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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 и 52/11 и  55/13; 

2. Закон о средњем образовању и васпитању, "Службени гласник РС" бр.55/13 

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

62/06 

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

11.5.2005. године 

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

"Службени гласник РС" бр. 86/05; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/92, 

23/97 и 2/2000; 

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

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

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

гласник РС" бр. 37/93; 

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

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

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

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

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

Просветни гласник“, број 5/90 и Просветни гласник 

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

18. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС“, бр.19/03; 
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19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени 

гласник РС“ бр.37/93; 

20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 

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

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

настави у , “Службени гласник СРС –Просветни гласник“, број 5/90 " - Просветни гласник" 

број 5/91, 1/92,  3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 и 1/07  

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

Просветни гласник" бр. 1/93; 

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

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

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

гласник РС" бр. 22/05; 

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

бр.73/04, 106/03 и 20/04; 

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

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

запослених; 

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

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

"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 10/07;  

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

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама  

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

Просветни гласник  бр. 1/2009. 

30. Акциони планови за самовредновање  

31. 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, 
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- 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. 

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.  

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 , 

mailto:uzickagimnazija@ptt.rs
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- страни језици-2 учионице површине 64 m
2
 и 52,2 m

2
 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 . 

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 , 
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- 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% 

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% 
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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 

Tоком ове школске године доста је радило на побољшању материјано техничких услова 

школе. 

Током првог полугодишта изведени су сви потребни радови у учионици број 9. Потуно је 

завршен кабинет за хемију крајем децембра месеца. Коришћење кабинета започето је у другом 

полугодишту. Реновирање кабинета добили смо од НИС-а због изузетних успеха ученика и 

професора хемије и руског језика. 

За време зимског распуста окречено је приземе школске. На летњем распусту окречене су 

канцеларије на првом спрату и чајна кухиња.  

За време зимског распуста урађен је под у кабинету за српски језик, број 21. У овој 

учионици су офарбани и радијатори.  Ово је урађено из сопствених средстава.  

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.  

Адаптација подрумских просторија за потребе ученика и спортиста одлаже се до изналажења 

финансијских средстава. 

 

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 

Вукадин Симовић Проф. физичког 

васпитања 

18 ДА - 

Марковић Славко проф. одбране и заштите 30 ДА Библитекар 67,77% 
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4.2.НАСТАВНИ КАДАР 
Р

.б
. Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Предмети 

који предаје 

Г
о
д

.р
а
д

.

ст
а
ж

а
 

Л
и
ц
ен

ц
а

 

%
 

а
н
га

ж
о
. 

у 
ш

к
о
ли

 

%
 

а
н
га

ж
о
в

а
њ

а
 

у 
 

д
р
уг

о
ј 

ш
к
о
ли

 

(к
о
јо

ј)
 

1.  Даниловић   

Гордана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 26 ДА 100% 

неодређено 

- 

2.  Смиљанић   

Љиљана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 21 ДА 100% 

неодређено 

- 

3.  Марјановић   

Ружица 

проф. српског 

језика и књиж 

српски језик 19 ДА 100% 

неодређено 

- 

4.  Благојевић    

Мирјана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 

70% 

19 ДА 100% 

неодређено 

 

5.  Хаџи Бојана 

Јовановић 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 5 НЕ 100% одређено - 

6.  Грујичић 

Биљана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 15 ДА 100% 

неодређено 

- 

7.  Стричић 

Милена 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 8 ДА 33% одређено  

8.  Каримановић 

Душица 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 1 ДА 45% одређено - 

9.  Ковачевић 

Данка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 11 ДА 33% неодређено  

10.  Демировић   

Невенка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 12 ДА 100% 

неодређено 

 

11.  Гавриловић 

Светлана 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 25 ДА 100% 

неодређено 

- 

12.  Скорковић 

Бранкица 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  11 ДА 100% 

неодређено 

 

13.  Ћоровић 

Јелена  

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  13 ДА 33% одређено  

14.  Вукић  Бранка проф. руског 

језика 

руски језик 18 ДА 100% 

неодређено 

- 

15.  Весовић 

Борка 

проф. 

францус. јез 

француски 

језик 

23 ДА 100% 

неодређено 

- 

16.  Пејовић 

Добрина 

проф.фран. јез француски 

језик 

16 ДА 33% неодређено 67% 

Медицинска 

17.  Вранић 

Ђурђица 

проф. фра. јез франц. језик 2 - 11% одређено  

18.  Василић М. 

Ивана 

проф. 

немачког јез. 

немачки  

језик 

2 - 44,4% одређено од 24.04. 

2014.г. 

19.  Јешић Бојана  проф. 

италијанског 

јез. 

италијански 

језик 

2 - 55,6% 

неодређено 

 

20.  Јелисавчић 

Нинослава 

проф. 

шпанског јез. 

шпански језик 1 НЕ 10% одређено  
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21.  Дукић Јелена проф. фра. јез латински 

језик 

 НЕ 100% одређено  Од 24.1.2014.г. 

замена 

22.  Ристовић 

Јелена 

класични 

филолог 

латински 

језик 

7 ДА 100% 

неодређено  

Родитељско 

одуство 

23.  Поповић 

Јелица 

класични 

филолог 

латински 

језик 

1 ДА 100% одређено  Породиљско 

одсуство 

24.  Ковачевић 

Горан 

проф. физ. 

културе 

физичко 

васпитање 

30 ДА 100% 

неодређено 

- 

25.  Кнежевић 

Светлана 

проф. 

физичке кул. 

физичко 

васпитање 

18 ДА 80% неодређено 20% Економ. 

школа 

26.  Јокић Јована проф. 

физичке 

културе 

физичко 

васпитање 

2 НЕ 50% одређено  

27.  Вранешевић 

Љубиша 

проф. 

физичке 

културе 

физичко 

васпитање  

1 НЕ 50% одређено - 

28.  Жупић 

Зоран 

дипломирни 

музичар 

музичка 

култура 

26 ДА 100% 

неодређено 

- 

29.  Спаловић 

Биљана 

дипл.историч

ар уметности 

ликовна 

култура 

23 ДА 100% 

неодређено 

 

30.  Вићентић 

Драган 

проф.ликовне 

културе 

ликовна 

култура 

8 ДА 5% неодређено  

31.  Миловановић 

Светлана  

дипломирани 

историчар 

историја 85% 

грађ. вас. 15% 

5 НЕ 100% 

неодређено 

 

32.  Папић 

Јадранка 

проф. 

историје 

историја 36 ДА 100% 

неодређено 

- 

33.  Илић  

Душица 

проф. 

историје 

историја 22 ДА 100% 

неодређено 

- 

34.  Галечић 

Мирјана 

дипломирани 

географ 

геогр. 100% 

грађ.васп.5% 

18 ДА 100% 

неодређено 

- 

35.  Шоловић 

Биљана 

дипломирани 

географ 

геогр. 100% 

 

15 ДА 90%одређено 

100% одређено 

 

36.  Суботић 

Слободан 

дипломирани 

математичар 

математика 31 ДА 100% 

неодређено 

- 

37.  Живанић 

Славка 

дипломирани 

математичар 

математика 33 ДА 100% 

неодређено 

- 

38.  Јелисавчић 

Милена  

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство  

30 ДА 100% 

неодређено 

- 

39.  Станковић 

Марија 

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство 

23 ДА 100% 

неодређено 

- 

40.  Аћимовић 

Милијана 

дипл. 

инжењер  

рачунарство и 

информатика 

17 ДА 100% 

неодређено 

- 

41.  Цвијетић 

Дејан 

дипломирани 

математичар 

рачунарство и 

информатика  

13 ДА 100% 

неодређено 

- 

42.  Тубић Рајко дипломирани математика 37 ДА 100% - 
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математичар  неодређено 

43.  Милошевић 

Мирјана 

дипл машинс. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

21 ДА 100% 

неодређено 

 

44.  Мисаиловић 

Анка 

дипл. 

инжењер  

рачунарство и 

информатика 

4 - 68,5%  

неодређено 

30,5% Музичка 

школа 

45.  Ристић 

Биљана 

дипл. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

5 НЕ 90%  одређено  

46.  Павловић 

Живојин 

дипломирани 

физичар 

физика 33 ДА 100% 

неодређено 

 

47.  Васовић 

Цмиљка 

дипломирани 

физичар 

физика 18 ДА 100% 

неодређено 

- 

48.  Јевђовић 

Снежана 

дипломирани 

физичар 

физика 22 ДА 100% 

неодређено 

- 

49.  Међедовић 

Лела 

дипломирани 

физичар 

физика 11 ДА 50% одређено - 

50.  Селаковић 

Драгица 

проф. хемије хемија 16 ДА 100% 

неодређено 

- 

51.  Вељовић 

Славица 

дипломирани 

хемичар 

хемија 16 ДА 100% 

неодређено 

- 

52.  Куљанин 

Оливера 

дипломирани 

хемичар 

хемија 14 ДА 20% неодређено 80% Стари 

Град 

53.  Станојевић 

Саша 

дипломирани 

биолог 

биологија 23 ДА 100% 

неодређено 

- 

54.  Ристовић 

Душица 

дипломирани 

биолог 

биологија 14 ДА 60% неодређено 15% Еконо. 

школа, 25% 

Уметн школа 

55.  Зарић Милица

  

дипломирани 

биолог 

биологија 20 ДА 100% 

неодређено 

- 

56.  Пртењак Ана дипломирани 

биолог 

биологија 10 ДА 10% неод. биол. 

40% неод. грађ. 

васп. 

 

57.  Ковачевић 

Соња 

дипломирани 

филозоф 

Филозофија 7 ДА 100% 

неодређено  

 

58.  Стељић 

Милунка 

дипломирани 

филозоф 

Филозофија 

грађанско 

васпитање 

10 ДА 100% 

неодређено 

 

59.  Јевтић  

Бранка 

дипломирани 

социолог 

Социологија 

устав и права 

грађана 

33 ДА 100% 

неодређено 

Престанак 

мировања 

радног односа 

од 11.1.2014.г 

60.  Станић 

Љиљана 

дипломирани 

социолог 

социологија 

устав и права 

грађана 

5 НЕ 25% одређено Економска 

школа 

61.  Ђурић 

Драгана 

дипломирани 

психолог 

психологија 
25 

ДА 50% неодређено 50% Медиц. 

школа 

62.  Радовић дипломирани психологија 11 ДА 40% неодређено 60% 
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Драгана психолог Медицинска и  

Мизичка школа 

63.  Божовић 

Јанко 

вероучитељ верска 

настава 
12 

НЕ 50% одређено од   

64.  Вукадиновић 

Небојша 

вероучитељ верска 

настава 9 
НЕ 10%  

4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Р.б

. 

Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценц

а 

 

% 

ангаж

овања 

у 

школи 

% 

Ангажов.  

другој школи 

1. Станковић 

Емилија 

дипломирани 

педагог 

педагог 

 

18 ДА 100  

- 

2. Радовић 

Драгана 

Дипломирани 

психолог 

психолог 10 ДА 20 60% 

Медицинска и  

Мизичка 

школа 

3. Марковић 

Славко 

проф. одбране 

и заштите 

Библиотекар 30 ДА 67,77 - 

4. Делић Нада проф. српског 

јез. и књиж. 

Библиотекар 1 НЕ 33,33 13.2.2015. г. 

одлазак на 

друго радно 

место 

5. Јелисавчић 

Нинослава 

проф. 

шпанског  јез. 

Библиотекар 1 НЕ 33,33  
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4.4. САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО 

УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ       Немамо.  

4.5. ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Р.б

. 

Име и презиме Врста стр. 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Годи

не 

радно

г 

ста

жа 

Лице

нца 

 

% 

ангажова

ња у 

школи 

% 

Ангажов.  

другој 

школи 

1.  Јањић    

Миланка 

висока дипл. 

правник 

секретар 24 ДА 100% 

неодређено 

- 

2.  Веизовић    

Дејан  

економиста админ. фин. 

радник 

3 НЕ 70% 

неодређено 

 

3.  Пенезић 

Слађенка 

виша 

економиста 

шеф рачунов. 19 ДА 100% 

неодређено 

- 

4.  Маслаћ 

Мирослав 

v степен вкв 

радник 

домар 39 - 100% 

неодређено 

- 

5.  Ковачевић 

Слободан 

КВ радник 

маш.струке 

ложач 22 - 50% 

неодређено 

50% 

Економска  

6.  Ђурић    

Драгана 

основна хигијеничар 16 - 100% 

неодређено 

- 

7.  Савић Десанка дактилограф 

III класа 

хигијеничар 26 - 100% 

неодређено 

 

8.  Миловановић 

Снежана 

средња 

угоститељски 

техничар 

хигијеничар 3 - 100% 

неодређено 

 

9.  Перић    

Миљана 

основна хигијеничар 21 - 100% 

неодређено 

- 

10.  Бошњаковић 

Мирјана 

основна хигијеничар 20 - 100% 

неодређено 

- 

11.  Арсић    

Миланка 

основна хигијеничар 21 - 100% 

неодређено 

- 

12.  Алексић 

Милоратка 

основна хигијеничар 1  100% 

одређено 
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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 

I 1  30 

I 2  29 

I 3  29 

Is 28 

II 1  30 

II 2  32 

II 3  30 

IIs 25 

III 1  30 

III 2  31 

III 3  31 

IIIs 28 

IV 1  29 

IV 2  30 

IV 3  30 

IVс 26 

Природно –

математички смер 

I 4  32 

I 5  32 

I 6  29 

II 4  31 

II 5  29 

II 6  31 

III 4  27 

III 5  29 

III 6  26 

IV 4  29 

IV 5  31 

IV 6  29 

Укупно 2 смера 
28 

одељења 

823 

ученика 

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка. 
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5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи 

Образовни 

профил: 

Разре

д и 

одељ

ење 

Број ученика 

Енглеск

и језик 

ПРВИ 

Немачки 

језик 

ДРУГИ 

Италија

нски 

језик 

ДРУГИ 

Францус

ки језик 

ДРУГИ 

Руски 

језик 

ПРВИ 

Руски 

језик 

ДРУГИ 

Шпанс

ки језик 

ДРУГИ 

Друштвен

ојезички 

смер 

I 1  30   30    

I 2  29  16   4 9 

I 3  29 12  17    

Is 28 3 4 12 7  2 

II 1  30 20    10  

II 2  32  27 5    

II 3  30   30    

IIs 25 9 4 8  4  

  III 1

 
30 

  30    

III 2  31 24  7    

III 3  31  24   7  

IIIs 28 9 6 10  4  

IV 1  29   29    

IV 2  30   30    

IV 3  30   30    

IVс 26   26    

Природно 

математич

ки смер 

I 4  32 23     9 

I 5  32   29   3 

I 6  29  24   5  

II 4  31   31    

II 5  29  29     

II 6  31 16  5  10  

III 4  27 27      

III 5  29  29     

III 6  26   17  9  

IV 4  29     29  

IV 5  31     31  

IV 6  29     29  

Укупно 823 143 163 346 7 141 23 
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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 4 1 5 

3. трећи разред 8 - 8 

4. четврти разред 7 1 8 

укупно 21 2 23 

 

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 7
30

-8
15

    1. час 13
45

-14
30 

2. час 8
20

-9
05

    2. час 14
35

-15
20 

 

велики одмор 9
05

-9
30   

велики одмор 15
20 

-15
40 

 

3. час 9
30

-10
15

    3. час 15
40

-16
25

 

4. час 10
20

-11
05

   4. час 16
30

-17
15 

велики одмор 11
05

-11
15  

велики одмор 17
15

-17
25 

 

5. час 11
15

-12
00

   5. час 17
25

-18
10

 

6. час 12
05

-12
50

   6. час 18
15

-19
00

 

7. час 12
55

-13
40

   7. час 19
05

-19
50 
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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 7
30

, а седми се завршава у 13
40

. У другој, 

поподневној, смени први час почиње у 13
45

 сати, а седми се завршава у 19
50

 сати. 

 

5.2.3. Дан школе 

Дан школе обележен  је 14. октобра 2014. године. 

5.3.  ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  

Ре

д.б

р. 

Наставник  ОС Наставни предмет  

Одељења у којима наставници 

реализују наставу 

Друштвено- 

језички смер 

Природно-

математи. мер 

1. Борка Весовић I  Француски језик I 1,3,с,II2,3,cIII1,2IV1 I 5,II4,6III6    

2. Mирјана Галечић I2 Географија I 1,2,3,с I 4,5,6   III4,5,6 

3. Биљана Спаловић 

 
I  Ликовна култура I1,2,3,с  II 1,2,3III1,2,3, 

IV1,2,3,с 

I 4,5,6 II4,5,6 

4. Милица Зарић I  Биологија I 2,3, III2,3,с I 4,5IV4,6 

5. Mилена 

Јелисавчић 

I5 Математика I 3 III3 I 4,5  III6 

6. Душица Ристовић I
6

 Биологија I1,с III3 I6 III4,5 

7. Живојин 

Павловић 

I
с
 Физичко 

васпитање 

I1,2,3,CIII1,2,3 I 4,5,6 

8. Mилијана 

Аћимовић 
II  Рачунарство и 

информатика 

ВII1,2,3,C   ВIV1,2,3,С 

IV1,2,С 

ВII4,5,6    вIV4,5,6 

9. Гордана 

Даниловић 
II  Српски језик и 

књижевност 

II2,с II5,6 IV6 

10. Ружица 

Марјановић 
II  Српски језик и 

књижевност 
II3 IV 1,2 IV4 

11. Слободан 

Суботић 
II  Математика 

 
II2,сIV1,2 II4 IV 4 

12. Цмиљка Васовић II  Физика  II5,6IV4,5,6 

13. Рајко Тубић II  Математика II3IV3 II5,6  IV5 

14. Светланa 

Кнежевић 

II
с
 Физичко 

васпитање 
 II2,3,с III1,2 

 

II4,5,6  

 

15. Mирјана 

Благојевић 

III
1
 Српски језик и 

књижевност 
Iс III 1 I4,6 

1

3

4

1

2

3

4

5

6
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16. Биљана Грујичић III  Српски језик и 

књижевност 
III2,3,с  III4 

17. Јадранка Папић III  Историја I 1,2,3 III1,2,3 III4,6 

18. Дејан Цвијетић III  Математика Is  I6 III4 

Рачунарство  III 4,5,6 ВIII 4,5,6 

19. Снежана Јевђовић III  Физика 
IV1,2,сIIIс II4 III4,5,6 

20. Драгица 

Селаковић 
III  Хемија I1,2,3  

 
I4,5,6III4,5,6 

21. Светлана 

Миловановић 

III
с
 Историја IсIIсIIIс IVc I4,5,6III5 

Грађанско васпит. II1,с II5 

22. Невенка 

Демировић 
IV  Енглески језик 

IV1,2,3,с IV6 

23. Зоран Жупић IV  Музичка култура I1,2,3,сII1,2,3,сIII1,2,3,с 

IV1,2,3с 
I4,5,6   II4,5,6 

24. Љиљана 

Смиљанић 
IV  Српски језик и 

књижевност 
II1IV3,с IV5 

25. Славица Вељовић IV  Хемија II1,2,3 II4,5,6,  IV4,5,6 

26. 

 

Саша Станојевић IV  Биологија 
II1,2,3 III1 

 

II4,5,6III6IV5 

27. Марија Станковић IV  Математика  II1IVC IV6 

Рачунарство 
 ВII1,2,3 ВIVс 

ВII4,5,6   

 

28. Соња Ковачевић IV
c
 Филозофија III1,2,3,СIV1,2,3,С  

29. Јелена Ристовић  Латински језик I1,2,3,CII1,2,3,S I4,5,6 

30. Бојана Хаџи 

Јовановић  

 Српски језик и 

књиж. 
I1,2,3 III5,6 

31. Милена Стричић  Српски језик и 

књиж. 
 I5,II4 

32. Бранкица 

Ристовић 

 Енглески језик 
II1,2,3,С  II4,5,6 

33. Светлана 

Гавриловић  

 Енглески језик 
I1,2,3,с I4,5,6 III4,5,6 

34. Ковачевић Даница  Енглески језик   

35. Поповић Јелица  Латински језик   

36. Јелена Ћоровић 

 

 Енглески језик 
III1,2  

37. 

 

Душица 

Каримановић 

 Енглески језик 
III3,С  

38. Бранка 

Вукић  

 

 Руски језик I2,С II1,СIII3,С I6II6III6 IV4,5,6 

грађ.васп. 
I2 III3 I5,6II4,6 

39. Драган Вићентић   Ликовна култура IIC, IIIC  

40. Добрина Пејовић   Француски језик IV2,3,С  

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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41. Ђурђица Вранић  Француски језик  IIIC  

42. Ивана Василић   Немачки језик I3,сII1,сIII2,С I4 II6 III4 

43. Бојана Јешић   Италијан. језик I2,СII2,СIII3,С I6 II5  III5 

44. Јелена Дукић   Латински језик I1,2,3,С II1,2,3,С I4,5,6 

45. 

 

Нинослава 

Јелисавчић 

 Шпански језик 
Г I2,4,5,С  

47. Илић Душица   Историја II1,2,3   IV1,2,3 II4,5,6 

48. 

 

Ђурић Драгана  Психологија 
II2,3 II4,5,6 

49. Радовић Драгана  Психологија 

 
II1,С 

 
 

50. 

 

Стељић Милунка  Филозофија IIIC, IVс III4,5,6 IV4,5,6 

Грађ. васпит. I1,3II3IV1,с I4  III5 IV \4,5,6 

51. Јевтић Бранка  Социологија  IV1,2,3,С IV4,5,6 

Устав и права  IV1,2  

52. Станић Љиљана  Устав и права 

грађ. 
IV3,С IV4,5,6 

53. Живанић  Славка  Математика I1,2,III1,2 III5 

54. 

 

Милошевић 

Мирјана 

 Рачунарство и 

информатика 

I1-3 

III1,2,3,с   В III1,2,3,с    
I4-6 

55. Мисаиловић Анка  Рачунарство и 

информатика 

I1,С  ВIIс ВIV1-3 

IV3 

вIV4-6  

IV4,5,6 

56. 

