који уче француски 
језик као други 

страни језик 

Шк.2012/13. Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

Пратећа 
документација 

„На пола пута“ Стручно веће 
српског 

језика,ученици,пис
ци 

Шк.2012/13 Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

Пратећа 
документација 

„Успостављање 
система примарне 
селекције отпада у 
школама у Ужицу и 
Тузли“ 

Стручно веће 
биологије,ученици,
наставничко веће... 

Шк.2012/13 Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
живота и рада школе 

Пратећа 
документација 

Почетна 
конференција 
пројекта 

Директори 
основниг и 

средњих 

21.03.2013. Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање живота и 

Позив 
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„Успостављање 
система примарне 
селекције отпада у 
школама у Ужицу и 
Тузли“ 

школа,представниц
и локалних 

самоуправа Ужица 
и Тужле, 

представници 
партнера у 
пројекту... 

квалитета рада 
школе 

„Зауставите модерно 
ропство-зауставимо 
трговину људима“ 

Ученици, чланови 
Савета родитеља 

Друго 
полугодишт

е 

13.02.2013. 

Реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
живота и рада школе 

Пратећа 
документација 

„Учење кинеског 
језика у школама у 
Републици Србији“ 

Ученици Друго 
полугодишт
е шк.2011/12 

и 
шк.2012/13. 

Координисање , 
вођење и  
реализација пројекта 
усмереног на 
повећање квалитета 
рада школе 

Пратећа 
документација 

С
тр

уч
но

 у
са

вр
ш

ав
ањ

е 
ва

н 
ус

та
но

ве
 

 

Назив теме и облика и ниво стручног 
усавршавања 

 

 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 

координација, 
вођење остало) 

Документ  

који доказује 
реализацију/број 

сертификата, 
потврде, уверења и 

ко га је издао 

Стручно 
усавршавање-
семинари 

Актив директора децембар 
2012. 

Присуство Сертификати, 

позиви... 

„Креирање 
социјалне 
ситуације у 
функцији јачања 
сарадничке 
оријентације у 
школским 
колективима“ 

Актив директора 
Срије 

15.03.2013. присуство позив 

Техника и вештине 
комуникације  

Екстерно стручно 
усавршавање- 
обавезни програм 

Друго 
полугодишс

те 
2012/2013. 

Присуство, 
реализација и 
излагање 
задатака 

сертификати 

 Студијско 
путовање у 
Швајцарску 
Посета ЦЕРНУ-

Професори физике, 
информатике и 
ученици 

19-24.4. 
2013. 

 

Организација, 
вођење, групе 
ученика и 
професора 

Пропратна 
документација 
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Женева  

 Учешће у раду 
Председништва 
Заједнице 
гимназија Србије 

Актив директора  Присуство, 
активно учешће 
у припреми и 
реализацији 

Позив, пропратна 
документација 

 Курикуларна 
реформа 
гимназијског 
образовања 

Председништво 
ЗГС 

18.01.2013. Присуство, 
учешће у 
дискусији 

Позив, пропратна 
документација 

 Скупштине 
Заједнице 
гимназија 
Србије,Друштву 
директора школа 
Србије,Активу 
директора 
гимназија 
Златиборског 
округа и Града 

Актив директора Шк.2012/13. Присуство, 
активно учешће 
у припреми и 
реализацији 

Позив, пропратна 
документација 

 Актуелности у 
образовном 
систему 

Измене Закона о 
основама система 
образовања и 
васпитања 

Заједница 
гимназија Србије 

23.05.2013. Присуство,учеш
ће у дискусији 

Позив 

 Пројекат 
ИПА2008-
Матурски испит 

ИПА2011-
Курикуларна 
реформа и 
стандарди 
постигнућа 

Заједница 
гимназија Србије 

23.05.2013. Присуство,учеш
ће у дискусији 

Позив 

 Садржај програма 
обуке и садржај 
испита за дозволу 
за рад директора 

Друштво директора 
Срије 

15.03.2013. Присуство, 
учешће у 
дискусији 

позив 

 Учешће на 
конференцијам,  

стручним 
скуповима 

Актив директора, 
Министарство 
просвете, разне 
друге организације 

Шк.2012/13.
г 

Присуство, 
активно учешће 
у припреми и 
реализацији 

Позив, пропратна 
документација 
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11. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА   

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за 
што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 
реализацији образовно-васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави 
што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 
карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, о 
њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознао је породичне прилике 
и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консултације са 
члановима одељењског већа, педагогом и директором, одељењски старешина је бирао 
најцелисходније поступке васпитног деловања, праћења и подстицања ученика.  

Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на одељењским и општим 
родитељским састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савте родитеља. 

На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи су  упознати 
са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години, календаром рада, 
кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима одељењског старешине и 
сл. Одељењске старешине су утврдиле термине за индивидуалне контакте и упознале 
родитеље са распоредом.  

Пркса извештавања са одељењских родитељских састанака на Савету родитеља 
настављена је и ове школске године, као и обавеза обезбеђивања замене уколико је изабрани 
члан Савета родитеља спречен да присуствује  састанку. 

Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким активностима и 
постигнућима. Све школске манифестације укључивале су и ангажман родитеља. 

11.1.1. Савет родитеља 
 
У току ове школске године Савет родитеља је одржао шест састанака. Разматрани су 
резултати рада ученика, изостајање ученика са наставе, проблеми у наставном процесу, 
организација и реализација екскурзијa. Савет родитеља посебно је разматрао и  намену 
коришћења „ђачког динара”. Чланови Савета родитеља учествовали су и у раду школских 
тимова. 

За чланове Савета родитеља, али и све заинтересоване родитеље, у фебруару је представникм 
полицијске управе Радомир Раковић одржао предавање о трговини људима. Предавању је 
присуствовала и начелница ПУ Драгица Јевтовић. 

У мају је одржано друго предавање за родитеље о наркоманији. О проблемима ове болесто 
говорили су др Зоран Димитријевић, др Данијела Кнежевић и представници ПУ. 

За председника Савета родитеља за школску 2012/13. годину реизабрана је Милица Витић 
представник одељења III3. Заменик председника је Милан Чолић представник одељења II4, а 
записничар је Ана Цицварић представник одељења III3. 

1. Весна Средић  
2. Драган Ђурковић  
3. ДраганаСинђелић  
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4. Љубица Диковић  
5. Братислав Јездимировић  
6. Милица Цукановић  
7. Милован Алексић  
8. Милан Чолић 
9. Мира Ерић 
10.  Владе Вилотијевић  
11. Матић Снежана  
12.  Мајсторовић Михајло  
13.  Лана Јањић  
14.  Верица Андрић  
15.  Велимир Николић  
16.  Александар Пантелић  
17.  Милица Витић  
18.  Ана Цицварић  
19.  Горан Милојевић  
20.  Весна Зарић  
21.  Драган Стаматовић  
22.  Душица Лазић  
23.  Милка Вучуровић  
24.  Ана Ђуричић  
25.  Радомир Максимовић  
26.  Дејан Милосављевић  
27.  Предраг Павловић 
 

11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља  
 

Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање Савета 
родитеља  и њиме је утврђено да Школа има Савет родитеља као саветодавно тело. Број 
чланова, начин избора и рада овог тела утврђује Статутом школе. Савет родитеља школе чине 
по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

 
Савет родитеља школе реализовао је  активности предвиђене планом рада: 
 

- Изабрао је представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања, 
- Разматрао и предлаго мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног 
рада, 
- Учествовао у поступку предлагања изборних предмета, 
- Разматрао намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене 
делатности школе, од донација и средстава родитеља, 
- Разматра услове за рад школе, 
- Давао сагласност на програм и организовање екскурзија, и разматрао извештај о њиховом 
остваривању, 
- Разматрао и друга питања утврђена статутом Школе. 
      Прву седницу Савета родитеља сазвао је директор школе, а по избору председника и 
записничара посао око заказивања седница и дневног рада договарао је председник са 
директором школе. 

За чланове Савета родитеља аки и све заинтеерсовне родитеље припремљена су два 
предавања: ''Зауставимо трговину људима – заустваимо модерно ропство'' и ''Наркоманија и 
алкохолизам код деце''. Одзив родитеља је био веома слаб. 

11.1.3. Родитељски састанци 
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Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и поверење 

сматрамо основним условом за правилан развој младих. Настојали смо да сарадња буде 
непосредна и посредна, индивидуална и групна, али и оно што је најважније да буде 
свеобухватна. 