 

Ристић Биљана  Рачунарство и 

информатика 
I2,3,с  ВIII1,2,3,с    I4-6  ВIII4,5,6 

57. Пртењак Ана  Биологија IС  

Грађ. васпит. IСII2 III1,2,С IV2 III6 

58. Гроздановић 

Соња 

 Физика 
II1,2,3,С IV3  

59. Шоловић Биљана  Географија II1,2,3,с III1,2,3,С II4,5,6 

60. Куљанин Оливера  Хемија Iс, IIс  

61. Ковачевић  Горан  Физичко 

васпитање I1,2,3  III3 I4,5,6   III4,5,6 

62. Вранешевић 

Љубиша  

 Физичко 

васпитање IV1,2,3 IV5,6 

63. Кустурић Јована  Физичко 

васпитање Iс, IIIс , II1, IV с IV4 

64. Божовић Јанко  Верска настава гI1,2ГI3,6,с 

ГI4,5 II1,С 

гIV1,СгIV4,6 

ГIII6,сгIII2 

гIV2,3,5  гIII1,3,4,5 

65. Вукадиновић 

Небојша 

 Верска настава 
гII2,6 

гII3,4,5 
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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 

2014/15.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Симовић Вукадин в.д. директора школе     

2. Даниловић   Гордана проф. српског јез. и књиж 16 4   

3. Смиљанић   Љиљана проф. српског јез. и књиж 16 4   

4. Марјановић   Ружица проф. српског јез. и књиж 16 4   

5. Благојевић    Мирјана проф. српског јез. и књиж 16    

6. Хаџи Јовановић Бојана проф. српског јез. и књиж 16    

7. Грујичић Биљана проф. српског јез. и књиж 16 16   

8. Милена Стричић проф. српског јез. и књиж 16   16 

9. Данка Ковачевић проф. енглес. језика 8 8 42 16 

10. Душица Каримановић проф. енглес. језика 18    

11. Демировић   Невенка проф. енглес. jезика     

12. Гавриловић Светлана проф. енглес. језика 18    

13. Скорковић Бранкица проф. енглес. језика  8   8 

14. Ћоровић Јелена проф. енглес. језика 16   16 

15. Вукић Бранка проф. руског језика     

16. Весовић Борка проф. францу. jезика  24   

17. Вранић Ђурђица проф. францу. jезика  8   

18. Пејовић Добрина проф. францу. jезика   8 16 

19. Ристовић Јелена проф. латинског језик На родитељском одуству 
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20. Дукић Јелена проф. латинског језик 

 

   

21. Бојана Јешић проф. францу. jезика    16 

22. Нинослава Јелисавчић проф. шпанског jезика     

23. Василић Ивана проф. немачког jезика 10    

24. Ковачевић Горан проф. физичког васп.     

25. Кнежевић Светлана проф. физичког васп.     

26. Жупић Зоран проф. музичке културе     

27. Спаловић Биљана проф. ликовне културе  24   

28. Вићентић Драган  проф. ликовне културе    16 

29. Марковић Славко 
проф. одбране и заштите 

библиотекар 
13    

30. Светлана Миловановић проф. историје   16   

31. Папић Јадранка проф. историје     

32. Илић Душица проф. историје     

33. Галечић Мирјана проф. географије  1   

34. Шоловић Биљана проф. географије     

35. Суботић Слободан проф. математике 1    

36. Живанић Славка проф. математике 2    

37. Јелисавчић Милена  проф. матеметатике 2    

38. Станковић  Марија проф. математ., рачунар.     

39. Аћимовић Милијана проф. рачунар. и информ.     

40. Цвијетић Дејан проф. матема, рачуна.     

41. Тубић Рајко проф. математике  1    

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

 

 

 

 

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

44. Васовић Цмиљка проф. физике 27    

45. Јевђовић Снежана проф. физике 27    

46. Павловић Живојин проф. физике 27    

47. Селаковић Драгица проф. хемије     

48. Вељовић Славица  проф. хемије     

49. Куљанин Оливера проф. хемије 16 16   

50. Станојевић Саша проф. биологије     

51. Ристовић Душица проф. биологије 8 16   

52. Зарић Милица  проф. биологије 8    

53. Ана Пртењак проф. биологије     

54. Станић Љиљана проф. социологије      

55. Соња Ковачевић проф. филозофије      

56. Стељић Милунка проф. филозофије     

57. Бранка Јевтић проф. социологије     

58. Ђурић Драгана проф. психологије     

59. Радовић Драгана проф. психологије     

60. Емилија Станковић школски педагог      
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5.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, 

ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ  

Р.б.  

Наставн

и 

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 књж.     
592 

592 

444  

444 

560  

561 

315 

318  

720 

722 

324 

333 

640 

640  

384 

385 

2512 

2515 

1468 

1480 

100,1

2 

100,8

2 

2. Енглески 

језик 1 
296 

293 

222 

220 

420 

421 

210 

210 

720 

720  

216 

216  

512 

512 

192 

192 

1948 

1946 

840 

838 

99,9 99,76 

3. Француски 

јез. 2 
148 

148 

74 

74 

210 

210 

- 

- 

148 

148 

- 

- 

256 

257 

- 

- 

762 

763 

74 

74 

100,1

3 

100 

4. Руски језик 2 74 

74 

- 

- 

70 

70 

- 

- 

72 

72 

- 

-  

- 

- 

192 

192 

216 

216 

192 

192 

100 100 

5. Немачки 

језик 2 
74 

74 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

- - 216 

216 

216 

216 

100 100 

6. Италијански 

језик 2 
74 

74 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

- - 216 

216 

216 

216 

100 100 

7. Шпански 

језик 
74 

74 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

74 

74 

 100 100 

8. Латински 

језик 
296 

297 

222 

222 

280 

280 

- 

- 

- - - - 576 

577 

222 

222 

100,1

7 

100 

9. Устав и 

права грађа  
- 

- 

- - - - - 128 

128 

96 

96 

128 

128 

96 

96 

100 100 

10. Социологија - - - - - - 384 

384 

192 

196 

384 

384 

192 

196 

100 102,0

8 

11. Психологија - - 280 

280 

210 

210 

- - - - 280 

280 

210 

210 

100 100 

12. Филозофија - - - - 288 

288 

216 

216 

384 

384 

192 

192 

672 

672 

408 

408 

100 100 

13. Историја 296 

298 

222  

223 

280 

281 

210 

210  

432  

433 

216 

217  

384 

384 

- 1392 

1396 

648 

650 

100,2

9 

100,3

1 

14. Географија 296 

300 

222 

225 

280 

281 

210 

211 

288 

284 

216 

218 

- 

- 

- 864 

875 

648 

654 

101,2

7 

100,9

2 

15. Биологија 296 

302 

222 

227 

280 

281 

210 

212 

288 

289 

324 

322 

- 

- 

288 

285 

864 

872 

1044 

1046 

100,9

2 

100,1

9 

16. Математика 592 

594 

444 

444 

420 

421 

525 

525 

288 

288 

540 

540 

256 

256 

384 

385 

1556 

1559 

1893 

1894 

100,1

9 

100,0

5 

17. Физика 296 

 296 

222 

220 

280 

283 

315 

315 

288 

289 

324 

324 

256 

256 

480 

479 

1120 

1124 

1341 

1338 

100,3

5 

99,78 

18. Хемија 296 

296 

222 

221 

280 

282 

315 

315 

- 

 

324 

324 

- 

- 

192 

189  

576 

578 

1053 

1049 

100,3

5 

 

99,62 
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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. Рачун. и 

информ. 

296 

295 

222 

 222 

240 

  

240 

180 

 

180 

264 

 

264 

186 

 186 

248 

248 

186 

186 

1048 

1048 

774 

774 

100 100 

20. Музичка 

култура 

148 

149 

111 

 110 

140 

 141 

105 

 

105 

144 

143 

- 

- 

128 

128 

- 560 

560 

216 

215 

100 

 

99,54 

21. Ликовна 

култура 

148 

146 

111 

110 

140 

140 

105 

106 

144 

145 

- 

- 

128 

128 

- 560 

559 

216 

216 

99,82 100 

22. Физичко 

васп. 

296 

294 

222 

222 

280 

280 

210 

211 

288 

285 

216 

216 

256 

256 

192 

192 

1120 

1115 

840 

841 

99,55 100,1

2 

Укупно 

 

17644 

17710 

12807 

12629 

100,3

7 

98,61 
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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 

I 1  18 

3 

II 1  16 

3 

III 1  6 

3 

IV 1  10 

I 2  26 II 2  12 III 2  14 IV 2  6 

I 3  18 II 3  9 III 3  8 IV 3  5 

I 4  20 II 4  10 III 4  3 IV 4  16 

I 5  15 II 5  7 III 5  8 IV 5  22 

I 6  16 II 6  15 III 6  12 IV 6  15 

Iс 20 IIс 10 IIIс 16 IV
с
 18 

Грађанско 

васпитање 
7 

I 1  12 

6 

II 1  13 

6 

III 1  23 

5 

IV 1  21 

I 2  3 II 2  19 III 2  16 IV 2  25 

I 3  12 II 3  20 III 3  24 IV 3  26 

I 4  12 II 4  22 III 4  24 IV 4  13 

I 5  17 II 5  23 III 5  22 IV 5  9 

I 6  15 II 6  16 III 6  14 IV 6  14 

Iс 9  IIс 14 IIIс 12 IV
с
 9 
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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 

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. 42 51 15 1 116 7 6,03 -  - - 

Прир.-мат. 73 20 - - 93 - - - - - - 

 

II 

Друш.-јез. 56 38 18 3 119 - - 2 1.68 - - 

Прир.-мат. 75 15 1 - 91 - - - - - - 

 

III 

Друш.-јез. 54 46 15 - 120 4 3.33 - - - - 

Прир.- мат. 57 18 6 - 82 1 1,22 - - - - 

 

IV 

Друш.-јез. 73 31 11 - 115 - - - - - - 

Прир.- мат. 73 16 - - 89 - - - - - - 

Укупно 503 235 66 4 825 12 1.45 2 1.68 - - 

 

 

 

Р.б. 
Наставни 

предмет 
Први Други Трећи Четврти Укуп. % 

1. Верска настава 
108 

108 

108 

108 

108 

108 

96 

96 

420 

420 

100 

 

2. 
Грађанско 

васпитање 

252 

252 

216 

216 

216 

216 

160 

160 

844 

844 
100 
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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. 823 3.92 3.79 4.07 3.76 

2. Енглески језик  I  823 4.13 3.99 3.95 4.25 

3. Француски језик   I - - - - - 

4. Француски језик   II 342 3.79 4.11 3.72 3.89 

5. Руски језик I   - - - - - 

6. Руски језик  II 151 4.29 4.67 3.44 4.92 

7. Шпански језик II 23 3.86 - - - 

8. Немачки језик II 141 4.05 3.79 3.61 - 

9. Италијански језик II 165 

 

126 

3.75 4.02 4.14 - 

10. Латински језик 326 

 

3.90 3.50 - - 

11. Устав и права грађана 205 - - - 4.67 

12. Социологија 205 - - - 4.59 

13. Психологија 208 - 4.71 - - 

14. Филозофија 407 - - 4.79 4.99 

15. Историја 735 3.91 4.19 4.20 3.97 

16. Географија 619 4.65 4.51 4.60 - 

17. Биологија 708 4.38 4.50 4.24 5.00 

18. Математика 823 3.45 3.29 3.48 3.39 

19. Физика 823 3.70 3.31 3.80 4.50 

20. Хемија 588 3.85 3.56 4.44 4.56 

21. Рачунарство и информ. 823 4.43 4.44 3.94 4.71 

22. Музичка култура 653 4.76 4.81 4.87 4.85 

23. Ликовна култура 653 4.86 4.86 4.80 4.96 

24. Физичко васпитање 823 4.85 4.60 4.70 5.00 

25. Владање 823 4.73 4.88 4.86 4.93 

 

Средња оцена по разредима:  1. Први – 4,27; 2. Други – 4,30; 3. Трећи – 4,20; 4. Четврти – 4,53. 

Укупна средња оцена је 4,32. 
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5.6.5. Такмичења у школској 2015/16. години 

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

Тиме настављају успешну традицију својих претходника. Ни ове школске године нису изостали 

добри резултати. Учествовали смо на многим конкурсима и скоро на свим такмичењима које је 

организовало Министарство просвете, Министарство науке и заштите животне средине, и разна 

спортска и друга удружења.  

Најуспешније ученике школа је наградила пригодном књигом.  

 

 

Наставни предмет 

Број ученика на такмичењу 

Општинско Окружно Републичко 

У I II III У I II III У I II III 

Српски језик и књ. 22 1 4  5  1 1     

Енглески језик     7 1  2 3  1  
Француски језик     2   2 2    
Руски језик         1    
Историја     1   1 1    
Биологија 34 3 2 3 14 4 2 2 9    
Математика 26 6 5 4 17 2 1 1 4  2  
Математика 
„Мислиша“         103 5 4 10 

Математички турнир         4    
Рачунарство и 
информат.     1   1 1 1   

Физика 22 8 6 5 21 5 4 8 5  1 2 
Хемија     8 3 3  5   1 
Географија 9 2 7  9 3 3 3 6   1 
Књижевна олимпијада 4  2 2     1 1   

Укупно 117 20 26 14 85 18 14 21 145 7 8 14 
Међународна 
такмичења 2 

преглед учешћа (У) и резултата (I, II, III награда) ученика постигнутих на свим нивоима такмичења 

у школској 2014/15. години 

 

Најуспешнији такмичари 

 

Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Српски језик и књижевност 

Јанковић Ксенија  III4 Грујичић Биљана II  

Подгорица Ивана II1 Смиљанић Љиљана III  
Књижевна олимпијада 

Јовановић Милица I6 Благојевић Мирјана II  

Енглески језик 

Ерић Јована IV1 Демировић Невенка I II 

Рајевић Алекса IV4 Ковачевић Данка III учешће 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Милошевић Томислав IV4 III учешће 

Руски језик 
У финале треће НИС олимпијаде из руског језика се пласирала Александра Басарић I5 

Француски језик 

Тодоровић Срђан IV3 
Пејовић Добрина 

III учешће 

Ћоровић Александар IV2 III учешће 

Историја 

Госпавић Лазар II2 Илић Душица III  

Биологија 

Димитријевић Марија I4 Зарић Млица I  

Ковачевић Андреј I4 

 

Станојевић Саша 

II  

Ковачевић Игор IV6 I  

Лазаревић Јована III6 I  

Богдановић Јована III6 I  

Митровић Јана I6 

Ристовић Душица 

II  

Димитријевић Александра III4 III  

Павловић Ружица IIIs III  

Физика 

Селаковић Милош IV6 Васовић Цмиљка II III 

Шопаловић Стефан IV6 III III 

Трифуновић Александар III4 Јевђовић Снежана I II 

Поповић Павле III6 I учешће 

Шојић Никола IV6 Васовић Цмиљка III учешће 

Димитријевић Марија I4 

Павловић Живојин 

I  

Бојовић Софија I4 I  

Југовић Лазар I5 II  

Васовић Тамара I5 II  

Јевтић Јелисавета I5 II  

Куљанин Сара I6 III  

Јовановић Милица I6 III  

Божић Душан I5 III  

Драгутиновић Срђан II6 Васовић Цмиљка III  

Лекић Владе II4 Јевђовић Снежана III  

Математика 

Кукркић Иван II5 Тубић Рајко II II 

Милићевић Катарина III5 Живанић Славка I учешће 

Симовић Алекса IV4 Суботић Слободан I II 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Селаковић Милош IV6 Станковић Марија III учешће 

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Димитријевић Марија I4 Јелисавчић Милена  III 

Селаковић Алекса II5 

Тубић Рајко 

 I 

Кукркић Иван II5  II 

Дедић Михаило II5  III 

Рогић Александар II6  III 

Драшковић Вукашин II4 

Суботић Слободан 

 II 

Новаковић Тамара II4  III 

Петровић Сара II4  III 

Димитријевић Александра III4 Цвијетић Дејан  I 

Пашић Огњен III6 
Јелисавчић Милена 

 II 

Станковић Давид III6  III 

Милићевић Катарина III5 Живанић Славка  III 

Ивановић Милош IV4 

Суботић Слободан 

 I 

Станојевић Александра IV4  I 

Тодосијевић Ана IV4  I 

Симовић Алекса IV4  II 

Ојданић Ђорђе IV6 
Станковић Марија 

 III 

Стојановић Милош IV6  III 

Ковачевић Милисав IV5 Тубић Рајко  III 

24  ученика су похваљена 

Финално такмичење „Мислиша“ 

Селаковић Алекса II5 Тубић Рајко  учешће 

Станојевић Александра IV4 

Суботић Слободан 

 II 

Ивановић Милош IV4  похвала 

Тодосијевић Ана IV4  учешће 

Математички турнир 

Димитријевић Марија I4 Јелисавчић Милена  похвала 

Драшковић Вукашин II4 Суботић Слободан  учешће 

Средић Алекса III1 Живанић Славка  учешће 

Симовић Алекса IV4 Суботић Слободан  похвала 

Рачунарство и информатика 

Селаковић Милош IV6 Мисаиловић Анка III I 

Селаковић Милош је обезбедио пласман на српску информатичку Олимпијаду 

Хемија 

Куљанин Сара I6 Селаковић Драгица I учешће 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Ковачевић Андреј I4 I VII 

Југовић Лазар I5 II учешће 

Поповић Павле III6 II учешће 

Кукркић Иван II5 
Вељовић Славица 

II учешће 

Селаковић Милош IV6 I III 

Селаковић Милош је на Српској хемијској олимпијади освојио IV место и изборио 

пласман на Светску хемијску олимпијаду у Азејберџану 

Географија 

Станковић Давид III6 Шоловић Биљана I III 

Станкови Давид остварио је и учешће географској олимпијади  ''Балканијади'' 

 

 Конкурси 

 

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. 

Само победници у екипној и појединачној конкуренцији настављају такмичење на следећем 

нивоу.  

Наша школа је и ове, 2014/15. школске године наступала и остварила следеће резултате. 

 

Спорт Екипа/појединачно Такмичење 

Пласм

ан/ 

учешћ

е 

Стони 

тенис 

ученици општинско V 

ученице општинско IV 

Кошарка  
ученици општинско II 

ученице општинско III 

Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Ментор Нагр. 

Литерарни конкурси 

Материце 
Стамболић Ана III4 

Грујичић Биљана 

I 

Јанковић Ксенија III4 II 

„Петља“ 

Фонд Зоран Теодосић 

Кујунџић Јана III3 I 

Церовац Јована III2 II 

„Кикини дани“ Церовац Јована III2 II 

Енглески језик 

My English Book 
Ђерић Исидора III2 

Ћоровић Јелена 

 

 

Илић Јована I4 Гавриловић Светлана  
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Спорт Екипа/појединачно Такмичење 

Пласм

ан/ 

учешћ

е 

Одбојка 
ученици међуокружно II 

ученице окружно II 

Стрељашт

во 

ученици општинско II 

ученице републичко XVI 

Рукомет ученици општинско III 

Атлетика 
ученици општинско III 

ученице међуокружно II 

Пливање 

Ђунисијевић Невена републичко XI 

Ђуричић Татјана републичко XIV 

Остојић Теодора републичко  

Стаматовић Ана републичко XII 

Кокора Андреј републичко  

Стјепановић 

Владимир 

републичко  

Ћитић Предраг републичко XIII 

Марковић Филип републичко XVIII 

Матић Драган републичко XIV 

Мали 

фудбал 

ученици окружно III 

 

Школа је по дванаести пут узастопно проглашена за свеукупног победника ОСИУРС–а за 

школску 2014/15. годину. Професорка наше школе Јована Јокић  проглашена је за трећег 

најуспешнијег професора физичке културе. 

 

Математички турнир 

На тридесет седмом математичком турниру (Математичка олимпијада средњих школа), 

екипном првенству средњих школа Републике Србије, одржаном 16.маја 2015. у Београду, екипа 

Ужичке гимназије похваљена је за пласман. 

У нашем математичком тиму били су Димитријевић Марија I разред, Драшковић Вукашин II 

разред, Средић Алекса III разред и Симовић Алекса IV разред. Димитријевић Марија и Симовић 

Алекса су похваљени за постигнуте резултате. На турниру је учествовало 46 средњих школа (184 

ученика) из целе Србије. Ово математичко такмичење организовало је Математичко друштво 

„Архимедес“ из Београда. 

Ове школске године екипу су пратили професори математике Милена Јелисавчић и Славка 

Живанић. У време израде задатака професори су присуствовали семинару „Мотивација и 

развијање интересовања за математику“ (теме: 1. Нерешиви и нерешени математички проблеми, 2. 

Избор и анализа задатака са Турнира 2015. године). 

Славка Живанић 



 40 

Математичко такмичење „Мислиша 2015“ 

 

Oве школске године ученици наше школе су учествовали на републичком математичком 

такмичењу „МИСЛИША-2015“. Организатор овог такмичења је математичко друштво 

„Архимедес“ по угледу на међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. 

На такмичењу „МИСЛИША 2015“ је учествовало 49200 ученика из 625 основних и средњих 

школа у Србији. Такмичење је одржано 12.марта 2015.године у 12 сати. Учествовао је 91 ученик 

Ужичке гимназије: 26 ученика I разреда, 22 ученика II разреда, 23 ученика III разреда и 20 ученика 

IV разреда.  

Награђено је 19 ученика: Димитријевић Марија I4 (трећа награда), Дедић Михаило II5 (трећа 

награда), Драшковић Вукашин II4 (друга награда), Кукркић Иван II5 (друга награда), Новаковић 

Тамара II4 (трећа награда), Петровић Сара II4 (трећа награда), Рогић Александар II6 (трећа 

награда), Селаковић Алекса II6 (прва награда), Димитријевић Александра III4 (прва награда), 

Милићевић Катарина III5 (трећа награда), Станковић Давид III6 (трећа награда), Пашић Огњен III6 

(друга награда), Ивановић Милош IV4 (прва награда), Ковачевић Милисав IV5 (трећа награда), 

Ојданић Ђорђе IV6 (трећа награда), Симовић Алекса IV4 (друга награда), Стојановић Милош IV6 

(трећа награда), Станојевић Александра IV4 (прва награда), Тодосијевић Ана IV4 (прва награда). 

Ученици са освојеним првим наградама имали су максималан број бодова и учествовали су на 

великом финалу „Мислише 2015“. На суперфиналу одржаном 19.априла 2015.у Београду 

учествовао је 171 ученик од 192 позвана из основних и средњих школа. Запажен резултат имали су 

Станојевић Александра IV4 (друга награда) и  Ивановић Милош IV4 (похвала). Ученике на 

такмичење у Београд су пратили професори Тубић Рајко и Суботић Слободан.  

Похваљена су 24 ученика:Васовић Тамара I5, Куљанин Сара I6, Матовић Матија I5, Драговић 

Ана II4, Драгутиновић Срђан II6, Јанковић Војислава II5, Јовановић Лука II5, Лекић Владе II4, 

Петровић Ивана II5,Половина Душан II5, Радојевић Јелена II4, Ћитић Предраг II4, Илић Урош III4, 

Петронијевић Дарко III4, Поњавић Ђорђе III6, Радојичић Марија III5, Смиљанић Кристина III6, 

Стаменић Марија III5, Трифуновић Александар III4, Ћитић Александра III4, Зечевић Момир IV4, 

Јелисавчић Предраг IV5, Шојић Никола IV6 и Шопаловић Стефан IV6. 

Координатор такмичења за ову школску годину је  Милена Јелисавчић 

Милена Јелисавчић 

 

Taкмичења у организацији Друштва математичара Србије 

 

Општинско такмичење из математике одржано је 13.12.2014. године у Ужичкој гимназији. На 

такмичењу је учествовало 26 ученика. На окружно такмичење се пласирало 17 ученика: 4 ученика 

првог разреда, 2 ученика другог разреда, 6 ученика трећег разреда и 5 ученика четвртог разреда. 

Окружно такмичење одржано је у Гимназији „Свети Сава“ у Пожеги 31.01.2015. године. На 

државно такмичење из наше школе су се пласирали следећи ученици: Кукркић Иван (2-3. место) из 
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другог разреда, Милићевић Катарина (прво место) из трећег разреда, Симовић Алекса (прво место) 

и Стојановић Милош (четврто место) из четвртог разреда. 

На државном такмичењу одржаном 28.02.2015.године у Зајечару награђени су 

1. Кукркић Иван II5 (друга награда) 

2. Симовић Алекса IV4 (друга награда) 

Симовић Алекса освајањем друге награде ослобођен је полагања пријемног испита на 

факултетима у Србији из математике. 

 

Професори Рајко Тубић и Слободан Суботић са учесницима државног  такмичења у Зајечару 

Због добрих резултата  на такмичењима очекујемо још веће интересовање наших ученика за 

математику. 

Рајко Тубић, Слободан Суботић   



 42 

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              01.09.2014. год. 

 Дан школе                                              17.10.2014. год. 

 Први класификациони период                         03.11.2014. год. 

 Завршетак наставе у првом полугодишту                              30.12.2014. год. 

 Полугодиште - класификација                                                30.12.2014. год. 

 Подела ђачких књижица              30.12.2014. год. 

 Зимски школски распуст                                   30.12.2014. - 20.01.2015. год. 

 Почетак наставе у другом полугодишту            20.01.2015. год. 

 Савиндан                            27.01.2015. год. 

 Други класификациони период 

IV разред                                                                              20.03.2015. год. 

I, II и III                                                                                27.03.2015. год. 

 Завршетак наставе у другом полугодишту 

IV разред                                                                     27.05.2015. год. 

I, II и III                                                                                24.06.2015. год. 

 Одељенска већа 

IV разред                        27.05.2015. год. 

, ,  разред                 24.06.2015. год. 

 Подела сведочанстава IV  разред             29.05.2015. год. 

, ,  разред                                                 29.06.2015. год. 

     Подела диплома 

IV  разред                                                               12.06.2015. год. 

 Летњи распуст                                                24.06. - 31.08.2015. год. 

 Матурски испит 

јунски рок: пријављивање                           29.05.2015. год.   

полагање 

- српски језик                                                                      01.06.2015. год. 

- страни језик, математика                                                03.06.2015. год. 



 43 

- одбрана радова                                                        05. и 06.06.2015. год. 

августовски рок: пријављивање                        14.08.2015. год.        

полагање                                                                             од 17.08.2015. год.        

 наставни дани по распореду од:  понедељка - 18.02. 2014.г. и уторка 16.04.2015. год.  

Време реализације екскурзија :  трећи разред...............................крај маја 2015. године. 

- Припремна настава биће организована у мају  2015. према интересовању матураната. 

- Сва такмичења ученика биће организована према календару Министарства. 

- Значајне културне активности и акције које школа реализује биће равномерно распоређене у 

току школске године. 

 

5.9.ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД  

У току школске 2014/15. ванредни ученици су полагали испите у предвиђеним роковима и 

утврђеном респореду.  

У овој школској години статус ванрадних имају следећи ученици: 

 

Први разред 

1. Грозданић Милош 

2. Димов Андрија 

Други разред  

д-ј. смер 

1. Арсић Борис 

2. Петровић Срђан 

П-м. смер 

1. Ђуричић Лука 

2. Јоксимовић Марко 

 

 

Трећи разред д-ј смер 

1. Јевтовић Марко 

2. Алексић Маја 

3. Костић Павле 

4. Цветковић Ненад 

5. Цветковић Немања 

6. Чорбић Стефан 

7. Перишић Ана 

8. Миловановић 

Стефан 

9. Нешић Филип 

 

Четврти разред 

Д-ј. 

1. Прљевић Даница 

2. Божовић Неда 

3. Кулизић 

Александар 

 

П-м 

1. Филиповић Марија 



86 

 

 

1. До 28.6.2015. године све предвиђене испите потребне за завршетак разреда положилу су: 

Бешевић Кристина четврти разред друштвено-језичког смера, Мартиновић Јелена - трећи 

разред друштвено-језичког смера и Трнавац Милош – четврти разред друствено – језичког 

смера. 

 

5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
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5.10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА  

У току школске 2014/15. 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 Презиме и име Наставни предмет Планирано 

часова 

секције 

Реализовано 

часова 

секције 

Степен         

реализације 

1. Даниловић Гордана Српски јез. и књиж. 30 59 196.67 

2. Смиљанић Љиљана Српски јез. и књиж. 30 59 196.67 

3. Марјановић Ружица Српски јез. и књиж. 30 59 196.67 

4. Благојевић Мирјана Српски јез. и књиж. 30 34 113.33 

5. Јовановић Бојана Српски јез. и књиж. 30 33 110 

6. Грујичић Биљана Српски јез. и књиж. 30 36 120 

7. Милена Стричић Српски јез. и књиж. 15 59 393.33 

8. Гавриловић Светлана Енглески језик 30 30 100 

9. Скорковић Бранкица Енглески језик 30 30 100 

10. Вукић Бранка Руски језик 30 0 0 

11. Весовић Борка Француски језик 30 33 110 

12. Кнежевић Светлана  Физичко васп. 60 29 48.33 

13. Ковачевић Горан Физичко васп. 60 0 0 

14. Вранешевић Љубиша Физичко васп. 15 0 0 

15. Јокић Јована Физичко васп. 15 27 180 

16. Жупић Зоран Мизичка култура 120 хор 0 0 

17. Спаловић Биљана Ликовна култура 30 30 100 

18. Папић Јадранка Историја 60 72 120 

19. Илић Душица Историја 30 24 80 



89 

 

20. Галечић Мирјана Географија 30 37 123.33 

21. Живанић  Славка Математика 30 32 106.67 

22. Милошевић Мирјана Рачун.и. информат. 30 30 100 

23. Васовић Цмиљка Физика 30 30 100 

24. Јевђовић Снежана Физика 30 38 126.67 

25. Павловић Живојин Физика 30 30 100 

26. Селаковић Драгица Хемија 30 30 100 

27. Станојевић Саша Биологија 30 7 23.33 

28. Зарић Милица  Биологија 30 30 100 

29. Соња Ковачевић Филозофија/ 30 58 193.33 

30. Јевтић Бранка Сциологија 30 29 96.67 

 

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 

допунска 

Реализова

но часова 

додатна 

Степен         

реализаци

је 

1. Биљана Грујичић Српски јез. и књ. 30 37 37 240 

2. Ружица Марјановић 

ж 

Српски јез. и књ. 30 0 0 0 

3. Гордана Даниловић Српски јез. и књ. 30 20 10 100 

4. Љиљана Смиљанић Српски јез. и књ. 30 20 12 106.67 

5. Мирјана Благојевић Српски јез. и књ. 30 31 35 220 

6. Хаџи Јовановић 

Бојана 

Српски јез. и књ. 30 5 25 300 

7. Милена Стричић Српски јез. и књ. 15 7 20 180 

8. Данка Ковачевић  Енглески језик 15 2 0 13.33 
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9. Светлана 

Гавриловић 

Енглески језик 30 10 20 100 

10. Бранкица Скорковић Енглески језик 30 30 30 200 

11. Невенка Демировић Енглески језик 30 10 20 100 

12. Ћоровић Јелена Енглески језик 30 16 19 116.67 

13. Душица 

Каримановић 

Енглески језик 15 32 11 286.67 

14. Бранка Вукић Руски језик 30 0 14 46.67 

15. Борка Весовић Француски језик 15 0 0 0 

16. Пејовић Добрина Француски језик 15 0 0 0 

17. Вранић Ђурђица Француски језик 3 6 0 200 

18. Дукић Јелена Латински језик 30 30 0 100 

19. Василић Ивана Немачки језик 30 30 24 80 

20. Нинослава 

Јелисавчић  

Шпански језик 9 9 0 100 

21. Јешић Бојана Италијански јез. 30 26 6 106.67 

22. Светлана 

Миловановић 

Историја 30 27 20 156.67 

23. Ковачевић Соња Филозофија 30 0 0 0 

24. Стељић Милунка Филозофија 30 0 26 86.67 

25. Јевтић Бранка Социологија 

Устав 

30 15 0 50 

26. Папић Јадранка Историја 30 24 32 186.67 

27. Душица Илић Историја 30 0 0 0 

28. Биљана Шоловић Географија 30 0 35 116.67 

29. Душица Ристовић Биологија 15 24 30 360 

30. Милица Зарић Биологија 30 15 15 100 

31. Саша Станојевић Биологија 30 3 7 33.33 

32. Славица Вељовић Хемија 30 15 15 100 

33. Оливера Куљанин Хемија 15 15 0 100 

34. Драгица Селаковић Хемија 30 28 30 193.33 

35. Снежана Јевђовић Физика 30 23 - 76.67 

36. Цмиљка Васовић Физика 30 30 - 100 

37. Павловић Живојин Физика 30 54 30 280 

38. Лела Међедовић Физика 15 - - 0 

39. Пртењак Ана Биологија 15 - - 0 
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40. Спаловић Биљана Ликовна култура 30 - - 0 

41. Слободан Суботић Математика 30 2 22 80 

42. Милена Јелисавчић Математика 30 25 15 133.33 

43. Славка Живанић Математика 30 20 14 113.33 

44. Марија Станковић Математика 30 27 - 90 

45. Рајко Тубић Математика 30 4 26 100 

46. Милијана Аћимовић Рачунар.и инфор. 30 17 - 56.67 

47. Мирјана Милошевић Рачунар.и инфор. 30 15 24 130 

48. Цвијетић Дејан  Рачунар.и инфор. 30 15 15 100 

49. Биљана Ристић Рачунар.и инфор. 30 28 2 100 

50. Анка Мисаиловић Рачунар.и инфор. 30 24 0 80 

5.10.5. Извештај о реализацији припремне наставе 

Р.б Презиме и име Наставни 

предмет 

Планирано 

часова 

секције 

Реализовано 

часова 

секције 

Степен         

реализације 

1. Вељовић Славица Хемија 25 25 100 

2. Станковић Марија Математика 10 10 100 

3. Рајко Тубић Математика 10 12 120 

4. Слободан Суботић Математика 10 10 100 

5. Данка Ковачевић Енглески језик 25 22 88 

6. Љиљана Смиљанић Српски јез.и књ. 20 20 100 

7. Ружица Марјановић Српски јез.и књ. 20 20 100 

8. Зарић Милица Биологија 10 10 100 

9. Васовић Цмиљка Физика 15 16 106.67 

10. Душица Илић Историја 20 42 210 

11. Бранка Јевтић  Социологија 15 14 100 

12. Биљана Спаловић Ликовна култура 20 20 100 

13. Добрина Пејовић Француски језик 10 9 90 

14. Милунка Стељић Филозофија 10 11 110 
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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. 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ,  РУКОВОДЕЋИХ,  УПРАВНИХ  И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

6.1. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

6.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

Наставничко веће је, као највећи и најважнији стручни орган школе, непосредно 

организовало и пратило остваривање циљева и задатака образовно-васпитног процеса. Пратили су 

се резултати рада ученика и наставника, утврђивао се општи успех ученика, предлагане су и 

изрицане васпитно-дисциплинске мере. На полугодишту и крају наставне године урађена је 

анализа рада стручних већа. На свакој седници разматрана су будућа дешавања у школи и 

подношени су извештаји о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника.  

На 12 седница Наставничког већа на дневном реду били су следећи садржаји: резултати 

уписа у први разред за школску 2014/15. годину; формирање одељења и упис ученика у II, III и IV 

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

рада школе; разматрање предлога Годишњег плана рада школе; усвајање распореда часова 

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

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

наредној школској години и именовање руководилаца секција; разматрање и усвајање програма 

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

испитног одбора и испитних комисија за релизацију матурског испита; разматрење и усвајање 

предлога тема за матурске радове и одређивање ментора; утврђивање резултата испита за ванредне 

ученике и резултата матурских испита и општег успеха ученика на матурском испиту; доношење 

одлуке о похваљивању и награђивању ученика и проглашење носиоца диплома ''Вук Караџић'' и 

специјалних диплома; рад школског развојног тима и реализација задужења за вредновање и 

самовредновање рада школе; организација и учешће ученика на такмичењима, конкурсима, 

смотрама итд.; организација културно-спортских сусрета, међународних посета и размена ученика 

и друго. 
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Време 

реализа

ције 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 1
1
.0

9
 

Утврђивање предлога Годишњег плана рада 

школе и предлог одлуке Школском одбору  

Разматрање Извештаја о раду за школску 

2013/14.г. 

Утврђивање предлога структуре 40-то часовне 

радне недеље и предлог одлуке Школском одбору 

на усвајање  

Разматрање предлога Школског прогрма 

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– координатори (извештаји) 

Самовредновање – координатори (извештаји и 

планови) 

Усвајање списка уџбеника који ће се користити у 

школској 2014/15.години 

Екскурзија ученика трећег разреда 

Ђачки динар 

Текућа питања 

Презентациј

е, разговор, 

дискусије, 

договор 

комисија за 

израду програма , 

директор и 

педагог 

О
к
то

б
ар

  
 

1
7
.1

0
. 
 Свечана седница Наставничког већа поводом 

обележавања 175-те годишњице Гимназије 

1. Оживљавање сећања и погледи у будућност 

Извештаји 

 

Бивши и садашњи 

ђаци гимназије 

Н
о
в
ем

б
ар

 1
2
.1

1
. 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 

првом класификационом периоду  

Послови у вези матурског испита  

Предлог уписа за школску 2015/16.годину 

Обрада теме: Екстерно вредновање–области 

квалитета, Драгана Радовић 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог  
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Д
ец

ем
б

ар
 1

8
.1

2
. 
и

 2
3
.1

2
. 

Давање мишљења Наставничког већа о 

кандидату за директора школе 

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 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

стручна већа, 

педагог 

 

Ја
н

у
ар

 2
2
.1

2
.2

0
1
5
. 

 -Анализа резултата образовно-васпитног рада на 

крају првог полугодишта  

Оцена и анализа посећених часова у првом 

полугодишту школске 2014/15. године  

Анализа рада стручних већа у  полугодишту  

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, педагог 

и председници 

стручних већа 

Ф
еб

р
ар

 2
6
.2

. 

Послови у вези матуре за школску 2014/15. 

годину  

Извештај о реализацију СУ наставника у 

претходном периоду - директор 

Утврђивање резултата испита ванредних ученика 

(извршилац: председник комисије) 

Успех ученика првог разреда уписаних из ОШ у 

Ужицу, аналитичко-истраживачки рад 

(извршилац: школски педагог) 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, педагог 

и председник 

комисије за 

ванредне ученике 

М
ар

т 
3
0
.3

. 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита  

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 

крају  квалификационог периода школске 

2014/15. године (извршилац: директор и педагог) 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

професор 

психологије 
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М
ај

 1
4
.5

. 
и

 2
9
.5

. 
Извештај о реализацију СУ наставника у 

претходном периоду - директор  

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Утврђивање резултата испита за ванредне 

ученике (извршилац: председник комисије) 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита (извршилац: директор) 

Резултати ученика постигнутих на такмичењима 

План надокнаде 

Ексурзија ученика трећег разреда 3. разреда 

 

Анализа резултата васпитно-образовног ученика 

завршних разреда 2014/15. године (извршилац: 

педагог) 

Разматрање извештаја са реализоване ексурзије 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог 

Директор, педагог 

и председник 

комисије за 

ванредне ученике 

Ју
н

  
0
9
.0

6
 .
  
  
  
 и

  
2
6
.6

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 

Предлог за ученика генерације 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа резултата васпитно-образовног рада 

ученика на крају наставне године (извршилац: 

директор и педагог) 

Доношење одлуке о похваљивању и награђивању 

ученика (извршилац: разредне старешине и 

наставничко веће) 

Формирање потребних комисија за упис ученика 

у  разред (извршилац: директор) 

Извештај о реализацију СУ наставника у 

претходном периоду - директор  

Школска администрација и документација и 

реализација договорених обавеза 

(самовредновање, шрп, дневници, уписнице...) 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог, 

председници 

стручних већа, 

одељенске 

старешине 
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Анализа резултата васпитно-образовног рада на 

крају школске 2014/15. године (извршилац: 

директор) 

Формирање одељења, подела часова и 

одређивање одељењских старешина (извршилац: 

директор и педагог) 

Формирање комисија за полагање поправних 

испита 

Организација уписа ученика у , ,  и V разред 

Гимназије (извршилац: директор) 

Формирање тима за израду Годишњег програма 

рада 

Припреме за почетак нове школске године 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, педагог 

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску 

документацију а  носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.  

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

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

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

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

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

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

образовних-васпитно резултата;  предлагање мера за побољшање успеха ученика и унапређивање 

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

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

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

сарадње са родитељима и друго. 

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

Наставничког већа и другим стручним органима школе. 

6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа  ПРВОГ разреда 

Одељенско веће првог разреда  радило је према усвојеном плану рада. 

Одељенске старешине првог 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 првог разреда. Одељенске старешине су пратиле редовност 
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оцењивања ученика из свих предмета и са предметним наставницима разговарале о мерама за 

побољшање успеха. 

На сваком класикационом периоду усклађивани су критеријумио за изрицање васпитно 

дисциплинсих мера као и критеријуми за извођење оцена из владања. Такође је анализиран успех и 

понашање ученика. 

У току школске године одељенске старешине су радиле на педагошкој документацији као и на 

решавању текућих проблема у одељењу. 

Одељенске старешине су се стручно усавршавале на нивоу Одељенског већа првог разреда, 

Милена Јелисавчић, професор рачунарства и информатике одржала презентацију коришћења 

програма  дневника ученичке евиденције и програма за израду сведочанстава.(16.6.2015.год) 

Весовић Борка 

 

6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа  ДРУГОГ разреда 

Одељењско веће другог разреда у саставу Милијана Аћимовић, Гордана Даниловић, Ружица 

Марјановић, Слободан Суботић, Цмиљка Васовић, Рајко Тубић и Светлана Кнежевић радило је 

према усвојеном плану и програму за школску 2014/2015. годину. 

Одељењске старешине су континуирано пратиле успех ученика, учешће у ваннаставним 

активностима, понашање и дисциплину ученика на часовима. На састанцима су анализирани 

планови писмени и контролних задатака, распоред додатне и допунске наставе, као и секција у 

којима су ангажовани ученици другог разреда. Одељењске старешине су пратиле и анализирале 

редовност оцењивања ученика из свих предмета и са предметним наставницима разговарале о 

мерама побољшања успеха ученика. Такође су анализирани успеси ученика на такмичењима. 

Планиране су 4 редовне седнице одељењских већа. Одржане су три седнице на којима су 

усклађивани критеријуми за изрицање васпитно дисциплинских мера, као и критеријуми за 

извођење оцена из владања. На седницама је анализиран успех и понашање ученика. Седница 

одељењског већа за трећи класификациони период није одржана због штрајка просветних радника. 

Одељењске старешине првог разреда одржале су око тридесетак часова одељењске 

заједнице (бар један час недељно). Углавном су се држали планираних тема који су наведени у 

годишњем плану рада одељењских старешина. 

На часовима одељењског старешине посебна пажња била је посвећена дисциплини и 

изостајању ученика са наставе. Нажалост и поред тога поједини ученици су направили велики број 

и оправданих и неоправданих изостанака, па сматрамо да се овој теми у наредној школској години 

мора посветити још више часова. 

У току школске године одржана су два родитељска састанка на којима је анализиран успех 

ученика, владање и понашање ученика на часовима и предложене мере за побољшање успеха 
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ученика. Један заједнички родитељски састанак није одржан због штрајка просветних радника али 

су одржани индивидуалниразговори са родитељима ученика са недовољним оценама и 

неоправданим изостанцима. 

У току школске године одељењске старешине су редовно радиле на педагошкој 

документацији, као и на решавању текућих проблема у одељењу.  

На крају школске године чланови овог већа заједнички су радили на изради сведочанства за 

ученике и прегледу дневника и матичних књига. 