Сви разреди у току године имали су четири редовна родитељска састанка: на почетку школске 
године, после првог перода опомена, после првог полугодишта и после другог периода 
опомена. Трећи и четврти разред има и родитељски састанак пред извођење екскурзија. 

Одржан је родитељски састанак заједно са представницима МУП-а ученицима и  родитељима 
одељења која иду на екскурзије. 

Сваки одељењски старешина одржавао је и ванредне родитељске састанке када се за тим 
указала потреба. Ванредни родитељски састанци су одржани и ради нормализације наставе 
српског језика и књижевности. 

- индивидуални састанци  

Индивидуални састанци родитељима и разредних старешина одвијали су се према утврђеном 
плану. Током школске 2012/13. године имали велики број индивидуалних састанака са 
родитељима однсио се на оправдавање изостајања ученика, које је делом сузбијено.  

11.2. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

И ове школске године Ужичка гимназија имала је веома интензивну обострану сарадњу 
са друштвеном средином. Та сарадња је већ теадиционална и огледа се реализацији вечери 
језицима који се изучавају у школи, књижевних сустрета, спортских турнира, разним 
манифестација, и свих других пројеката који се рализују у школи и ван ње а тичу се ученика 
Ужичке гимназије. Школа је помагала, учешћем својих рецитатора, глумаца, хора све важније 
манифестације које су се одржале у граду.  

 Дајемо преглед активности наставника и ученика у оквиру сарадње са друштвеном 
средином:  

11.10. На Градском стадиону одржано првенство Ужичке гимназије у атлетици. Победницима 
такмичења пригодне награде уручили су Оливера Јевтић и Славко Кузмановић, уз жељу да 
ово такмичење постане традиција и прерасте у атлетски митинг. 
16.10. Школу посетили амбасадори Финске, Данске, Француске и Словачке и са ученицима 
водили разговор о положају  и изазовима  који очекују младе у ЕУ и о условима и 
околностима у којима живе млади у њиховим земљама. 

9.11. О начину студирања на Економском факултету у Београду матуранте Ужичке гимназије 
су упознали представници факултета.  

16.11. Представници Полицијске управе одржали предавање о насиљу, алкохолизму и 
наркоманији за ученике првог разреда.  

21.11. Представници Полицијске управе одржали предавање о насиљу, алкохолизму и 
наркоманији за ученике другог разреда природно-математичког смера.  

26.11. Представници Полицијске управе одржали предавање о насиљу, алкохолизму и 
наркоманији за ученике другог разреда друштвено-језичког смера.  

28.11. У малој фискултурној сали одржана акција добровољног давалаштва крви за пунолетне 
ученике Ужичке гимназије. 
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29.11. Обележавању годишњице битке на Кадињачи присуствовали ученици Ужичке 
гимназије. 
7.12. Представници Електротехничког факултета из Београда презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 
7.12. Представници Архитектонског факултета из Београда презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 
12.12. Представници Саобраћајног факултета из Београда презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 
27.12. У препуној свечаној сали одржано традиционално „Руско вече”, уз учешће великог 
броја ученика Ужичке гимназије. 
24.1. У свечаној сали Ужичке гимназије одржан традиционални Светосавски концерт 
градских хорова. 
25.1. Бивши ученик Ужичке гимназије, доктор физике Владимир Рековић, истраживач у 
Церну у Женеви, у амфитеатру Ужичке гимназије одржао предавање ученицима, а онда у 
свечаној сали грађанству и гостима, о открићу Хигсовог бозона. 

27.1. Пригодним програмом у наставничкој канцеларији Ужичке гимназије обележена 
школска слава. 
31.1. Директор Ужичке гимназије одржао састанак са начелником ЦМО, пуковником 
Милутином Јокићем. Тема састанка се односила на  популаризацију војног позива. 
1.2. Представници Београдске банкарске академије презентовали свој факултет матурантима 
Ужичке гимназије. 
4.2. Представници Британске академије из Београда презентовали свој факултет матурантима 
Ужичке гимназије. 
5-8.2. Представници Полицијске управе Ужице за ученике трећег и четвртог разреда одржали 
предавање о трговини људима. 
7.2. Представници Факултета организационих наука из Београда презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 
8.2. Представници Правног факултета из Београда презентовали свој факултет матурантима 
Ужичке гимназије. 
13.2. У амфитеатру Ужичке гимназије за чланове Савета родитеља одржано предавање 
„Трговина људима-модерно ропство”. Предавање су одржали представници Полицијске 
управе Ужице, а предавању је присуствовала и начелница, госпођа Драгица Јевтовић. 