Милијана Аћимовић 

 

6.1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа  ТРЕЋЕГ разреда 

         Разредне старешине су углавном поштовале план одељенског већа донет на почетку школске 

године и часови су држани према њему . Одржани су по 36 часова одељенског старешине. 

  Планирана екскурзија за Грчку је реализована,у периоду од 16.5.2015. године  до 24.5.2015. 

године.Разредне старешине су одржале по четири родитељска састанка. Уредно је вођена 

педагошка документација. 

Драгица Селаковић 

6.1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа  ЧЕТВРТОГ разреда 

Одељењско веће четвртог разреда је радило према усвојеном плану рада. Одржно је више 

седница, састанака и консултација.  

Веће је извршило анализу школског календара и прихватило план послова који се односе на 

полагање матурских испита. 

Вођени су разговори са осталим професорима одељењског већа, договарани термини 

организације писмених задатака и вежби.  

На сваком класификационом периоду усклађивани су критеријуми за изрицање васпитних и 

васпитно-дисциплинсих мера као и критеријуми за извођење оцена из владања. На седницама 

Одељењског већа анализирани су успех, изостајање и понашање ученика. Изрицане су васпитне и 

васпитно-дисциплинске мере. Одељењске старешине су пратиле редовност оцењивања ученика из 

свих предмета и са предметним наставницима разговарале о мерама за побољшање успеха. 

Одржани су родитељски састанци на којима је извршена анализа остварених резултата у 

раду ученика и упознавање родитеља са пословима у вези полагања матурског испита. 

Са ученицима се разговарало о избору будућег занимања и пријемном испиту. Одељењске 

старешине су присуствовале презентацијама неких факултета.  

У току школске године одељењске старешине су радиле на педагошкој документацији. 

Извршен је преглед дневника и матичних књига. Организовани су разредни испити. Подељена су 

сведочанства и дипломе ученицима. На основу правилника проглашен је ђак генерације. 

Одржани су састанци у вези организације матуранске журке и матурске вечери. Одељењске 

старешине су помагале у организацији и присуствовале извођењу матурских испита и матурске 

вечери. 
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Одељењске старешине су присуствовале матурантској журци и пријему за добитнике 

Вукове дипломе и ученике који су освојили награде на државним такмичењима који су одржани у 

ГКЦ-у. 

Извршен је упис ученика у први разред. 

 

Марија Станковић 

6.1.3. Извештаји о раду Стручних већа 

Рад наставника организован и у оквиру 12 стручних већа. Основни садржаји рада стручних 

већа били су: подела часова и одређивање руководиоца већа; планирање наставе, реализација 

наставних програма и свих активности планираних 40-то часовном структуром радне недеље; 

уједначавање критеријума оцењивања и израда тестова знања; организација и извођење огледних и 

угледних часова; предлагање мера унапређивања наставног рада; коришћење и опремање 

специјализованих учионица, лабораторије и фискултурних сала; стручна помоћ наставницима-

приправницима; размена искустава у оквиру истих и сродних већа; распоред учешћа на 

семинарима и анализа посећених семинара; организација и реализација послова везаних за 

матурски испит; организација допунске и додатне наставе, припремне наставе и ваннаставних 

активности; организација такмичења и припрема ученика; реализација обавеза из области ШРП-а  

и самовредновања рада школа и друго.Стручна већа су просечно одржала по десет састанака. 

Одржан је и по један састанак са директором и педагогом школе.  

9.1.3. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИГ ВЕЋА 

Ред.

бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 

У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

Руководилац 

стручног већа 

1. Стручно веће наставника српског језика и 

књижевности 

Хаџи Бојана 

Јовановић 

2. Стручно веће наставника страних језика Светлана 

Гавриловић 

3. Стручно веће наставника друштвених наука  Стељић Милунка 

4. Стручно веће наставника историје Миловановић 

Светлана 

5. Стручно веће наставника биологије Ристовић Душица 

6. Стручно веће наставника географије Мирјана Галечић 

7. Стручно веће наставника математике и 

информатике 

Рајко Тубић  

8. Стручно веће наставника хемије Вељовић Славица 

9. Стручно веће наставника физике Цмиљка Васовић 

10. Стручно веће наставника ликовне културе и 

музичког васпитања 

Биљана Спаловић 

11. Стручно веће наставника физичког 

васпитања 

Кнежевић Светлана 

12.  Стручно веће наставника грађанског 

васпитања и веронауке 

Ана Пртењак 
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1. Извештај о раду Стручног већа наставника српског језика и књижевности 

Председник Стручног већа  Хаџи Бојана Јовановић  

Време реализаије: Септембар 

1. Донет и усвојен план рада за школску 2014/2015. Годину. 

2. Договорено је да ће се и ове школске године користити исти уџбеници,литература и приручници 

као и претходнегодине. 

3. Усвојен план руковођења  секцијама, и члановима већа предочен број часова допунске и додатне 

наставе на основу четрдесеточасовне радне недеље. 

Активности,теме 

4.Припрема Свечане академије поводом 175 година рада Гимназије: 

Договорено је да аутор програма  Свечане академије буде професорка Мирјана Благојевић.  

5.Стручно усавршавање: 

14-20.9.Професорка српског језика и књижевности Ружица Марјановић, као координатор пројекта, 

и група наших ученика, учествовали у пројекту Memory lab Juniorу оквиру студијског путовања у 

Немачку. 

Време реализације: Октобар 

Активности,теме 

3.Стручно усавршавање: 

31.10. На трибини о доступности образовања , која је одржана у просторијама Факултета за 

безбедност, о фестивалу „На пола пута“ говорила је професорка Ружица Марјановић. 

Начин реализације:усмени договор, састанак чланова већа и писање извештаја по обрасцу 

1. Припрема  Свечане академије поводом 175 година рада Гимназије: 

15.10. У Градском културном центру организовано књижевно вече посвећено фестивалу „На пола 

пута“. У оквиру програма одржана промоција збирке песама Драгане Младеновић , као и 

промоција новог романа Алмира Алића. 

17.10.Одржана Свечана седница поводом 175 година постојања Школе којој су присуствовали сви 

чланови Стручног већа 

17.10. На великој сцени Народног позоришта у Ужицу одржана Свечана академија поводом 175 
година Гимназије у Ужицу. Аутор програма била је професорка Мирјана Благојевић. 

2.  Уједначени  критеријуми оцењивања. 
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Носиоци реализације: стручно веће српског језика и књижевности, предметни наставници 

Време реализаије: Новембар 

Активности/теме 

1. Посета сајму књига  у Београду: 

1.11. Група професора Ужичке гимназије посетила Сајам књига у Београду. На Сајму одржана 
презентација књижевног фестивала “На пола пута“. 

12.11. Чланови Стручног већа присуствовали предавању“Екстерно вредновање“,које је одржала 

Драгана Радовић,школски психолог. 

12.11. Професорка Ружица Марјановић, у оквиру седнице Наставничког већа, поднела извештај са 

студијског путовања у Дахау,Нинберг и Скопље. 

18.11. Чланови Стручног већа присуствовали предавању“Пронађи и користи информацију“. 

5. Сви чланови Стручног актива активно су пратили Југословенски позоришни фестивал у  

Време реализације: Децембар, Јануар, Фебруар 

Активности/теме 

2. Извршена анализа постигнутог успеха из српског језика и књижевности  на крају првог 

тромесечја 

3. Припреме за такмичење и план припреме 

5. Припреме за прославу Светог Саве 

Договорено је да за припрему Савиндана буде ангажована професорка Хаџи Бојана Јовановић. 
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6.Предлог и усвајање тема за полагање матуре-Све теме су благовремено усвојене и ученици су 

добили инструкције за израду радова. 

7.Литерарни конкурси: 

27.12. У организацији Кола српских сестара, а поводом Материца, за свој литерарни рад ученице 
наше школе Ана Стамболић и Ксенија Јанковић, добиле су прву, односно другу награду. 

 

 

 

 

1. Извршена анализа реализације програмских задатака и успех ученика на крају првог 

полугодишта 

2. Стручно усавршавање: 

16.12. У Народној библиотеци Ужице, у сарадњи са Градском библиотеком “Владислав Петковић 

Дис“ из Чачка, организована је промоција књиге „Краљев библиотекар“.Промоцији присуствовале 

професорке Биљана Грујичић и Хаџи Бојана Јовановић. 

15-17.1. Професори српског језика и књижевности присуствовали Зимском семинару  на 
Филолошком факултету у Београду. 

20-22.1.-професорка Ружица Марјановић боравила у Берлину на студијском путовању поводом 

проjekta “Memory lab yunior“ 

26.2. Чланови Стручног већа присуствовали аналитичко- истраживачком предавању Емилије 

Станковић-„Адаптација ученика првог разреда“. 

28.2.-7.3.марта-професорка Ружица Маријановић и 8 ученика наше школе боравили у Нормандији 

на међународном омладинском скупу“Стазе сећања“. 

3.Светосавска приредба– учешће и утисци о приредби: 

27.1.-обележена је школска слава Савиндан.Ове године остварена је лепа сарадња између цркве 

Свети Марко,Народног позоришта у Ужицу и наше школе.Као резултат овог пројекта настала је 

представа „Принц Растко-монах Сава“,која је после извођења у свечаној сали Школе била изведена 

и на Малој сцени Народног позозоришта у Ужицу. 

4.Припрема за такмичење ученика и распоред такмичења: 

19.2.-одржано Школско такмичење из Српског језика и књижевности.19 ученика пласирало се у 

даљи ниво такмичења. 

5. Часопис „Гимназијалац“ вредно је радио и ове школске године. 
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Начин реализацаије:усмени договор, састанак чланова већа и писање извештаја по обрасцу. 

Носиоци реализације: стручно веће српског језика и књижевности, предметни наставници. 

Време реализаије: Март, Април, Мај 

Активности/теме 

1. Анализа такмичења: 

1.3.- у Медицинској школи одржана Књижевна олимпијада-Општински ниво.Пласман за даљи 

ниво такмичења избориле су ученице:Димитријевић Марија,Јовановић Милица-1.разред;Ивановић 

Дубравка-2.разред;Маринковић Јелена и Маријановић Магдалена-3.разред. 

14.3.-у Економској школи одржано Општинско такмичење из српског језика,а наши ученици 

освојили су следећа места:1.година-1.разред-Васовић Тамара;2.место-Ђокић Марија,Јевтић 

Јелисавета,Ћирковић Јована; 2.разред-Подгорица Ивана. 

21.3.- у Медицинској школи одржана Књижевна олимпијада-Окружни ниво.Пласман за 

републички ниво такмичења изборила је ученица Милица Јовановић I6. 

26.3.-У Градској кући одржана општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“. Ученици 
Ужичке гимназије  Нaђа Лазаревић IV2 и Стефан Јевтовић III5 изборили пласман на окружну 
смотру. 

6.4. У Косјерићу одржана окружна смотра рецитатора „Песниче народа мог“.Ученик Стефан 
Јевтовић III5 освојио је треће место.  

25.4.- у Економскј школи одржано Окружно такмичење из српског језика.Ученица Ксенија 
Јанковић освојила је друго, а Ивана Подгорицатреће место. 

27.4.-представа „Принц Растко-монах Сава“ учествовала на смотри аматерских позоришта 

Златиборског округа.Ученици наше школе освојилио су следеће награде:Павле Веселиновић I1-

најбољи глумац,Стефан Јевтовић III5-најперспективнији глумац. 

2. Извршена анализа успеха ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег 

класификационог периода. 

3.Организација и реализација фестивала „На пола пута“. 

26-30-одржан јубиларни,десети по реду фестивал“На пола пута“.Фестивал је одржан у сарадњи са 

Народним позориштем  у Ужицу и ГКЦ-Ужице. 

У Градском културном центру представљена је  књига ''Часови читања“, објављена у престижној 

едицији Реч, издавачке куће ''Фабрика књига'' из Београда.  ''Часови читања'' садрже ауторизоване 

транскрипте петнаест предавања одржаних током првих девет година фестивала „ На пола пута“. 

4.. Набавка уџбеника за наредну школску годину: 
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24.4-у амфитеатру школе одржана презентација уџбеника у организацији Издавачке куће 

„Едука“.Сви чланови актива добили су по примерак Читанке и Граматике за 2. годину и 2 сата 

стручног усавршавања. 

5..Литерарни конкурси:  

На литерарном конкурсу у оквиру манифестације“Кикини дани“,ученица Јована Церовац освојила 

3.место.Чланови жирија биле су професорке Биљана Грујичић и Хаџи Бојана Јовановић. 

26.3.-ученици наше школе учествовали на литерарном конкурсу у организацији Техничке школе и 

часописа „Петља“.Ученица Јана Кујунџић освојила је 1.место,а Јована Церовац 2.место 

6. Стручно усавршавање: 

6.4. Чланови стручног већа присуствовали противпожарној обуци и тестирању. 

8-10.4.- Професорке Ружица Марјановић и Гордана Даниловић присусуствовале припремном 

састанку за програм међурегионалне сарадње са Фондацијом Мак Диздар 

19.5.  У Београду одржана конференција поводом иницијативе да се формира балканска 

канцеларија за регионалну омладинску сарадњу, где је фестивал „На пола пута“ представљен као 

јединствен пример институционалне сарадње на регионалном нивоу.  

Време реализаије: Јун 

Активности/теме 

1.6. Одржан матурски испит из српског језика и књижевности. 

5.6.Одбрана матурских радова 

15.6.Професорке Хаџи Бојана Јовановић и Милена Стричић упућене  на прегледање завршног 
испита из српског језика(12 бодова за стручно усавршавање). 

3. Доношење плана рада за наредну школску годину и  избор руководиоца 

Начин реализацаије: усмени договор, састанак чланова већа и писање извештаја по обрасцу 

Носиоци реализације: стручно веће српског језика и књижевности, предметни наставници 

 

 

1. Извршена анализа успеха на крају школске године 

2. Извршена реализација и анализа плана рада Стручног већа 
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Напомена: У складу са стручним усвршавањем наставника, угледни часови ће бити реализовани  

након похађања стручних семинара, где ће наставници имплементирати у настави оно што су 

усвојили на семинару,а одржани угледни часови ће бити документовани. 

Хаџи Бојана Јовановић 

  

2. Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика  

 Председник Стручног већа Светлана Гавриловић 

Стручно усавршавање 

 Одржана су три угледна часа из енглеског језика и један угледни час из француског језика. 

 Чланови Већа присуствовали су на два семинара за наставнике енглеског језика и DSD 

конференцији за наставнике немачког језика. Јелена Ћоровић, Бојана Јешић и Данка 

Ковачевић су присуствовале семинару „Како са насиљем и васпитним проблемима у школи" 

у РЦУ. Чланови Већа су присуствовали и предавању на тему 'Пронађи и користи 

информацију'. 

Такмичења 

 Школа се пријавила за међународно HIPPO такмичење. Координатор такмичења је Бојана 

Јешић. 

 Школа је учествовала на online такмичењу Book Spine Poetry Contest на енглеском језику са 

22 рада. Резултати такмичења биће познати у јануару 2015. 

 Ученици III5 учествовали су нa фото конкурсу у организацији  италијанске издавачке куће 

Edilingua из Рима под називом Un libro di italiano nel mondo. 

 

Пројекти 

 Настављен је DELF пројекат. 

 Настављен је DSD пројекат. 

 У оквиру пројекта European Studies Programme, чији је координатор Бранкица Скорковић, 

ученици су учествовали на ликовном конкурсу под називом Create a Christmas Card – 

Christmas in Europe и добили диплому за своје учешће. Ученици су урадили и филм о школи 

за потребе овог пројекта. 

 

Активности 

 

Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења: води се евиденција кроз 

записнике (извештај по обрасцу). Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме 

одсутних наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја рада, 

дискусије, закључци, мере које се предузимају. 
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 Обележен је Европски дан језика – 26. септембар квизом Are you a Viking? 

 Сајам књига у Београду посетила je Јелена Ћоровић. 

 У октобру је организован литерарни конкурс на енглеском језику под називом Halloween 

Literary Contest. 

 15. новембра у Гимназији је организован акредитован семинар за наставнике енглеског 

језика Златиборског округа 'Ка бољем разумевању'. 

 10 ученика првог, другог и трећег разреда се пријавило за интензивни курс енглеског језика 

који ће бити одржан у Гимназији у априлу 2015. године у организацији English in Action из 

Велике Британије. 

Посете 

 5. септембра Школу су посетили представници књижаре и дистрибутера уџбеника Тhe 

English Book из Београда. 

  

У медијима 

 На сајту Савета Европе http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/7927/Default.aspx објављени су 

кратак текст и фотографија о обележавању Европског дана језика у Ужичкој гимназији. 

 На сајту амбасаде Краљевине Норвешке у Београду  

http://www.norveska.org.rs/News_and_events/News-and-events1/Serbian-students-learn-about-

Scandinavia-through-quiz1/ објављен је текст под називом „Serbian students learn about 

Scandinavia through quiz’ о обележавању Европског дана језика у Ужичкој гимназији. 

 У септембарско-октобарском броју ELTA електронског часописа 

http://elta.org.rs/2014/11/07/elta-newsletter-september-october-2014/ објављен је прилог 

Светлане Гавриловић под називом Shakespeare among Us о пројекту 'Шекспир међу нама  - 

450 година' организованом у школи током школске 2014/2015. године. 

 У новембарско-децембарском броју ELTA електронског часописа 

http://elta.org.rs/2014/12/18/elta-newsletter-november-december-2014/ објављен је текст под 

називом Halloween Literary Contest о литерарном конкурсу на енглеском језику одржаном у 

Гимназији у октобру месецу. 

 

Остале активности 

 Професори енглеског језика Бранкица Скорковић, Невенка Демировић, Јелена Ћоровић, 

Душица Каримановић и Светлана Гавриловић чланови су ELTA-е – Удружења 

наставника енглеског језика, а Светлана Гавриловић је уједно и координатор ELTA-е за 

Златиборски округ и члан Управног одбора овог удружења. 

 

                                                                 За Стручно веће Светлана Гавриловић 

3. Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука  

Председник Стручног већа Милунка Стељић 

На почетку године је усвојен план стручног већа, размотрило се који ће се уџбеници користити за 

ову школску годину,разговарало се о методологији рада.Следећег месеца се разговарало о 

корелацији разних предмета и како се оријентисати у истој, о стању у колективу, о раду новог 

http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/7927/Default.aspx
http://www.norveska.org.rs/News_and_events/News-and-events1/Serbian-students-learn-about-Scandinavia-through-quiz1/
http://www.norveska.org.rs/News_and_events/News-and-events1/Serbian-students-learn-about-Scandinavia-through-quiz1/
http://elta.org.rs/2014/11/07/elta-newsletter-september-october-2014/
http://elta.org.rs/2014/12/18/elta-newsletter-november-december-2014/
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директора. еминари су се посећивали углавном на почетку године, јер за време штрајка је 

прављена пауза. Професорка Бранка Јефтовић је била супер-визор у основној школи "Душан 

Јерковић",а Драгана Ђуровић је посетила семинар "Парадокс интернета" који је био распоређен у 

четири недеље. У новембру смо направили распоред посете угледним часовима. У децембру смо 

посетили Градску кућу у Ужицу и договорили се око сарадње, а 24.марта у истој је одржано веома 

интересантно предавање:"Колективна амнезија Срба". Свратили смо и до редакције "Ужичке 

недеље" и понудили сарадњу. У новинама "Ужичка недеља"(издање од 20.2.2015.) је изашао 

чланак о проблему штрајка о коме је говорила професорка Стељић Милунка. Јануар месец је био 

резервисан за трибине, јер смо имали интересантне теме:-" Макс Вебер и будизам"-социологија-

Бранка Јефтовић; " Идентитет-кључ личности, с освртом на Владету Јеротића "-психологија-

Драгана Ђуровић; " Нови  свет је могућ " на основу истоимене књиге Љубодрага - Дуција 

Симоновића-филозофија-Стељић Милунка;Међутим, због  дотичне паузе, одложили смо трибине 

за следећу годину. У фебруару смо изнели теме за матурске радове; као и критеријуме за 

оцењивање на основу стандардизације знања - јасна језичка формулација- проблемски приступ 

научном градиву- коректно усмено изражавање- критички приступ у решавању проблема и 

способност стваралачког мишљења- могућност преношења стечених знања на реални живот. Март 

- Радило се на сарадњи са другим стручним већима и на анализи образовних стандарда и докле се 

стигло са њиховом реализацијом: - успех ученика показује да су остварени образовни стандарди - 

школа континуирано доприноси већој успешности ученика - наставници уче ученике како да 

процењују свој напредак - директор организује несметано одвијање рада у школи - формирана су 

стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених- школа сарађује са релевантним 

институцијама у пружању подршке ученицима- директор учествује у раду стручних тимова  Април 

-Извршена је процена благовремености оцењивања и направљен је план надокнаде часова.  Мај - 

Реализација плана стручног већа.Оно што још увек фали јесте разговор. Јун - Разматрали смо успех 

ученика на матурским радовима који је био веома добар; договорили смо са око расподеле часова и 

одобрили смо да се предавање из психологије може изводити по уџбенику који је написала 

колегиница Драгана Ђуровић: "Психологија за 2. разред Гимназије 

Милунка Стељић 

 

4. Извештај о раду Стручног већа наставника историја  

Председник Стручног већа Светлана Миловановић 

У наведеном периоду реализована је већина активности предвиђена Годишњим планом рада:  

             Крајем августа усвојен је нови план рада стручног већа за школску 2014-2015.год., 

усвојени су за чланове актива предлози структуре 40-часовне радне недеље-број часова 

редовне, додатне, допунске , часова припремне наставе за полагање пријемних испита за 

ученике 4. разреда и часова секције, као и избор уџбеника за наредну школску 

годину.Постигнут је договор око усаглашавања личних планова стручног усавршавања за 

наредну годину, при чему је констатовано да највише бодова унутар актива недостаје за 
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семинаре из области компетенција К2 и К4.Начињен је план извођења огледних 

часова.Констатована је неисправност техничке опреме у кабинету за историју-рачунара и 

наложена оправка. 

            Током септембра месеца урађени су лични планови професионалног усавршавања.30.09. 

и 01.10. проф. Јадранка Папић одржала угледни час у 3 одељења друштвеног смера 1. Разреда, 

тема-Праисторија, систематизација, групни рад, угледном часу присуствовали проф. 

М.Галечић, Б.Спаловић, и докторант на Филозофском факултету Давор Стипић. Светлана 

Миловановић 15.09. 2014. одржала угледни час у одељењу I6-Уметност и веровања 

праисторијског човека-обрада, часу присуствовала Јадранка Папић. Током септембра-октобра  

у кабинету за историју је била поставњена изложба о Праисторији. У оквиру обележавања 

годишњице Великог рата проф. Душица Илић је  28. Септембра   заједно са једним бројем 

колега, ученика, чланова историјске секције наше и других школа учествовала у једнодневној 

екскурзији-стручном излету у организацији  Друштва  историчара Ужица  и Друштва  српских 

домаћина из Ужица, којом приликом су  посећена  места  славних борби са почетка Првог 

светског рата у области Мачве и Подриња, Текериш, Мачков камен и Гучево. 11.9.2014 

ученици , чланови  секције  «Историјско сокаче», обишли су хидроцентралу на Ђетињи. којом 

приликом је саветник Народног музеја Радивоје Папић, одржао  предавање о историјату 

,значају и раду хидроцентрале. 

             Током месеца октобра проф. Светлана Миловановић присуствовала угледном часу 

проф. Јадранке Папић 28.10. , час је био посвећен обради наставне јединице –Култура и 

веровања народа Старог Истока.На састанку већа је анализиран посећени час и направљен 

договор  око активности поводом обележавања стогодишњице Великог рата. Поводом 

обележавања 175 год. Ужичке гимназије проф. Јадранка Папић је заједно са ученицима 

члановима историјске секције 14.10.организовала изложбу Историјско сокаче. а истим поводом 

су чланови стручног већа  17.10.2014. присуствовали Свечаној седници  

              Чланови актива су заједно са ученицима посетили током месеца октобра и изложбу 

Ужичани у Великом рату у Народном музеју, те присуствовали промоцији  књиге  Ужичка 

војска и 4. Пук 1914. У градској кући историчара Радивоја Папића.26.10. организован је излет 

ученика историјске секције 1. И 3. Разреда и новинарске секције у Вишеград, овом приликом су 

ученици у пратњи проф. Јадранке Папић и Биљане Грујичић обишли манастир Добрун, 

Мећавник и Каменград. Проф. Јадранка Папић  са ученицима  одељенске заједнице посетила  

ватерполо турнир 8. 10. 2014. као и позоришну представу Смећарник. 

                6. И 7. Новембра проф. Јадранка Папић одржала је угледне часове у одељењима  III 4. 

i III 5 – Балкански ратови, дебата, Суђење Балканским ратовима..28.11.2014. чланови актива у 

Свечаној сали града у организацији Историјског архива  а поводом  обележавања 

стогодишњице Великог рата присуствовали представљању књиге Из наше офанзиве 2014-

Заузеће Ужица, гоњење Аустријанаца од 25-28. Новембра 1914. .У новембру је истим поводом 

у кабинету за историју отворена Бела изложба о Првом св. Рату коју ће ученици допуњавати 

током читаве године.. На седници Наставничког већа, одржаној 12.11.2014.г., чланови актива  
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слушали су  предавање “Стандарди квалитета рада образовно васпитне установе”, 

предавање је држала  Драгана Радовић психолог.Проф. Светлана Миловановић са ученицима 

другог разреда посетила меморијални центар  Кадињача 29.11.2014.Проф. Јадранка Папић 

присуствовала угледном часу  27. 11 2014. професорке енглеског јез- Душице Каримановић у 

одељењу III3.Током истог месеца чланови већа су на седницама Наставничког већа пратили 

неколико предавања: Екстерно вредновање-психолог школе, Драгана Радовић-предавач, 

Извештај са студијског путовања у  Дахау Нирнберг и Скопље – Ружица Марјановић 

                Током децембра месеца  на састанку актива  изабране су теме и ментори за матурске 

радове-проф. Душица Илић и Светлана Миловановић. Проф. Јадранка Папић посетила час 

Светлане Миловановић-обрада наставне јединице Крсташки ратови. На седници Наставничког 

већа, одржаној 18.12.2014.г., чланови актива слушали су  предавање “Пронађи и паметно 

користи информацију”, предавање су држале Драгослава Родаљевић и Бојана Маринчић 

запослене у Народној библиотеци Ужице. 6 и 7. децембра проф. Светлана Миловановић 

присуствовала је семинару из области управљања и руковођења под називом: „Менаџмент 

квалитета и стандардизација у образовању”. Семинар је каталошки број 784, компетенција: К2, 

приоритети: 1, трајао  два дана (16 бодова). 

                У јануару месецу присуствовали смо извођењу Светосавске приредбе и обележавању 

школске славе- Савиндана 

               У фебруару су чланови актива  пратили предавање у Свечаној сали Градске куће 

Ужице Међународни економски односи и њихов утицај на Србију,Факултет за дипломатију и 

безбедност из Београда  а на седници Натставничког већа   презентацију аналитичко-

истраживачког рада педагога Емилије Станковић- Адаптација ученика I разреда уписаних из 

ОШ Ужица и околине Проф. Јадранка Папић наставила је да координира изложбу  под називом 

„Бела изложба“, посвећену  100- годишњици Првог светског рата. Активности су трајале од 

17. 11 2014 до 30. 5.   

                   У марту су спроведене припреме  ученика за школско такмичење из историје На 

окружном такмичењу  одржаном 18. априла најбољи пласман обезбедио је ученик II2 Лазар 

Госпавић ( ментор проф. Душица Илић) У априлу  су чланови већа присуствовали предавању-

обуци и провери знања (полагање испита) о противпожарној  заштити  

                  У мају месецу проф. Јадранка Папић и Светлана Миловановић као разредне 

старешине одељења трећих разреда  пратиле су ученике на екскурзију у Грчку.На састанку већа 

размењени су утисци са овог осмодневног путовања.од16.5.2015.-24.5.2015. 

               Почетком јуна чланови већа су узели учешће у промоцији школе –Дан отворених 

врата.Извршена је подела часова за наредну школску годину, наставни план и програм и 

утврђен списак уџбеника који ће се користити у наредној школској години. 

Светлана Миловановић 
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5. Извештај о раду Стручног већа наставника географије  

Председник Стручног већа Мирјана Галечић 

-На почетку ове школске године извршили смо поделу часова из географије. 

-Усвојени су предлози око коришћења уџбеника и додатне литературе која се односи на 

реализацију наставног процеса. 

-Направљен је програм рада за додатну наставу и географску секцију. 

-Попуњени су обрасци за професионално и лично усавршавање предметних наставника из 

географије како у оквиру саме школе тако и ван ње. 

-Професорка Мира Галечић је на конкурсу који је објавио Високи Савет судства из Београда 

поново изабрана за судију поротника  за малолетничку деликвенцију и вези са пословима који се 

односе на породичне односе на мандат у трајању од 5 година и тиме је стекла статус стручног 

сарадника за наведени период. 

-Изведен је једнодневни излет посете Манастирима Жичке епархије-Студеница иВрњачке бање/ за 

ученике 1-огразреда/ ,као и манастиру Добрун,Вишеграду где је реализована посета Андрић граду  

у корелацији са сродним предметима из српског језика и књижевности, историје , веронауке , 

грађанског и физичког васпитања/у оквиру кога је одиграна пријатељска одбојкашка утакмица са 

вршњацима из Гимназије "Иво Андрић"/за ученике 2-ог разреда/.  

-Чланови гео-секције и додатне наставе су са својим професоркама географије присуствовали 

предавању и промоцијама књиге" Водопади Србије" аутора Драгована Стојадиновића- Сулета у 

читалишту Народне библиотеке у Ужицу,и" Ужички лексикон "аутора Слободана Радовића у 

свечаној сали Градске куће у Ужицу. 

-Разматрани су предлози мера око постизања што квалитетније наставе из географије кроз модерне 

иновације,држање угледних и огледних часова у току првог и другог полугодишта,као и размене 

искуства са колегама из других школа а и сродних научних дисциплина.Поводом тога током првог 

полугодишта је одржанао 9 угледних часова,од чега 2 на терену и 7 у току редовне наставе на 

којима су одржане ученичке дебате на тему "Глобализација као светски процес"/у 2-ом разреду/и 

систематизација Демографских одлика становништва Србије/у 3/5 одељењу/. 

-Од Научног савета Регионалног центра из Београда добили смо позив за такмичење под називом" 

Нацоинална географска олимпијада" на коме ће учествовати и ученици из наше школе крајем 

јануара у Чачку, где ће се одржати први круг квалификација за даљи ниво 

такмичења.Организатори истог су: Географски факултет из Београда,РЦ за таленте БГД2 и 

Институт за надарену и талентовану децу.Улогу проф.ментора прихватила је проф.географије 

Шоловић Биљана уз стручну помоћ и подршку Мире Галечић. 
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-Дат је предлог тема за израду матурских радова који је усвојен на седници Наставничког већа,као 

и избор професора ментора Галечић Мирјане за шк.2014/2015.год.Направљени су спискови по 

одељењима,одржане прве консултације и дата су упуства за даљи рад уз обавезно коришћење 

понуђене литературе као и осталих извора информација неопходних за прикупљање грађе 

приликом израде истих. 

-Учествовали смо и предавању на тему" Пронађи и користи информацију "које је организовала 

Народна библиотека Ужице у просторијама наше школе. 

-Присуствовали смо свим седницама Наставничких и Одељенских већа који су планирани за овај 

период. 

-На крају првог полугодишта извршена је анализа успеха на основу постигнутих резултата из 

географије и усаглашени су критеријуми оцењивања где није било већих одступања. 

-Учестовали смо на престижном такмичењу из географије под називом" Национална географска 

олимпијада" коју је организовао Географски факултет из Београда,Регионални центар за таленте 

Београд 2  и Институт за надарену и талентовану децу и омладину при чему се остварили одличне 

резултате и 3.место на државном нивоу.Овим успехом смо остварили право учешћа на Балканској 

географској олимпијади у Београду која ће се одржати у периоду од 24.-28.06.2015.год.захваљујући 

новчаним средствима које је дала локална заједница града, али и великој моралној подршци од 

стране директора наше школе Симовић Вукадина који је препознао жељу свих нас за учешћем на 

овом такмичењу. Веома смо поносни на  нашег ученика Станковић Давида из 3/6 одељења. 

-Професорка Мира Галечић је одржала презентацију на тему" О Пљској- Краков"  настала као 

прича са туристичког  путовања а која је изазвала  велику пажњу ученика и присутних колега. 

-Из техничких разлога нисмо узели учешће на географском семинару у Београду и поред 

пристиглог позива. 

-Одржали смо и присуствовали  угледним часовима како на географији тако и сродним 

предметима. 

-Професорка Биљана Шоловић је у сардњи са проф.кинеског језика организовала прeдивно 

"Кинеско вече" и тако дочарала амбијент и културу ове далеке земље. 

-Професорка Мирјана Галечић је присуствовала стручној трибини у Чачку под називом "Зашто је 

важно самовредновање ученика и ученица", а потом и презентацији новог уџбеника из географије 

за 3. разред гимназије  оба смера објављеног од Издавачке куће "КЛЕТТ" из Београда. 

-Присуствовали смо  састанку Педагошког колегијума на коме смо усвојили предлог надокнаде 

часова за време проведено у законском штрајку. 

-Присуствовали смо и обуци из противпожарне заштите-предавање и тест коју је одржао 

представник Ватрогасног друштва Ужице. 
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-Организовали смо и реализовали једнодневни излет за ученике првог разреда на релацији: Ужице-

Топола/Опленац/-Буковичка бања -Аранђеловац-Крагујевац-Ужице , то је био угледни тип часа 

очигледне наставе у природи/проф.Мирјана Галечић/ 

-Посетили смо импровизовани" Планетаријум"  и презентацију у О.Ш."Слободан Секулић" коју  је 

организовао Центар за промоцију науке из Београда. 

-Успешно су одржане консултације као и одбрана матурских радова за ученике 4.разреда 

-Организовали смо и" Дан отворених врата" за све заинтересоване, свршене основце из нашег 

града. 

-Организовали смо узвратну посету ђака вршњака из Гимназије" Иво Андpић" из Вишеграда. 

-Уредно смо посећивали све седнице Одељенских и Наставничких већа у току ове школске године 

-Дали смо предлог поделе часова као и уџбеника које ћемо користити у наступајућој школској 

години.  

 

6. Извештај о раду Стручног већа наставника биологије  

Председник Стручног већа Душица Ристовић 

Председник Стручног већа Душица Ристовић 

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 

 направљен план припремне наставе за ученике четвртог разреда(реализација у другом 

полугодишту) 

 извршена анализа успеха на крају првог класификационог периода  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  
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* На седници Наставничког већа, одржаној 18.12.2014.г., присуствовали су  Милица Зарић, Ана 

Пртењак, Саша Станојевић и Душица Ристовић и слушали предавање “Пронађи и паметно користи 

информацију”, предавање су држале Драгослава Родаљевић и Бојана Маринчић запослене у 

Народној библиотеци Ужице. 

*На седници Наставничког већа, одржаној 12.11.2014.г., присуствовали су Милица Зарић, Ана 

Пртењак, Саша Станојевић и Душица Ристовић и слушали предавање “Стандарди квалитета рада 

образовно васпитне установе”, предавање је држала Драгана Радовић психолог 

* 25.10.2014. Милица Зарић, Ана Пртењак и Душица Ристовић посетиле су Ботаничку башту 

"Јевремовац" Института за ботанику Биолошког факултета у Београду. Тада су присуствовале 

предавањима проф.др Дмитра Лакушића о савременим приступима у детерминацији и доказивању 

нових биљних врста, о биљним врстама које је он пронашао на територији наше земље, о 

ендемичним и реликтним врстама на територији Златиборског округа, о животу и делу Јосифа 

Панчића. 

* На седници Наставничког већа 12. 11. Ружица Марјановић,  одржала презентацију о посети 

ученика Дахау, Нирнбергу, Минхену, Скопљу и Приштини.Присуствовали сви чланови већа 

*Хоризонтална евалуација: Милица Зарић и Душица Ристовић су неколико часова посећивале 

међусобно. 

*Школско/општинско такмичење из биологије одржано 11.марта  у нашој школи.Учествовала 33 

ученика а њих 16 се пласирало на окружно такмичење. У раду у организацији такмичења и 

прегледању учествовале  Милица Зарић и Душица Ристовић. 

*Окружно такмичење из биологије одржано 11.априла у Медицинској школи у Ужицу. Пласман на 

републичко такмичење изборило је 9 ученика , и то из првог разреда 3 ученика и из трећег 6 

ученика. У раду Окружне комисије (прегледање тестова) учествовали су Милица Зарић ,  Душица 

Ристовић и Саша Станојевић 

*Републичко такмичење из биологије одржано је 24.маја на Природно –математичком факултету , 

Департман за биологију, у Новом Саду. Пошто се такмичење временски преклопило са 

екскурзијом ученика трећег разреда , 5 ученика је одустало од такмичења, тако да је у Нови Сад 

пошло 4 ученика и то Андреј Ковачевић и Марија ДимитријевићI-4 ,  Јана Митровић I-6, Јована 

Лазаревић III-6. Ученици наше школе нису освојили прва три места, али имајући у виду да је 

организатор такмичења по први пут утој  улози и да су на такмичењу биле многе новине, можемо 

бити задовољни постигнутим. 

* у априлу 2015. год. Милица Зарић и Душица Ристовић су присуствовале стручном скупу у сали 

Општине Ужице са темом “Акумулација језера Врутци – анализа стања и предлог мера”. 

Предавачи су били стручњаци различитих струка из Института “Јарослав Чарни” и професори 

Биолошког факултета у Београду. 

*у мају 2015.Душица Ристовић присуствовала стручном скупу на Белој Земљи “Ефикаснија 

употреба биомасе у Златиборском округу” 

*6.јуна ученици  четврте године одбранили матурске радове из биологије.Комисија за 

одбрану:Милица Зарић, Саша Станојевић  и разредне старешине. 
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* за дан Отворених врата , 6.јун, Милица Зарић је препремила кабинет за биологију и са ученицима 

осмислила начин промоције рада у оквиру овог предмета . Остали чланови стручног већа били су 

активни у реализацији. 

* У РЦУ-у 6. јуна, у послеподневним часовима одржан је стручни семинар “Молекуларна 

биологија – нова сазнања и примена у настави”. Присуствовале су Милица Зарић , Ана Пртењак и 

Душица Ристовић 

* Душица Ристовић била члан Окружне комисије за жалбе , у оквиру полагања мале матуре , 

22.јуна 

*16.4. Саша Станојевић одржао угледни час из биологије 

*12.6. Милица зарић одржала угледни час у одељењу 1/4 

* У току грејне сезоне , од октобра до априла , Милица Зарић и Душица Ристовић активно 

укључиле ученике у праћењу индекса квалитета ваздуха у Ужицу 

*Одржано је укупно 12 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.  

 * Часови додатне , допунске и припремне наставе, као и часови секције одржани у складу са 

структуром 40-то часовне радне недеље 

   

7. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије 

Председник Стручног већа Славица Вељовић 

-глобални годишњи планови усклађени и предати педагогу 

- договорено је који ће се уџбеници користити у овој школској години 

- 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 

-анализа успеха на крају првог класификационог периода  

-11.5.2015.одржан је угледни час код проф.СВељовић, на тему Боје.Часу је присуствовала 

проф.математике М.Станковић, IV-6  одељење.Час је био успешан. Остварени су 
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васпитни,образовни и функционални задаци часа.Ученици су проширили знања предавањем које је 

презентовао ученик Милош Селаковић. 

- На Републичком такмичењу,одржаном у Петници15,16 и 17. mаја 2015.,учествовало је пет наших 

ученика . Милош Селаковић је освојио трећу награду и стекао услов на учешће на СХО. Андреј 

Ковачевић освојио седмо место. Остали ученици нису учествовали на експерименталном делу. 

Ученици ишли у пратњи проф. СВељовић. 

-СХО одржана у Београду на Хемијском факултету,24  и 25.2015.Милош Селаковић се пласирао на 

Светску олимпијаду која се одржава у Азербејджану у јулу. 

-8. 6. 2015.одржан је угледни час код проф.ОКуљанин, на тему Загађивање воде,ваздуха и 

земљишта. 

- Матурски испит из хемије одбранило 10 ученика .Испит одржан у суботу 6.јуна 2015.Испитивачи 

: проф. С.Вељовић и проф. О.Куљанин. 

Славица Вељовић 

 

8. Извештај о раду Стручног већа наставника физике 

Председник Стручног већа Цмиљка Васовић 

У наведеном периоду реализована је већина активности предвиђена Годишњим планом рада: 

 Конституисано Стручно веће, израђен план рада СВ, извршена је подела предметана 

наставнике, изборуџбеника и одговарајући хприручника као и усвојена структура 40-

часовне радне недеље 

 извршен договор о реализацијинконтролнихнвежби, организовањудопунске и додатне 

наставе, секције, правилима понашања у кабинету, његовом одржавању и опремању 

 дискутовало се о реализацији наставних садржаја, редовности оцењивања и 

усаглашености 

критеријума 

 Направљен план припремне наставе за ученике четвртог разреда (реализација у другом 

полугодишту) 

 Извршена анализа успеха на крају прво гкласификационог период акао и на крају првог и 

другог полугодишта и предложене мере за побољшање успеха 

 предложен и усвојен план за реализацију угледних часова 

 предложене и усвојене теме за матурски рад 

 дискутовало се о рализацији ваннаставних активности 
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*Седници Наставничког већа, одржаној 18.12.2014.г., присуствовале су Снежана Јевђовић и 

Цмиљка Васовић и слушале предавање “Пронађи и паметно користи информацију”, предавање су 

држале Драгослава Родаљевић и Бојана Маринчић запослене у Народној библиотеци Ужице. 

* 25.10.2014.у  Краљевачкој гимназији реализована је обука професора физике основних и средњих 

школа за рад у покретној лабараторији. Назив пројекта:” Ђачка лабараторија енергије 

знања”.Реализатор пројекта ДФС и НИС.Присуствовали :Живојин Павловић, Снежана Јевђовић и 

Цмиљка Васовић. Ова активност вреднована је са 16 сати стручног усавршавања у оквиру ус 

*СеднициНаставничкогвећа, одржаној 12.11.2014.г., присуствовали сви чланнови већа и 

слушалипредавање “Екстерновредновање у образовнимустановама”, предавањеједржалаДрагана 

Радовић , школски психолог 

* На седници Наставничког већа 12. 11. Ружица Марјановић,  одржала презентацију о посети 

ученика Дахау, Нирнбергу, Минхену, Скопљу и Приштини.Присуствовали сви чланови већа 

*22.11.2014. заједно да 9 ученика наше школе присуствовали смо наставку пројекта :” Ђачка 

лабараторија енергије знања” , у Краљевачкој гимназији. Ова активност: Реализација 

експерименталних вежби  за ученике основних и средњих школа  вреднована је са 12 сати стручног 

усавршавања у оквиру установе. 

*Крајем новембра 4 наша ученика (Шојић Никола, Трифуновић Александар, Илић Урош и 

Милићевић Катарина) учествовали на конкурсу “Винчине науционице 2014” и примљени на 

радионице које су реализоване у Институту за нуклеарне науке –Винча.Овај програм представља 

једну од промотивних активности  Института за нуклеарне науке –Винча и Друштва истраживача 

Винча у којој заинтересовани полазници стичу знања и вештине из одређених области науке путем 

мултидисциплинарних истраживања и обраде резултата. 

* 24.12.  Цмиљка Васовић присуствовала угледном часу професорке Милијана Аћимовић, наставна 

јединица:Монтажа видео и звучних сигнала -обрада,у одељењу II-5. 

*Хоризонтална евалуација: Снежана Јевђовић посетила је неколико часова током првог 

полугодиштаСоње Гроздановић приправника , неким часовима присуствовали су и педагог и 

директор школе , такође је Соња  присуствовала часовима Снежане Јевђовић. 