22.2. Представници Економског факултета из Крагујевца презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 

25.2. Представници Машинског факултета из Крагујевца презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 

29.2. Школу посетили представници ЈКП Дубоко и РРА „Златибор” и информисали се о 
реализацији пројекта „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу 
и Тузли”. 
4.3. Представници Високе пословно-техничке школе из Ужица презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 
11.3. У препуној Свечаној сали Ужичке гимназије отворена изложба и одржана свечана 
академија поводом 100 година ослобођења Ужица од Турака и 150 година Балканских ратова. 
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Гости на свечаности су били академик Василије Крестић  и  музејски саветник Радивоје 
Папић. 
15.3. Друштво директора Србије одржало састанак на Унверзитету Сингидунум у Београду. 
Састанку је присуствовао директор Живојин Павловић. 
28.3. Представници маркетиншке службе ФК „Слобода” уручили 50 чланских карти најбољим 
ученицима Ужичке гимназије. 
Матурантима Ужичке гимназије презентацију могућности наставка школовања на 
Универзитету „Сингидунум” представили професори наведеног универзитета. 
29.3. Одржана презентација Фармацеутског факултета из Новог Сада. 

30.3. На такмичењу „RAF Chаllenge 2013”, које је организовало Друштво математичара 
Србије и Рачунарски факултет из Београда, ученик Ужичке гимназије Урош Тешић 
освојио треће место и веома вредну награду-таблет и антивирус Нортон. 

1.4. У амфитеатру Ужичке гимназије одржана презентација Више медицнске школе из 
Београда. 
4.4. У Регионалном центру за усавршавање просветних радника одржана изложба посвећена 
животу и делу Марије Кири. Изложбу је приредила ОШ „Стари град”, а на отварању су 
присусутвовали ученици и професори Гимназије. 
9.4. У амфитеатру Гимназије директор одржао састанак са професорима и родитељима 
ученика који путују у Церн. Састанак се односио на предстојећу посету Церну. 
12.4. Матуранти Ужичке гимназије упознати са могућношћу студирања на Техничком 
факултету у Новом Саду. 
15.4. Просветни инспектор, Олга Гардић, обавила у Гимназији контролни преглед 
припремљености школе за рад. 
19-24.4. У посети Церну у Швајцарској било 47 ученика и 6 професора Ужичке гимназије. 

22-26.4. Пет ученика Ужичке гимназије у организацији Ужичког центра за права детета 
боравило у Загребу у оквиру мировног програма  „Step Africa”.  

 24.4. Представници Грађевинског факултета из Београда презентовали свој факултет 
матурантима Ужичке гимназије. 

8.5. Издавачка кућа „Нови логос” одржала презентацију уџбеника за заинтересоване 
наставнике основних и средњих школа Града. 

8.5. У сарадњи са Полицијском академијом извршено анкетирање ученика Ужичке гимназије 
у оквиру пројекта „Млади и хулиганизам на спортским теренима”.  

8.5. Душан Кутлешић, ученик четвртог разреда Ужичке гимназије, учествује на припремама 
кошаркашке репрезентације Србије до 19 година ради наступа на Светском првенству у Прагу 
од 27.06. до 7.7. текуће године. 
14.5. У амфитеатру Гимназије одржан састанак са члановима савета родитеља градских 
средњих школа на тему превенције болести зависности. Састанак је водио др. Зоран 
Димитријевић са сарадницима. 

17.5. Матуранти Ужичке гимназије, на Градском тргу, учествовали на традиционалном 
„Матурантском плесу”.  

22.5. Амбасадор Канаде, господин Roman Vashcuk, посетио Ужичку гимназију и присуствовао 
„Канадској вечери” приређеној у његову част. Наведеној манифестацији је присуствовао и 
градоначелник Ужица с сарадницима. 
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22-23.5. Представници Полицијске управе и Дома здравља Ужица, ученицима првог разреда 
одржали предавање о болестима зависности. 
14.06. Градоначелник Ужица присуствовао свечаној додели награда најбољим ученицима. 