*На седници Наставничког већа 26.02. 2015, школски педагог  Емилија Станковић одржала 

предавање :Адаптација ученика првог разреда – аналитичко истраживачки рад .Присуствовали сви 

чланови већа 

*14.фебруара 

уУжичкојгимназијиодржаноОпштинскотакмичењеизфизике.Учествовало22учениканашешколеодк

ојихјењих21 остварилопласманнаОкружнотакмичење. 

У радуОпштинске комисије (прегледањетестова) учествовалеЦмиљкаВасовић,СнежанаЈевђовић и 

Живојин Павловић 

20-22.фебруараодржан у АлексинцуРегионалнисимпозијум “Положај физике у средњим школама у 

региону ”. Присуствовали ЦмиљкаВасовић, ЖивојинПавловић и Снежана Јевђовић. 

*8.марта одржано Окружно такмичење из физике у Ужичкој гимназији. Наши ученици постигли су 

следеће резултате: 



118 

 

Прву награду освојили су: Бојовић Софија I-4, Димитријевић Марија I-4, Трифуновић Александар 

III-4 и Поповић Павле III-6; 

Другу награду: Југовић Лазар I-5 , Васовић Tамара I-5, Јевтић Јелисавета I-5 и  Селаковић Милош 

IV-6; 

Трећу награду: Јовановић Милица I-6, Божић Душан I-5, Куљанин Сара I-6, Лекић Владе II-4, 

Драгутиновић Срђан II-6, Шопаловић Стефан IV-6  и  Шојић Никола IV-6. 

У радуОкружнекомисије (прегледањетестова) учествовлеЦмиљкаВасовић,СнежанаЈевђовић и 

Живојин Павловић. 

Пет ученика остварило је пласман на Републичко такмичење : Трифуновић Александар , Поповић 

Павле, Селаковић Милош, Шопаловић Стефан и Шојић Никола . 

*21.март одржана обука за реализацију експерименталних вежби из физике у оквиру НИС-овог 

пројекта:” Ђачка лабораторија енергије знања”.Присуствовала Цмиљка Васовић. 

*26-27.априла у Зрењанину  одржано Републичко такмичење.Учествовало пет т ученика наше 

школе.Трифуновић Александар III-4 освојиo  другу  награду,Шопаловић Стефан IV-6 и Селаковић 

Милош  IV-6 трећу награду.Милош Селаковић се пласирао на Српску физичку олимпијаду. 

* 8.маја одржана Српска физичка олимпијада у Београду на Физичком Факултету.Учествовао 

Милош Селаковић  IV-6. 

*8. маја Срђан Драгутиновић II-6   бранио рад на Департману  за физику Природно математичког 

факултета у Нишу који је расписао конкурс за најбољи рад из Оптике ученика средњих школау 

оквиру обележавања Међународне године светлости. Рад похваљен од стране комисије. 

*14.-16.маја  Одржан Републички семинар о настави физике на Златибору.Компетенција К1, 

приоритетна област 1,24 сата. Присуствовали професори Цмиљка Васовић , Снежана Јевђовић и 

Живојин Павловић. 

*29.маја Снежана Јевђовић одржала трибину на тему Примена соларне енергије у основним и 

средњим школама у великој сали Социјалистичке партије Србије у Ужицу 

*6.јуна ученици четврте године одбранили матурске радове из физике. Комисија за 

одбрану:Снежана Јевђовић , Цмиљка Васовић  и разредне старешине. 

*6.јуна организовали смо Отворена врата у кабинету физике.Чланови секције су извели мноштво 

занимљивих и ефектих огледа. Организација Цмиљка Васовић и Снежана Јевђовић. 

*17.јуна Снежана Јевђовић учествовала у раду комисије за преглед комбинованог теста на малој 

матури 

Одржано је укупно 12 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  



119 

 

редовног оцењивања као и у квалитетнијем раду у директном наставном процесу.  

Допунска настава:- С.Јевђовић   23 часова, Ц. Васовић  30 часова иЖивојин Павловић 30 часова. 

Секција: С. Јевђовић   37 часа , Ц.Васовић 30 часа, Ж.Павловић 30 часова 

Припремна настава: Цмиљка Васовић  16  часова 

Руководилац Стручног већа физике Цмиљка Васовић 

 

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

Председник Стручног већа Рајко Тубић 

Први састанак Стручног већа одржан је 25. 8. 2014. у присуству директора и педагога школе. На 

овом састанку предложени су уџбеници који ће се користити у школској 2014/15., анализирани су 

програми рада додатних, допунских, секција и припремне наставе за полагање пријемног испита, 

договорено додатно опремање кабинета наставним средствима и огледно тестирање из математике. 

Професори су направили личне планове стручног усавршавања. Договорено је да критеријум 

оцењивања буде уједначен. Направљен је годишњи план рада Стручног већа  и план одржавања 

огледних часова.  

Други састанак Стручног већа одржан је 16.9.2014. На овом састанку је усвојен план  рада 

Стручног већа за школску годину  2014/2015. и договорена сарадња у раду актива. 

Трећи  састанак Стручног већа одржан је 20.10.2014. На овом састанку је анализиран успех наших 

бивших ученика на пријемним испитима из математике, усаглашен критеријум за оцењивање и 

уједначавање тежине задатака на писменим задацима и вежбама.Сајам књига-договор. Директор је 

обавестио актив да ће НИС компанија реновирати и опремити један кабинет са рачунарима. 

Професори Слободан Суботић , Милена Јелисавчић  и Марија Станковић су присуствовали 

предавању о ЦЕРНУ које је одржао професор физике са београдског универзитета  др. Петар 

Аџић.На Сајму књига био је Слободан Суботић (октобар). 

Четврти састанак С.В.одржан  је 26.11 2014.Анализиран је успех ученика из математике и 

рачунарства и информатике на крају првог класификационог периода. 

У првом полугодишту одржани су следећи огледни часови:Славка Живанић у III2 –Правилни 

полиедри- (септембар),Марија Станковић у II6-Програми за монтажу видео записа- (25.12.2014.)  

 Огледно тестирање из математике реализовали су Милема Јелисавчић и Дејан Цвијетић у првом 

разреду природно- математичког смера (18.11.2014.)   

Пети састанак С.В.одржан је 10.12.2014. На овом састанку су изабрани ментори и теме за матурске 

радове из математике и рачунарства и информатике. Ментори за математику су професори Марија 
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Станковић,Слободан Субутић и Рајко Тубић. За рачунарство и информатику ментори су 

професори Милијана Аћимовић и Анка Мисаиловић. 

Пријављени су учесници за такмичење „Мислиша 2015“ у организацији Математичког друштва 

Архимедес. Овогодишњи координатор такмичења је професор Милена Јелисавчић. Извршене су и 

припреме за општинско такмичење у организацији Друштва математичара Србије. Такмичење је 

одржано у нашој школи 13.12.2014. Професори математике Слободан Суботић и Рајко Тубић 

присуствовали су семинару из математике,  у организацији математичког друштва „Архимедес“. 

Семинар је одржан 16. јанура 2015.год. У Београду.Тема семинара је била “Пар-Непар” 

У нашој школи је одржано Општинско такмичење из математике. Сви су се такмичили у Б 

категорији и сви  такмичари су били ученици Ужичке гимназије. Од 26 учесника, њих 17 се 

квалификовало на Окружно такмичење. Општинско такмичење је одржано 13.децембра 2014.год. 

На састанку Стручног већа, одржаном 20.1.2015, анализиран је успех на првом полугодишту из 

математике и рачунарства и информатике и поднет је извештај са „Архимедесовог“ семинара из 

математике  и анализирани су резултати Општинског такмичења из математике. 

У Пожешкој гимназији је 31.1.2015. одржано и Окружно такмиочење из математике. На Окружном 

такмичењу је био 54 такмичар из седам општина Златиборског округа. Из наше школе је било 17 

такмичара. На државно такмичење се квалификовало 12 ученика од којих је 4 из Ужичке 

гимназије.  

На састанку Стручног већа, одржаном 2.2.2014, анализирани су резултати Окружног такмичења из 

математике.  

Окружно такмичење из рачунарства и информатике одржано је у Пријепољској гимназији 

21.2.2015. Наш такмичар Милош Селаковић се квалификовао на Државно такмичење освојивши III 

награду. 

Државно такмичење из математике је одржано у Зајечару 28.2.2015. Професори Рајко    Тубић и 

Слободан Суботић су водили четири наша такмичара. Ученици су остварили одличан успех: две  

друге награде. 

Такмичење „Мислиша 2015“ је одржано у нашој школи 12.3.2015. Имали смо 91 такмичара. 

Овогодишњи координатор такмичења била је Милена Јелисавчић.Ученици су остварили одличан 

успех. Прву награду је освојило  5 ученика са максималних 100 поена,другу награду 4 ученика и 

трећу награду 10 ученика. Похваљено је 24 ученика. 

  На Државном такмичењу из рачунарства и информатике наш ученик Милош Селаковић  освојио 

је прво место и обезбедио пласман на Српску информатичку Олимпијаду. Такмичење је одржано 

21.3.2015. у Београду. 

На састанку Стручног већа, одржаном 7.4.2015. анализирани су резултати државног такмичења из 

математике и рачунарства и информатике и резултати такмичења„Мислиша 2015“. 
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На састанку Стручног већа одржаном 29.5.2015. анализирани су стандарди постигнућа за 

математику. На овом састанку су урађене и припреме за матурски испит из математике. За то су 

задужени професори који предају математику у четвртом разреду. На овом састанку је договорена 

и подела послова за школски извештај. 

Угледни часови у току школске године одржани су према утврђеном плану. 

Наша школа је учествовала на математичком турниру у организацији математичког друштва 

„Архимедес“. Имали смо екипу која је похваљена и два ученика су похваљена у појединачној 

конкуренцији. Такмичење је одржано 16.5.2015. у Београду, а ученике је водила професорка 

Славка Живанић.  

Годисњим планом рада планирана је посета манифестацији “Мај месец математике”. Организатор 

манифестације је био Градски културни центар који је припремио две манифестације: 

1.Изложба бројева,која је била отворена од 18.-23. маја 

2.Пројекција филмова . 

Ученици и професори наше сколе су посетили дате манифестације.  

 

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

Председник Стручног већа Биљана Спаловић                         

Први састанак је одржан 19.08.2014. када је анализиран успех на крају школске  2013/2014 

године, урађена подела часова, изабран председник већа професорка ликовне културе Биљана 

Спаловић - I1,2,3,4,5,6,с; II1,2,3,4,5,6; III1,2,3; IV1,2,3,с. рофесор музичког је  Зоран Жупић-

I1,2,3,4,5,6,с. II.1,2,3,4,5,6, III.1,2,3 , IV1,2,3,с . Вићентић Драган је професор ликовне културе у 

одељењу II и III с. 

На другом састанку 02.09.2014.усвојен предлог четрдесеточасовне радне недеље и уџбеници-

В.Галовић и Б.Гостовић, Ликовна култураза гимназије и стручне школе, ЗУНС БГ; 2013. О.Ђурић-

Водич кроз музичку уметност. За рад ликовне секције и реализацију припремне наставе за упис на 

факултет задужена је Биљана Спаловић, а за хор Зоран Жупић. За прославу јубилеја !75 година 

Ужичке гимназије предвиђена је изложба уметничких радова бивших ученика Гимназије чији ће 

аутор бити Биљана Спаловић и свечана академија на којој ће учествовати хор и Зоран Жупић. 

Почетак припрема за изложбу –прикупљање адреса, телефона, обилазак установа културе, 

музеја Градске галерије, сликарских атељеа,...Сарадња са медијима – ТВ Лав 03.09., ТВ 5, -

интервју објављен на телевизији  07. 09. 2014. као и на радио Луни 09.09.2014. и на сајту 

Гимназијалац. Прикупљање радова ,мерење, селекција, фотографисање радова и припреме за 

израду каталога. Припрема каталога за штампу.  
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Посећена је изложба стрипова Алексе Гајића у Градској галерији 19. и 22.09. као и изложба 

скулптура у Јокановића кући 15.09.  

Хор се припремао за учешће на свечаној академији поводом прославе јубилеја. 

 Усаглашени критеријуми оцењивања. За стручно усавршавање, поднет извештај о 

усавршавању и списак семинара похађаних у претходној години и предложени семинари који ће 

бити посећени. 

Биљана Спаловић почела реализацију припремне наставе из ликовне културе за упис на 

факултет. 

Трећи састанак од 28.10.2018. – на састанку колегијума понову су предочене потребе наставе 

у виду опремања кабинета новим наставним средствима као што је видео уређај или нови 

телевизор, компјутер исл. На састанцима ликовне секције било је заступљено цртање-перспектива, 

пропорција, сликање-светлост и сенка, рад на конкурсне теме «Ја лајкујем мир» и конкурс за 

фотографију «Сви смо једнаки». Посећена изложба слика-Портрети Славка Крунића у Градској 

галерији и настављене припреме за изложбу бивших ђака.  

   Биљана Спаловић присуствовала угледном часу професорке  историје Јадранке Папић 

01.10. у одељењу 13. Тема-праисторија. Час је обухватио различите приступе и методе, ученици су 

били ангажовани све време, коришћенас у различита наставна средтва-ТВ, компјутер, панои, Рад је 

био у групама систематизација градива ( подстицање тимског рада и такмичарског духа код 

ученика кроз укључивање у различите активности). 

У понедељак 06.10.2014. свечано је отворена изложба уметничких радова бивших ученика 

Ужичке гимназије којом је почело обележавање и прослава јубилеја -175 година постојања ове 

школе. Изложба је разноврсна и стилски и тематски и по техникама које су заступљене па је 

представљено  педесет експоната –слика, цртежа, графика, костима и сцена, фотографија , 

архитектонских пројеката и једна макета-дипломски рад архитекте Уроша Дивца-Пројекат за 

школу и дом ученика, и једна скулптура Николе Петронијевића.- Студија симбола. Аутор ове 

изложбе је Биљана Спаловић. Велику помоћ смо имали у реализацији изложбе, од уметникакоји су 

нам уступили и донели своја дела, колега из Народног музеја и Градске галерије, Милице Грујичић 

и Бојане Андрић у изради каталога, фото радње Звезда и штампарије Графос.пријатеља који су нам 

позајмили слике из својих приватних колекција, медија и наших ученика IVс, III3, III6, III5 

итд.Током трајања изложбе било је организовано дежурство ученика у свечаној сали, а изложба је 

била добро посећена и праћена од стране медија – Радио Луна, ТВ Лав, ТВ 5 (7.10.),Ужичка недеља 

–интервју 17.10, Гимназијалац, сајт школе, као и на друштвеним мрежама..Трајала је до 10.10. 

2014. године.  

Свечана академија у Народном позоришту одржана је 17. 10. 2014. поводом обележавања 

Дана школе и прославе јубилеја на којој је учествовао и хор са проф.Зораном Жупићем изводећи 

следеће композиције : Гаудеамус игитур, Ерген дедо, Ситан камен до камена и Земља од ЕКВ. 
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 Чланови ликовне секције су, у сарадњи са ђачким парламентом, 05.11. 2014.  учествовали  у 

хуманитарној акцији осликавања новогодишњих честитки за Удружење инвалида церебралне и 

дечије парализе златиборског округа. Учествовало је петнаест ученика Гимназије, педагог Емилија 

Станковић и професорка Биљана Спаловић.Ученици су похваљени за свој рад, креативност и 

културно понашање, тако да су, још једном, на најбољи начин представили своју школу.  

 Биљана Спаловић присуствовала угледном часу француског језика Борке Весовић у одељењу 

III1, 21.11.2014. Тема је била  L‟argent-fait il le bonheur, а час је организован у облику 

дебате.Присуствовали су и директор, педагог и проф.Милунка Стељић. 

Подељене матурске теме ученицима четвртог разреда и потребна литература . 

 Ученици учествовали на фото-конкурсу који је расписао РЦУ ( Бојана Андрић IVс и   

Младен Теофиловић IV2).Радове изабрала и послала Биљана Спаловић. 

У Градској галерији је посећена изложба слика из спомен збирке Богића Рисимовића из 

Галерије Надежде Петровић 07.11. 2014. као и изложбе  Керамика Злакуса 01.12. и Салон ужичких 

сликара 16.12. 

На седници наставничког већа 16.11. присуствовали смо предавању психолога Драгане 

Радовић-Стандарди квалитета у васпитно-образовним установама, затим 18.12. предавању Пронађи 

и користи информацију, предавача Драгославе Родаљевић и Бојане Маринчић из ужичке Народне 

библиотеке, а 24. 12. Ружица Марјановић је приказала презентацију о посети ученика Дахау, 

Нирнбергу, Минхену, Скопљу и Приштини. 

 Биљана Спаловић одслушала и положила тест за Електронски стручни семинар «Језик боја» 

Кат. број 755,  К2, бодова 24 ( 3 дана ). 

Семинар су  организовали  Центар за унапређење наставе „Абакус“ и Образовно - методички 

центар "Катедра" на образовном порталу Еплусучење на Мудле (Moodle) платформи, као  зимски 

термин електронских стручних семинара, са почетком од 22. децембра 2014. године.до 17. 

фебруара 2015. Реализатори су Славица Штрбац и Витомир Радосављевић 

Огледни час у одељењу II2 Teма-Висока ренесанса, корелација ликовно и италијански 

језик,одржала Биљана Спаловић са проф.Бојаном Јешић, 24.02.2015.Присуствовали професоркa 

српског  Љиљана Смиљанић, проф.енглеског Јелена Ћоровић и проф.немачког Ивана Василић.. 

Присуствовали смо свечаном отварању изложбе фотографија у РЦУ  на којој су изложени  

радови нашег ученика Теофиловић Младена IV2, ушли у ужи избор за награду. 

Професор Зоран Жупић држао часове и пробе школског хора. 

Постављена изложба у холу школе-Лутке гињол-радови матураната.16.03. 2014. 

Дуго припремана Изложба ученичких радова отворена је у холу школе 18.03. Изложено је око 

стотину  радова-слике, цртежи, фотографије, стрипови... ученика Гимназије. Поставку помогли 
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ученици  Д.Милићевић, М.Илић, А.Буквић III3 и В.Марковић, О. Пашић III6. Радове ученика IIIС и 

IIС поставио професор Драган Вићентић. 

Остварена сарадња са активом страних језика и учешће ликовне секције у реализацији вечери 

Еуро сонг одржане 02.04.-учествовалa ученицa Диковић Марија, као и у рееализацији приредбе 

Француско вече-израда паноа. 

Посећена изложба слика Милутина Кораћа у Градској галерији 23.03. 

Посећене изложба слика Милице Салашки и изложба „Хибридизација“ Влада Ранчића и 

Марине Војводић у Градској галерији 07.05.2015. 

Остварена сарадња са активом страних језика у реализацији приредбе Француско вече-израда 

паноа (28.05.) 

Ученици су учествовали на ликовним конкурсима: Математичке гимназије и галерије 

“Кулоар“,  „Кретање“ који је расписао Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, 

„Наука, мир и пријатељство“ који расписује Кинеска асоцијација за дечју уметност,Човек и 

природа“ –међународни ликовно такмичење у Скопљу,  итд.  

Додељене су специјалне дипломе матурантима за ликовну културу: Ана Шумаревић IV1,  

Батрес Цезар IV1.  Бојана Андрић IV с .  

Биљана Спаловић одржала консултације за матуранте за израду матурских радова. 

Прегледана су 34 матурска рада и одржана одбрана 06.06.2015. Одржала је 20 часова припремне 

наставе из ликовне културе за полагање пријемног и упис на факултете , као и  33   часa ликовне 

секције . 

                                                                                                          

11. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања 

Председник Стручног већа Светнлана Кнежевић 

Спортске активности 

У школској 2014/15 години било је доста спортских активности: 

10.10.2014. на градском стадиону одржана је атлетска трка , ученика наше школе. Ово такмичење 

са трибина су бодрили наши ученици и поједини професори. 

13.10.2014. играна је ревијална утакмица у женскиом фудбалу између Економске школе и Ужичке 

гимназије. Победиле су наше девојке. 

16.10.2014. Општинско и окружно такмичење у пливању. Шест ученика наше школе пласирало се 

за Републичко такмичење у Београду које је одржано 25.11.2014. године. Наши ученици су имали 

запажене резултате. 
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17.10.2014. Ревијална кошаркашка утакмица између наших гостију из Румуније и хаших ученика. 

Победили Ужички гимназијалци. 

Истог дана на свечаној академији поводом 175 година постојања Ужичке гимназије,  професорка 

Светлана Кнежевић је наступила са својим ученицима у програму са једном спортском тачком. 

21.10.2014. На општинском такмичењу у кошарци , мушкарци заузели друго место. 

23.10.2014. Екипа стоног тениса се није пласирала на даље такмичење. 

25.10.2014. Пријатељска одбојкашка утакмица у Вишеграду. Женска екипа у одбојци састављена  

од ученика друге године играла је са девојкама из Вишеграда. 

28.10.2014. На општинском такмичењу женска кошаркашка  екипа заузела је треће место. 

28.11.2014. Први пут у нашем граду одржане су ,,Игре без граница“ на градском базену. До 

последње угре наши ученици су били убедљиво први. Због кршења правила у задњој игри 

изгубили су поене и самим тим и прво место. Било је веома узбздљиво и драматично. 

02.12.2014. Мушка одбојкашка екипа заузела прво место на општинском такмичењу. Пласирала се 

за окружно такмичење  у Пријепољу где је такође била прва. У Г.Милановцу 18.3.2015. нису имали 

среће. Били су други и нису се пласирали на Републичко такмичење. 

09.12.2014. На општинском такмичењу у одбојци , најуспешнија екипа наше школе. Девојке одлазе 

05.02.2015. у Пријепоље и вратиле су се поражене. 

09.02.2015. На општинском такмичењу у рукомету нисмо имали успеха. 

12.03.2015. Општинско такмичење у стрељаштву. Наша женска екипа стиже до Републичког 

такмичења и заузима друго место. 