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

Садржај праћења и 
вредновања 

Начини вредновања и 
вредновање 

Време Носиоци 
праћења и 

вредновања 

Планови рада наставника 
и стручних сарадника 

 

Увидом у документацију а на 
основу инструмената за 
вредновање годишњег и 
месечних планова наставника 
остварени ниво је 2.  

Јануар,  

јун 

Тим за 
самовредновање 
рада школе 

Програми рада стручних 
већа 

Увид у документацију, увид у 
реализацију текућих активности 
– остварени ниво је 3 

Септембар, 
јануар, 
март, јун 

Тим за 
самовредновање 
рада школе, 
Педагошки 
колегијум 

Програми рада 
одељењских старешина 

 

Увид у документацију, увид у 
реализацију текућих активности 
– остварени ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Педагошки 
колегијум, 
директор, 
школски педагог 

Пројекти који се 
реализују у школи 

Увид у документацију, увид у 
реализацију текућих активности 
остварени ниво је 3 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

Праћење часова редовне 
наставе 

Непосредан увид у наставни 
процес остварени ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог 

Планови и програми 
додатног и допунског 
рада рада 
 

Непосредан увид у наставни 
процес, увид у документацију – 
остварени ниво је 3 

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог 

Планови, програми и рад 
секција 
 

Непосредан увид у наставни 
процес, увид у документацију 
остварени ниво је 3  

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог 

Планови рада слободних 
активности 
 

Непосредан увид у наставни 
процес, увид у документацију 
остварени ниво је 3 

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог, 
ШРТ 

Материјално-технички 
ресурси  

Анализа и бележење података, 
увид у пратећу документацију, 
остварени ниво је 3  

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање 
рада школе 
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Рад школских тимова Непосредан увид у реализацију 
активности тимова, увид у 
документацију, анализа и 
бележење података, остварени 
ниво је 2. 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање 
рада школе 

Рад актива за развојно 
планирање 

Непосредан увид у реализацију 
активности тимова, увид у 
документацију, анализа и 
бележење података, остварени 
ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Школски одбор, 
педагошки 
надзор 

Програм стручног 
усавршавања наставника 

Увид у досијеа наставника, 
праћење равномерности обуке, 
анализа и бележење података, 
остварени ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

Сарадња са родитељима Праћење непосредних и 
контаката са родитељима и 
њихове укључености у рад 
школе, остварени ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

Сарадња са друштвеном 
средином 

Анализа документације о 
сарадњи, остварени ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

Све активности везане за интерни и екстерни маркетинг школе, осим школског листа 
су реализоване у потпуности. На тај начин су активности и постигнути резултати ученика и 
професора Ужичке гимназије доступни свим заинтересованим субјектима како у земљи тако и 
у иностранству.  

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Школа спроводи самовредновање ради унапређивања сопственог рада и оно представља 
један од механизама обезбеђивања квалитета. Континуираним спровођењем самовредновања 
стиче се преглед стања у свим областима живота и рада школе и пружа непосредна повратна 
информација о областима које треба унапредити. 

За школску 2012/2013. годину израђени су акциони планови за свих седам кључних 
области. У првој кључној области вредновали смо степен и ефекте реализације годишњег и 
школског програма рада. У другој кључној области настава и учење вредновали смо: наствне 
планове, припрему наставника за час, реализацију угледних и огледних часова, и критеријуме 
за оцењивање ученика и праћење њиховог напретка. У трећој кључној области подршка 
ученицима вредновали смо пружање подршке ученицима у оквиру социјалне прилагођености. 
У четвртој кључној области постигнућа ученика вредновали смо систем јавне промоције 
ученика који постижу завидне резултате у наставним и ваннаставним активностима. У петој 
кључној области етос вредновали смо актуелност школског сајта. У шестој кључној области 
руковођење, организација и обезбеђивање квалитета вредновали смо структуру и садржај, 
реализацију и ефекте реализације школског развојног плана. У седмој кључној области 
ресурси вредновали смо реализацију стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 
директора.    
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Резултати самовредновања, сумирани у виду извештаја, битни су нам показатељи за 
побољшање будућег рада. 

 

 

директор                                                    Председник Школског одбора 
______________________________                                _________________________________ 

Живојин Павловић       Душко Меденица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