09.03.2015. Мушка фудбалска екипа школе на општинском такмичењу заузима прво место. 

Елиминисани су у даљем такмичењу одржаном у Косјерићу 31.03.2015. 

29.04.2015. Општинско атлетско такмичење. Мушка екипа је била друга, а девојке су се пласирале 

даље. Стигле су до међуокружног такмичења у Крагујевцу где су биле друге. Вратиле су се са пет 

медаља из Крагујевца. 

20.05.2015. Канцеларија за младе је на теренима ,,Великог парка“ организовала турнир у баскету. 

Учешће су узеле и наше ученице и освојиле су прво место. 

21.05.2015. Група наших ученика са професорима је посетила сајам спорта које се по трећи пут 

одржавало у нашем граду у хали ,,Велики парк“. 

30.05.2015. Пешачка група од 16км. Сви заинтересовани ученици су узели учешће. Морам 

похвалити наше ученике који су у великом броју учествовали у овој спортској активности. 
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02.06.2015. Завршни турнир у малом фудбалу. Победници дугогодишњег турнира су ученици IIIс 

одељења. 

06.06.2015. Бициклистичка вожња до Потпећи.Најмасовнија вожња до сада, 56 учесника. 

9.6.2015. Додела спортских награда професорима основних и средњих школа града Ужица.Јована 

Јокић освојила треће место. 

13.6.2015. Узвраћена посета ученика гимназије Иво Андрић из Вишеграда. Играо се турнир и у 

женском и мушком фудбалу, где су наши ученици однели победе. 

Била је ово активна и успешна спортска година. Захваљујемо се свим ученицима који су својим 

учешћем допринели нашим успесима. 

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

Председник Стручног већа Ана Пртењак  

Први састанак  Стручног већа грађанског васпитања за школску  2014/2015 годину одржан је 

27.8.2014.године. На састанку је утврђен распоред  одељења и расподела  за  наставнике грађанског 

васпитања. 

Изабран је руководилац актива-  Ана  Пртењак. 

-октобар: Ученици  II разреда ишли на излет у Вишеград , где су упознати са  грађанским  животом 

и традицијом града  Вишеграда. 

Посета  поставке у музеју  „Учешће Ужичана у I светском рату“. 

-новембар: Обилазак споменика на Кадињачи поводом годишњице од битке 

-децембар:Урађен извештај о реализацији „Конвенција о правима детета“  у 3 града : Ниш, Београд  

и Ужице 

-јануар: Наставник верске наставе Јанко  Божовић са ученицима 1. 3.и 4.разреда  припремао 

приредбу поводом Савиндана- школске  славе 

-фебруар: Сарадња са ватрогасном јединицом за ученике 4.разреда. Ученици су имали предавање о 

планинарењу и одлазак на излет на Чиготу. 

-март:За ученике 4.разреда одржано је предавање на тему- Трговина људима реализовано у 

сарадњи са Полицијском  управом. 

-април: Ученици 3.разреда  имали предавање са темом- Безбедност  хране реализовано у сарадњи 

са Заводом за јавно здравље 

-мај: Договор око плана надокнаде часова због штрајка 
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-јун: Ученици 2.и 3. разреда учествовали у радионицама о промоцији здравља у Омладниском 

клубу по предвиђеном распореду 

6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Актива за развојно планирање  

Чланови Актива за школско развојно планирање су: 

 

1.   Вукадин Симовић,  директор 

2.   Емилија Станковић, педагог 

3.   Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информатике 

4.   Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књижевности 

5.   Цмиљка Васовић, професор физике 

6.   Гордана Даниловић, професор српског језика и књижевности 

7.   Светлана Миловановић, професор историје 

9.   Биљана Грујичић, професор српског језика и књижевности 

10. Јосип Ристановић, представник родитеља 

11. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

12. Ивана Подгорица, представник ученика 

 

Крајем школске 2011/12. године формиран је Стручни актив за развојно планирање који је 

приступио изради Школског развојног плана за период од 2011. до 2016. године. Нови Школски 

развојни план обухвата развојне циљеве који се односе на све дате кључне области: 1. Годишњи 

план рада школе и Школски програм, 2. Настава и учење, 3. Постигнућа ученика, 4. Подршка 

ученицима, 5. Етос, 6. Стручно усавршавање и 7. Руковођење и управљање. У оквиру сваког 

развојног циља направљени су акциони планови који садрже одговарајуће задатке и активности.   

Планиране активности су: усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада 

Школе, планирање хоризонталне и вертикалне корелације, превазилажење наставе која је претежно 

заснована на предавањима, постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика 

и наставних средстава, усаглашавање критеријума оцењивања, праћење стандарда постигнућа, 

подршка ученицима у  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, толерантног понашања, ненасилне 

комуникације, развијање другарства, затим стварање препознатљивог статуса и очување угледа 

школе, обезбеђивање савременог, стучног, мотивисаног и за реформу спремног наставног кадара, 

побољшање материјално-техничких услова, транспарентно руковођење и друго. По истицању 

периода ивршиће се и самовредновање Школског развојног плана, његове реализације и 

постигнутих ефеката. 

 

6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума  

Чланови Педагошког колегијума: 

1.   Вукадин Симовић, директор 

2.   Емилија Станковић, педагог   
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3.   Хаџи Бојана Јовановић, професор српског језика и књижњвности 

5.   Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 

6.   Рајко Тубић, професор рачунарства и информатике 

7.   Милунка Стељић, професор социологије 

8.   Душица Ристовић, професор биологије 

9.   Цмиљка Васовић, професор физике 

10. Славица Вељовић, професор хемије 

11. Мирјана Галечић, професор географије 

12. Светлана Миловановић, професор историје 

13. Светлана Кнежевић, професор физичког васпитања 

14. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

15. Ана Пртењак, професор грађанског васпитања 

 

Педагошки колегијум је одржао три седнице. Разматране су мере за унапређење образовно-

васпитног рада, реализација развојног плана школе, анализирани резултати образовно-васпитног 

рада и процеса самовредновања. Разматрала се динамика увођења полугодишњих и годишњих 

тестова знања за ученика. Притом се водило се рачуна да оптерећење ученика буде равномерно 

распоређено на оба смера.  

Неке од планираних активности нису реализоване због петомесечног штрајка просветних 

радника. Педагошки колегијум је разматрао и план надокнаде изгубљених часова услед штрајка.   

6.1.6. Извештаји о  раду стручних сарадника школе 

6.1.6.1. Извештај о раду школског пегагога 

У току школске 2014/15. 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, плана рада Ученичког парламента, плана заштите и 

унапређивања здравља ученика, плана сарадње са родитељима и друго. 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. Помагала је 

наставницима при изради личних планова и извештаја о стручном усавршавања. 

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 родитеља одвијала се преко састанака Савета родитеља.  
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У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и њиховој 

адаптацији. 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 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. 

Организовала је матурски испит.  

Као подршка раду Ученичког парламента  припремила је ученике за учешће на Годишњој 

седници. Седница је одржана 07.10.2014.године у Дому Народне скупштине у оквиру Дечје 

недеље. Кроз дебату „Школа као породица”, педесет средњошколаца из двадесет градова и 

општина промишљали су на задату тему. Скуп је организован као право скупштинско заседање, са 

свим правилима скупштинске процедуре. Разговарало се о начину на који ученички парламенти 

могу допринети остваривању права детета да живи у породици.  Организовала је израду 

новогодишњих честитики у Удружењу церебралне и дечје парализе и помогла низ других 

школских акција. 

И ове школске године сарађивала је бившим гимназијалцима. За будуће бруцоше Унија 

студената Ужица организовала је, у амфитеатру школе, предавање ''Студирам''. Такође, 

учествовала је са ученицима и у раду округлог стола ''Млади поручују'' који је одржан у 

просторијама Народне библиотеке. 

У оквиру рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

организовала два извођења интерактивне представе ''Сватка мала''. Представа/форум театар 

настала је као део пројекта ''Безбедност на интернету – Кликни безбедно'', у сарадњи са Фондом 

Б92. Представа ''Сватка мала'' настала је у оквиру рада Друштва за развој деце и младих – 

Отворени клуб  из Ниша.   

У оквиру рада Тима за самовредновање квалитета рада школе учествовала је у изради и 

реализацији акционих планова. 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 истраживања.  

Као координатор Актива за развојно планирање подстицала је, пратила и учествовала у 

реализацији планираних активности. На крају школске године, координисала је и давала смернице 

за израду извештаја.  

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 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. 
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Педагог је прошла и двонедељњу обуку (13-27.4.) на интеркултуралној размени у Песталоци 

дечјем селу. На обој обуци је остварено 185 сати стручног усавршавања. Учешће у пројекту 

захтевало је и претходну припрему ученика и упознавање родитеља са детаљима размене. Са 

ученицима су реализоване 4 радионице, а за родитеље су припремљена два родитељска састанака. 

Двонедељни боравак подразумевао је учествовање у реализацији курсева: 1. Идентитет и лични 

развој; 2. Анти-дискриминација; 3. Интеркултурална комуникација и сарадња; 4. Интеркултурална 

размена са Македонијом; 5. Снимање радио-емисије о утисцима са размене; 6. Евалуација личног 

развоја и напретка током размене. Радио-емисија емитована је на јутјуб каналу 

http://www.powerup.ch/  10. маја, по нашем повратку у Србију. За супервизоре је организовано и 

једнодневно предавање о начинима финансирања америчких образовних система. Научени 

садржаји су, по повратку, презентовани у виду две радионице. Такође, урађене су и све потребне 

евалуације пројекта. 

Била је присутна на разним позоришним представама, промоцијама стручних радова и 

књижевних дела, реалузацији ученичких изложби и сл.  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.  

  

6.1.6.2. Извештај о раду школског психолога 

План и програм рада школског психолога заснован је на Основама закона о средњем 

образовању, као и на основама  Годишњег плана рада школе за школску 2014/15. годину. 

У току школске 2014/15. године поред редовних активности планираних Програмом рада 

психолога у  планирању и програмирању рада школе, организацији, унапређивању, реализацији и 

праћењу васпитно-образовног рада (израда Годишњег плана рада, учешће у планирању и 

програмирању рада ОС, одељенских заједница, планирања професионалне оријентације, рада са 

родитељима, сарадње са наставницима приправницима, сарадње са наставницима, ученицима и 

родитељима, корективном раду, професионалној оријентацији, аналитичко-истраживачком раду и 

раду у стручним органима, посебну пажњу смо посветили конкретним активностима које су биле 

од посебног значаја за рад и развој школе. 

Посебна пажња је посвећена евалуацији редовне наставе у школи и анализи посећених 

часова. Наставници су мотивисани за одржавање огледних часова у настави, којима су поред 

директора, педагога и психолога присусутвовали и остали заинтересовани наставници, а могли смо 

видети велики број примера добре праксе. 

У току ове школске годинем као координатор Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, узела сам учешће у свим активностима овог Тима: састанци Тима, 

координирање активности Тима са активностима Ученичког парламента, као и низ активности које 

се односе на превенцију насиља у школи. 

http://www.powerup.ch/
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У раду са наставницима приправницима кроз разговоре, поделу едукативног материјала, 

помагано је наставницима да се што боље укључе и припреме за наставу. 

Централна активност у раду школског психолога је рад са ученицима, којима је потребна 

стручна помоћ и подршка везана за адаптацију на нову школу, одељење, обавезе и одговорности, 

проблеме са пажњом и организацијом учења, као и самим техникама учења и низ других 

активности. 

Током рада са ученицима завршних разреда посебна пажња је посвећена професионалној 

оријентацији за дање школовање и усавршавање. Такође, пружена је стручна помоћ ученицима 

који су припремали пријемни испит за студије психологије. 

Исто тако, посвећена је пажња раду Одељенских већа ради корелације међу наставним 

предметима, јачања међуљудских односа у колективу  и отвривања психолошких и педагошких 

чинилаца успеха ученика као и испитивање узрока неуспеха и заостајања појединих ученика. 

Структура појединих одељења је специфична у смисли социјаних и породичних прилика, па 

је обављен велики број индивидуалних разговора са ученицима и родитељима, а сходно томе, узео 

је учешће и Тим за заштиту ученика од насиља. 

Рад психолога је унапређен и набавком и и потребом једног од најквалитетнијих инструмена 

за мерење интелигенције (Векслеров индивидуални тест интелигенције), који се поред ове основне 

намене може користитии у психодијагностичке сврхе.  

Током ове школске године остварена је саерадња са Канцеларијом за младе, па су ученици 

наше школе који су чланови реализовали многе спортске активности, што је наишло на добар 

одзив код ученика. 

Психолог Драгана Радовић 

 

6.1.6.3.Извештај о раду библиотекара  

 

У школској 2014/15 години услуге библиотеке користило је око 650 ученика. Највише су 

читане књиге из лектире, и стручна литература за израду семинарских и матурских радова. Као и 

ранијих година набављене су књиге из лектире, стручне литературе и белетристике. Одређен број 

књига поклонили су ученици наше школе.  

Библиотекари у школској 2014/15 години су били професори Нинослава Јелисавчић 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   току школске 2014/15. 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 и латинског 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 школске године одржане су 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,  тима за превенцију 

насиља, злостављања и занемаривања, школског одбора и савета родитеља. 

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 21 час редовне 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, спроводио дисциплинске поступке и што се 

тиче ученика .  Одржан је састанак са родитељима и ученицима трећег разреда  који су ишли на 

екскурзију у Грчку.На овом састанку, по традицији су учествовали и представници МУПа 

 И ове године  матурантима су организоване презентације факултета. Учествовали смо на 

фестивалу мај месец математике у Градском културном центру, представили школу даном 

отворених врата 6.6.2015.г., учествовали на многим такмичењима републичког , државног и 

међународног ранга, смотрама, сусретима... Наставили смо веома активан ваннаставни рад уз 

учешће великог броја ученика ( евровизија где су представљени сви језици који се изучавају у 

Ужичкој гимназији, вече Кинеског језика,вече Француског језика, књижевни сусрети „На пола 

пута“, позоришна представа, изложбе из историјског наслеђа, хемије...).Ове године имамо једног 

ученика који се по други пут пласирао на светску олимпијаду из хемије у Азејберџану. Девет 

ученика освојило је на републичким, државним и међународним такмичењима двадесет два прва, 

друга или трећа места односно награде. На спортским такмичењима је учествовало преко 150 

ученика. По постигнутим резултатима смо дванаести пут проглашени за најбољи спортски 
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колектив .Учествујемо и даље у пројекту „Успостављање примарне селекције отпада у школама у 

Ужицу и Тузли“... 

6.2.2. Извештај рада помоћника директора школе  

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. 

Током школске године дошло је до повећања броја ванредних ученика па је координисање 

овим пословима захтевало додатно ангажовање. 

6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Извештај о раду Школског одбора 

У овој школској години Школски одбор је одржао 8 седница на којима су анализирани и 

усвојени Извештај о раду школе у школској 2013/14. години и Годишњи план рада за школску 

2014/15. годину. Школски одбор је анализирао успех ученика, реализацију наставе, план извођења 

и реализације екскурзије, 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 

– Горан Дражић,  дипломирани машински инжењер  

– Зоран Јоксимовић, дипломирани инжењер шумарства 

3. представници Скупштине града 

– Душко Меденица, дипломирани машински инжењер, председник Школског одбора 

– др Предраг Мијаиловић Луне, доктор медицине и 

– Ивица Шантић, дипломирани историчар 
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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 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 2014/2015. години у школи су  радиле 

следеће секције: 

 

Р.б.    Назив секције Име наставника 

 

 

% 

1. Лингвистичка  

 

Хаџи Бојана Јовановић 

2. Драмско- рецитаторска Мирјана Благојевић 

3. Литерално - читалачки клуб Гордана Даниловић, Ружица Марјановић 

4. Новинарска Биљана Грујичић 

5. Секција за енглески језик Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 

6. Секција за француски језик Борка Весовић 

7. Секција за руски језик Бранка Вукић 

8. Социолошко-филозофска 

радионица 

Б. Јевтић, Соња Ковачевеић 

9. Географска  Мирјана Галечић, Шоловић Биљана  

10. Историјска  Јадранка Папић, Душица Илић 

11. Ликовна секција Биљана Спаловић 

12. Хор Зоран Жупић 

13. Математичка Славка Живанић, Рајко Тубић 

14. Програмерска Мирјана Милошевић 

15. Секција за физику Васовић Цмиљка 

16. Хемијска Драгица Селаковић, Славица Вељовић 

17. Биолошко Саша Станојевић 

18. Еколошка Милица Зарић 

19.  Спортске секције Горан Ковачевић, Светлана Кнежевић, Јокић Јована, 

Вранешевић Љубиша 

 

20. Секција за грађанско 

васпитање 

Бранка Вукић и Ана Пртењак 
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1. Извештај о раду лингвистичке секције  - Хаџи Бојана Јовановић 

И ове школске године лингвистичка секција радила је вредно. Школско такмичење из 

српског језика одржано је 19.2.2015., а 19 ученика пласирало се на даљи ниво такмичења. 

Економска школа била је 14.3.2015. године домаћин Општинског нивоа такмичења, а наши 

ученици освојили су следећа места: 1.година-1.место: Васовић Тамара I5; 2.место: Ђокић Марија I5, 

Јевтић Јелисавета I5, Ћирковић Јована I3; 2.разред- 2. место: Подгорица Ивана II1. 

Окружно такмичење је одржано 25.4.2015., поново у Економској школи. Ученица Ксенија 

Јанковић III4 освојила је друго, а ученица Ивана Подгорица II1 треће место. 

 

2. Извештај о раду драмско-рецитаторске секције - Мирјана Благојевић 

У току школске 2014/2015. године у раду секције учествовало је седам ученика. Они су 

вежбали изражајно читање и казивање поетских и прозних текстова и учествовали у обележавању 

значајних датума из културе, књижевности и уметности. Чланови Рецитаторске секције осмислили 

су и реализовали програм Свечане академије којом је завршна прослава 175 година Ужичке 

гимназије. 

На састанцима секције, ученици су радили на одабиру текстова и индивидуалној припреми за 

школско такмичење. Сви чланови секције такмичили су се на Општинској смотри рецитатора. На 

финалној вечери наступало је двоје ученика Гимназије, а победник, Стефан Јевтовић, представљо 

је  град Ужице  на Регионалној смотри у Косјерићу. Стефан је на окружној смотри рецитатора 

„Песниче народа мог” освојио треће место.  

И у овој школској години рецитатори су се бавили беседништвом. Ученицa Нађа Лазаревић 

учествовала је на такмичењу младих беседника „Беседе у Зоранову част”.  

Она је у Инђији, у полуфиналу овог такмичења, освојила прво место и имала је прилику да се 

бриљантном беседом представи и у финалу овог такмичења.  

3. Извештај о раду литерално - читалачког клуба - Гордана Даниловић, Ружица 

Марјановић 

„На пола пута“ 

Десети фестивал „На пола пута“ одржан је ове године од 26. до 29. априла. Гости су били: 

Филип Давид, Драго Хедл, Предраг Луцић, Војислав Пејовић, Бранислав Димитријевић, Ненад 

Величковић, Дејан Илић, Нихад Хасановић, Марко Дражић, Мирослав Вујовић и Ненад 

Милосављевић.  

За разлику од претходних година, овог пута почели смо у недељу, отварањем у Градском 

културном центру, а потом је на великој сцени Народног позоришта приказана представа Бетон 
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махала, у извођењу новопазарске омладинске групе Јој ево их ови, у режији Бранислава 

Трифуновића и Рифата Рифатовића. После фестивала „На пола пута“, ова представа гостовала је у 

готово свим већим градовима у Србији и освојила две награде на позоришном фестивалу у 

Македонији. 

У Градском културном центру представили смо књигу „Часови читања“, објављену у 

престижној едицији Реч, издавачке куће „Фабрика књига“ из Београда.  „Часови читања“ садрже 

ауторизоване транскрипте петнаест предавања одржаних током првих девет година фестивала. 

Међу изабраним су предавања:  Виктора Иванчића, Амира Камбера, Миње Богавац, Предрага 

Луцића, Ламије Бегагић, Енеса Куртовића, Дубравке Стојановић, Дејана Илића, Ивана Чоловића, 

Ненада Величковића, Милете Продановића и Зорана Ћатића. Ова књига направљена је 

захваљујући огромном раду ученика наше школе (чланова читалачког клуба) и професорки: 

Гордане Даниловић, Милене Стричић, Снежане Цветковић, Љиљане Смиљанић, Ружице 

Марјановић, као и Дејана Илића, уредника издавачке куће „Фабрика књига“. 

Прво фестивалско вече било је посвећено Feral Tribunu, говорило се о књизи Смијех слободе, 

аутора Бориса Павелића. О Feralu су, поред Павелића, говорили Предраг Луцић, Филип Давид, 

Драго Хедл, Ненад Величковић и Дејан Илић. Један део вечери био је посвећен прози Војислава 

Пејовића, чији нови роман Амерички сфумато треба ускоро да изађе из штампе. Те вечери је, као 

део пратећег програма, отворена изложба графика Алема Ћурина, аутора чији су радови визуелно 

обележили некада Feral Tribune, а сада загребачке Новости.   

Друге вечери своје текстове читали су Филип Давид, Драго Хедл и Нихад Хасановић. 

Представљен је и овогодишњи плакат из едиције Свако има неког кога нема посвећен Војиславу 

Деспотову. 

Завршно вече је имало стандардну структуру, мада овог пута нешто измењену. Уместо 

уобичајеног финалног читања Предрага Луцића, вече је почело његовим изузетним травестијама, 

настављено је визуелно и звучно занимљивим наступом Ненада Величковића, а завршен 

енергичним и духовитим наступом Марка Дражића, Мирослава Вујовића и Ненада 

Милосављевића, аутора текстова на  порталу njuz.net. 

Током три дана одржано је десет часова и као сваке године, један у Основној школи ''Нада 

Матић''. Војислав Пејовић је говорио о односу књижевности и науке, а на инсистирање ученика 

који се интензивније баве хемијом, одржао је и час из биохемије, области којом се професионално 

бави на Универзитету у Чикагу. 

Бранислав Димитријевић говорио је о култури и потрошачком друштву и како читати поруке 

тог друштва. Дејан Илић говорио је о карактеристикама телевизијских серија, Ненад Величковић 

се бавио Бранком Ћопићем и начином на који се данас према његовом делу односе 

постјугословенске заједнице. Предраг Луцић говори је о Семјуелу Бекету, Филип Давид о писању 

и изазовима писања, Нихад Хасановић о путовању и писању, а аутори  Nјuz.neta су на примерима 

преузетим са сопственог портала показали шта је сатира и зашто је значајна. 
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Десето и завршно овогодишње предавање одржао је Драго Хедл, говорећи о слободи штампе 

и истраживачком новинарству, на примеру откривања злочина у Осјеку, за које је оптужен 

Бранимир Главаш.  

Као и претходних година, ове године су нам у госте дошли средњошколци из Зрењанина и 

Београда, студенти из Сарајева, а по први пут , угостили смо и двоје студената са Косова. 

 Плакат овогодишњег фестивала, на основу предлога чланова читалачког клуба дизајнирала је 

Тијана Јевтић. Фотографију за плакат направио је Младен Теофиловић, а испред мурала у 

школском дворишту позирала је Јелена Јанковић. 

Међународне активности фестивала На пола пута 

Од 2013. године фестивал је укључен у активности међународне платформе Memory Lab, која 

окупља иницијативе, организације, институције и најразличитије професионалце који се баве 

образовањем у области културе сећања. Сваког октобра Memory Lab организује студијско 

путовање по неком делу Европе у оквиру кога се у тој средини представљају програми окупљени 

око Memory Labа. Октобра 2014. Фестивал „На пола пута“ представљен је у Приштини и Скопљу. 

Тада је договорена сарадња са гимназијом Charles François Lebrun из града Coutances  у 

Нормандији, која сваке друге године организује међународну размену младих и семинар Стазе 

сећања. 

На међународном скупу Memory Lab у Берлину 2013. формиран је програм за младе Memory 

Lab Junior који окупља четири организације из четири земље, Француска, БиХ, Немачка и Србија. 

Прво студијско путовање у оквиру овог програма реализовано је у септембру 2014. И тада је пет 

наших ђака заједно са професорком провело седам дана у Дахауу и Нирнбергу. 

У јулу 2015. биће организовано друго студијско путовање. Овог пута ми ћемо бити домаћини, 

па ће учесници два дана провести у Београду, два у Ужицу, а потом још четири дана у Сарајеву и 

Приједору.  

Немачка 

Од 14. до 21. септембра 2014. у Дахауу и Нирнбергу били су Сања Тешевић, Ана Стамболић, 

Ива Петковић, Милица Брашанац и Алекса Петковић, заједно са професорком Ружицом 

Марјановић. Током првих пет дана активно се бавило истраживањем начина на који се чува сећање 

на логор Дахау. Проучавана је историја логора, али и процес којим се дошло до оваквог 

меморијала и начин на који се у образовном систему говори о злочинима почињеним током Другог 

светског рата. Два дана боравка у Нирнбергу искоришћена су за студијску посету Музеју 

фасцинације и терора, који се налази у делу застрашујуће предимензиониране зграде подигнуте у 

време када су се на том простору организовале нацистичке параде. Ова изузетна едукативна 

изложба бави се питањем масовне фасцинације идејом која ће неминовно довести до злочина. 

Једна од основних тема је разумевање механизама на којима функционише пропаганда, што је била 

тема радионице у којој су учествовали наши ђаци. Они су били у прилици да посете музеј посвећен 
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Нирнбершком суђењу и чувену судницу број 600, у којој је одржано једно од најзначајнијих 

суђења у 20. веку. 

Нормандија 

У Нормандији су од 27. фебруара до 6. марта 2015. били ученици Емилија Милојевић, Јана 

Ршумовић, Јелена Јанковић, Марко Џамбић, Теодора Васиљевић, Јелена Јовановић и професорка 

Ружица Марјановић. Наши ђаци су припремили и на француском језику реализовали презентацију 

која се односила на начине на које се сећамо историје, кроз причу о Старом сајмишту, ужичкој 

породици Гутман која је страдала током Другог светског рата и одсуству информација у јавном 

простору о догађајима који су се у нашем граду дешавали у другој половини 19.века. Ученици су 

имали прилику да упознају део Нормандије, њену заиста импресивну природу. Посетили су плажу 

Омаха и споменик страдалима током искрцавања у Нормандији, велики меморијални музеј Cean-u 

посвећен Дану-Д, али и целокупној историји Другог светског рата, а већина је имала прилику да 

обиђе и острво St. Michael. Остварена је добра сарадња са средњошколцима и професорима из 

Француске, Немачке, Чешке, БиХ и Хрватске. Са ученицима из Загреба планирана је будућа 

сарадња и евентуални долазак током фестивала „На пола пута“, наредне године.  

Босна и Херцеговина 

Са Фондацијом Мак Диздар из Стоца (БиХ), која се бави чувањем сећања на књижевно дело 

песника Мака Диздара, осмишљена је регионалана сарадња шест гимназија и упознавање аутора из 

региона. У програм су укључене гимназије из Сарајева, Београда, Ужица, Ријеке, Загреба и Стоца. 

Свака школска читалачка група „усвоји“ једног писца, проучава га и припрема се да тог писца 

представи на регионалном читалачком окупљању у Стоцу, почетком септембра 2015. Наши ђаци 

баве се поезијом Драгане Младеновић (гошћа фестивала 2012. и гошћа школе, октобра 2014.). 

Током четири септембарска дана у Стоцу, ученици ће упознати пет аутора којима су се бавиле 

друге школе, размениће књиге и донети их у своје средње школе где ће и представљати писце о 

којима су разговарали у Стоцу.  У малом херцеговачком граду ће током септембарског гостовања 

писаца и средњошколских читалаца бити организована два вечерња читања по моделу књижевног 

фестивала „На пола пута“.  

4. Извештај о раду новинарске секције - Биљана Грујичић 

Новинарска секција у оквиру које је и електронско издање часописа ,,Гимназијалац“ ову, 

јубиларну годину, 175. од оснивања гимназије, одрадила је на најбољи начин. Више смо се 

посветили културним, спортским, фестивалским и научним садржајима у школи, граду, држави, па 

и свету. Сарадња између ,,Гимназијалца“ и Народног позоришта доживела је врхунац. Ученицима 

гимназије, у ма коликом броју, омогућено је да присуствују представама на великој и малој сцени. 

Сарађивали смо и са Колом српских сестара, Удружењем дистрофичара у Ужицу и са Градским 

културним центром. За ,,Гимназијалац“ су између осталих говорили и познати српски глумци 

Милан Калинић и Бранислав Лечић, а ексклузивне интервјуе са њима и овдашњим позоришним 

глумцима Вахидином Прелићем и Хаџи Немањом Јовановићем одрадио је Борис Тановић, нови 

уредник ,,Гимназијалца“ ученик III3, кога је почетком школске године, Биљана Грујичић, уредница 
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,,Гимназијалца“ и професор српског језика и књижевности, прогласила за уредника, што је он 

оправдао на најбољи могући начин сјајним интервјуима, извештајима и репортажама.  

Редакција је путовала на једнодневни излет у септембру у Мокру Гору и Вишеград, а 

најистакнутији чланови секције и новинари заједно са професорком Биљаном Грујичић, путовали 

су у Румунију, где је узвраћена посета гимназијалцима у граду Кампулунгу. Такође, текст Бориса 

Тановића о тој мини екскурзији нашао се и у издању градских новина „Вести“ од 30. априла 2015. 

године.  

Редакција на чијем челу се налазе поменути уредници, заједно са техничким уредником, 

Дејаном Цвијетићем, професором информатике и рачунарства у школи, нада се скоријем 

штампаном издању новина и апликацијом на ,,GooglePlay –у“, при чему бисмо постали први 

школски лист у оваквом интернет формату.  

Пратите нас преко интернет сајта: http://www.uzickagimnazija.edu.rs/gimnazijalac/index.php.    

Корисници ,,Фејсбука“ могу читати ,,Гимназијалац“ на овој друштвеној мрежи преко линка:  

https://www.facebook.com/pages/Gimnazijalac/1392594244311173?fref=ts.  

Остаћемо актуелни и током распуста, као и у следећој школској години. Пратите нас и од 

септембра, јер смо спремили многе новине, конкурсе и изненађења. 

Редакција ''Гимназијалца'' 

 

5. Извештај о раду секције за енглески језик - Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 

Are You a Viking? – квиз знања из енглеског језика 

Поводом европског дана језика, 26. септембра је у нашој школи одржан први овогодишњи 

квиз знања на енглеском језику под називом „Are You a Viking?“. Цео концепт квиза је осмислио и 

заједно са професорима енглеског језика и пар ученика четврте године припремио Срђан 

Тодоровић IV3, а у квизу је учествовао и традиционално велики број екипа, овога пута трочланих. 

Њих осамнаест се такмичило у седам занимљивих игара и забавило се певајући уз скандинавску 

музику, а најбољи тимови су освојили награде које су обезбедиле Амбасаде Краљевине Норвешке 

и Краљевине Шведске у Србији. Такмичари су у паузама између игара могли да погледају мапу 

Стокхолма и знаменитости овог града, али и да прочитају неке занимљивости о земљама севера 

Европе у посебном делу свечане сале.  

Водитељке овог квиза, Јована Јездовић IV3 и Аница Цветковић IV3 су на најбољи могући 

начин обавиле свој посао и на крају и прогласиле победнике овог квиза. На првом месту завршила 

је екипа „Никачина гамад“ у саставу: Александра Лазић, Емилија Мољевић и Магдалена 

Марјановић, ученице III1.  

Победничка екипа „Никачина гамад“ прима награду од професорке Невенке Демировић 

http://www.uzickagimnazija.edu.rs/gimnazijalac/index.php
https://www.facebook.com/pages/Gimnazijalac/1392594244311173?fref=ts
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Одмах иза њих, на другом месту, нашли су се овогодишњи матуранти, екипа „Тоивотон“ у 

саставу: Марија Марић, Даница Ђуричић и Борис Весовић IV1. На победничком постољу, као 

трећи, нашли су се „Пингвини са Мадагаскара“- Јана Загорчић, Ђорђе Поњавић и Ђорђе Туцовић 

из III6. Награде им је уручила професорка енглеског језика, Невенка Демировић, која је уз друге 

две професорке енглеског језика, Бранкицу Скорковић и Данку Ковачевић, као и ученицу IV3, 

Анђелију Прљевић, надгледала регуларност овог такмичења. Вест о овом квизу осванула је и на 

сајту Амбасаде Норвешке која је дала веома позитиван коментар на целокупну организацију овог 

квиза http://www.norveska.org.rs/News_and_events/News-and-events1/Serbian-students-learn-about-

Scandinavia-through-quiz1/. 

Срђан Тодоровић IV3 

Halloween литерарни конкурс 

На овогодишњем литерарном конкурсу на енглеском језику под називом „Halloween Literary 

Contest“ учествовало је шеснаест ученика Ужичке гимназије и Економске школе. Њихов задатак је 

био да напишу кратку хорор причу од 200 речи, а Стручно веће за енглески језик, уз помоћ 

уважене колегинице Душанке Никачевић, за победнике је прогласило Емилију Мољевић III1 – 

прво место, Јовану Ерић IV1 – друго место, Исидору Ђерић III2 – треће место, Милана Цицварића 

IV3 – четврто место и Дејана Бакића II5 – пето место. Аутори најбољих радова као и сви остали 

учесници овог конкурса добили су пригодне награде од издавачких кућа  The English Book и 

Pearson из Београда. 

Are You Afraid of the Dark? 

She felt almost lightheaded as soon as she realized she would have to pull an all-nighter in order to 

prepare for tomorrow‟s final exam. Her roommate, Alex, liked to get to bed early, so she packed up 

everything she thought she would need and went downstairs to study … and … and, well, study. 

It was two o‟clock when she realized that she‟d left one of the textbooks upstairs on her bed. With a 

dramatic sigh, she rose and climbed the stairs slowly to her room. She reached the door and turned the 

handle as softly as she could, so that she wouldn‟t wake her roommate. 

The room was filled with a strange metallic smell. There was a strange sensation, as if a malevolent 

gaze were fixed upon her. It was a mind trick, she thought. The all-nighter was catching up with her. In 

the silence, she could hear a steady drip-drip sound. 

Her fingers closed on the textbook. She picked it up softly and withdrew from the room as silently 

as she could. 

Relieved to be out, she hurried back downstairs, collapsed into an overstuffed chair and studied until 

six o‟clock. She finally decided that enough was enough. If she slipped upstairs now, she could get a 

couple of hours‟ sleep before her nine o‟clock exam. 
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The first of the sun rays were beaming through the windows as she slowly slid the door open, 

hoping not to awaken Alex. Her nose was met by an earthy, metallic smell a second before her eyes 

registered the scene in the room. 

Alex was spread on top of her bed against the far wall, her throat cut from ear to ear and her 

nightdress stained with blood. Two drops of blood fell from the saturated blanket with a deafening drip-

drip noise. 

Scream after scream poured from her mouth. That was when she saw the message. 

On the wall above her bed, written in her roommate‟s blood, were the words: „Aren‟t you glad you 

didn‟t turn on the light?” 

Емилија Мољевић III1 

My English Book 

На литерарном конкурсу на енглеском језику издавачке куће The English Book из Београдпод 

називом My English Book, учествовало је десет ученика Гимназије, а међу педесет награђених 

радова нашле су се и кратка прича Исидоре Ђерић III2 „Through the Glass“ и песма Јоване Илић I4 

„The Crowd“. Награде најбољима додељене су 6.јуна 2015. године на Филолошком факултету у 

Београду. Сви награђени радови биће објављени у антологији под истим називом, која ће бити 

представљена крајем октобра на наредном Сајму књига у Београду. 

Исидора Ђерић III2: Through the Glass  

Mr Moor entered the room of his five-year-old daughter Dorothy. It was after midnight and the girl 

was still awake.  

”What‟s wrong, honey?  bad dreams again? ” 

The young girl looked up her father‟s face.  

”It‟s the doll, dad. She won‟t let me sleep”, replied Dorothy pointing to the big porcelain doll.  

Mr Moor sighed.  

”Not that story again, Dorothy.” He said coming towards the doll. ”It‟s just a toy”, Mr Moor 

muttered while putting the doll in the closet.  

”Can you sleep now?”  

Dorothy was silent. Mr Moor didn‟t wait for her to respond. He mumbled ”Sleep tight” while he was 

going out of the room.  

Late that same night Mr Moor woke up to the sound of rain drizzling on the window. For no special 

reason he got up and went downstairs.  
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But the second he closed his bedroom door he heard something. A whisper coming from Dorothy‟s 

room. ”She can‟t stay up this late”, he thought.  

While he was reaching for the doorknob he heard something strange.  

”He‟s my dad! ”  

”No, he‟s not. You‟re in my place and you have to leave. You‟re ruining our family. ”  

”But ... you‟re not real!”  

”Shut up!”  

He opened the door and saw his daughter standing in front of the mirror.  

”Who were you talking to? ” he shouted.  

”The girl ... from the mirror .. she said. I‟m not your daughter. She‟s mean.”  

”Dorothy, what are you talking about? You can‟t see other people through the mirror, just your own 

reflection.”  

”But she said ...”  

”That‟s enough. Go to sleep.”  

”Dad, I‟m scared”, once again he closed the door not hearing what Dorothy was saying.  

Dorothy was lying in her bed with one eye opened. She was looking across the room where the pink 

mirror was. The mirror fogged up revealing the girl who looked like Dorothy. With blond hair and rosy 

cheeks she could pass as her, only she looked dead. Her skin was pale and eyes had no eyeballs. Her smile 

revealed missing teeth. But the most disturbing thing about this girl was her scar. A bright red line was all 

over her neck as if she was strangled. Her mouth moved and Dorothy heard her whispering.  

”Do you see how he treats you? He doesn‟t love you. ”  

”Please leave me alone. ”  

”Alone? Do you feel alone, Dorothy? Do you want a friend? ”  

Dorothy opened up her eyes and stared at her dead reflection. ”Yes, I do.”  

”I will be your friend. Do you know what friends do? ”  

Dorothy shook her head.  

”They play games. Do you want to play? ”  

Although she was scared, Dorothy nodded.  
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”Come closer to the mirror then. ”  

Dorothy got up. ”What are we playing? ”  

”Closer. Hide-and- seek.”  

Dorothy obeyed. She was so close that her nose was touching the glass of the mirror.  

”Good. Now close your eyes and start counting. ”  

Dorothy leaned over placing her hands on the glass and closing her eyes.  

”One ... two ... three ...”  

The girl in the mirror reached out and pulled Dorothy‟s sleeve. In the blink of an eye Dorothy 

disаppeared. The mirror went normal again, a strange fog had disappeared.  

Mr Moor woke up again. His clock was showing it was three hours past midnight. He rolled over to 

the other side of the bed facing a small mirror. His wyes opened widely when he heard a knock. At first, 

he thought it was the window until he heard it coming from the mirror again.  

Јована Илић I4: The Crowd  

Look at the crowd,  

Look at it, now!  

Now tell me what you see  

Tell me if you see the same as me  

I see a bunch of figures  

Trying to be bigger  

By shrinking the mirrors  

I see a bunch of birds,  

Being chased by words  

As sharp as swords.  

I see a bunch of sons and daughters  

Struggling in these thick waters,  

Waiting for their hero mothers  

I see a bunch of brains  



144 

 

Tied in chains  

Trying to escape  

 

I see a massive crew  

Who is told what to do,  

Where to look and state their view  

 

I see a bunch of shadows  

Silenced by rigid arrows  

Which turn into echoes  

 

I see a bunch of silhouettes  

Tortured by regrets  

 

Burning down plenty of cigarettes  

Look at the crowd  

Look at it, now! 

 

The crazy little thing called love 

„The Crazy Little Thing Called Love“ је назив квиза који је одржан 14. фебруара у Ужичкој 

гимназији, а у коме су такмичари, у тимовима од по троје,  имали прилику да провере своје 

способности разумевања текста на енглеском језику. Пре квиза, наиме, морали су да прочитају 

кратке приче славних аутора као што су Ернест Хемингвеј и Грејем Грин. Све игре су биле 

засноване на заплетима и ликовима из ових прича, па су тако учесници морали да реше 

укрштеницу, одгонетну асоцијације, одговоре на питања итд. 

Жири, који су чинили гимназијски професори енглеског језика, проверавао је одговоре 

такмичара и, у зависности од њихових резултата, елиминисао по један тим после сваке игре. Сви 

су се трудили да надмаше конкуренцију и дају све од себе да одговоре тачно на тешка питања.  
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Тимови који су освојили прво, друго и треће место награђени су књигама, али ни остали нису 

отишли кући сломљеног срца – добили су чоколадице и свеске за учешће у квизу. 

У духу Дана заљубљених, наши ученици и професори су припремили посластице као што су 

колачићи у облику срца и чоколадни мафини. Током квиза, сви су уживали у овим укусним 

слаткишима. 

 Организовања овог квиза је био врло забаван начин да се прослави Дан заљубљених у 

Ужичкој гимназији.  

Јована Ерић IV1 

 

Енглески у акцији по трећи пут 

Енглески је по трећи пут био у акцији у Ужичкој гимназији и то поново захваљујући курсу 

„English in Action” који је ове године похађало 9 ученика првог, другог и трећег разреда и то: 

Емилија Ђурић, I5, Владан Новковић I5, Вук Ћосић I5, Александар Ђурић, II2, Марко Богдановић 

II4, Мерима Виторовић II4, Ана Драговић II4, Ана Дражић II5 и Алекса Новковић III6. Наиме, реч је 

о интензивном једнонедељном курсу енглеског језика где ученици уместо да похађају редовне 

часове имају 6 часова енглеског језика дневно и то са професором из Енглеске а све у добро 

познатом окружењу наше школе.  

Овогодишњи програм је носио назив „Vantage Plus”, покривајући ниво Б2 знања из енглеског 

језика и нудећи разноврсност тема и активности, игрица али и граматичких провера и проширења 

знања. Наравно, акценат је био на говору будући да њихов млади, 24-годишњи професор Лиам 

Хејнс, није знао ни реч српског. На самом крају курса ученици су припремили неколико 

презентација у паровима као и заједнички пројекат које су успешно презентовали пред својим 

школским друговима и пар професора. Сви су били врло задовољни и вољни да и следеће године 

учествују и унапреде своје знање из овог страног језика. 

Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

 

One-way Ticket from London to Tokyo 

У свечаној сали Ужичке гимназије 23.априла 2015. године, одржан је квиз опште културе на 

енглеском језику, One-way Ticket from London to Tokyo. Квиз су осмислили и организовали 

матуранти из IV3 Срђан Тодоровић и Јована Јездовић, заједно са Јасмином Стефановић и 

Анђелијом Прљевић. Квиз је садржао седам занимљивих игара са питањима из различитих 

области; од физике и хемије, преко филозофије, историје и географије, до музике, филма и спорта. 

Професорке енглеског језика Невенка Демировић, Светлана Гавриловић и Бранкица 

Скорковић су одрадиле сјајан посао у улози жирија, а док су оне прегледале одговоре екипа, наше 
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учеснике је забављала музика коју су пуштали Срђан и Анђелија. Улоге водитеља преузеле су 

Јасмина и Јована које су заједно са учесницима квиза направиле сјајну атмосферу тог дана. 

Учествовало је 12 трочланих екипа које су на квиз дошле добро расположене и спремне на мало 

забаве. 

Носиоци прва три места су екипе Cheetah (III6), Prepunoglavci (III1) и The Martells (III6). 

Награде за најбоље екипе обезбедиле су фирме „Петар Пан“ и „Примат“.  

Jована Јездовић IV3 

 

Годишња конференција „Европских студија” за школску 2015/2016. годину 

У периоду од 5. до 8. марта 2015. године у Лувену у Белгији, на Лувен институту за Ирску у 

Европи, одржана је Годишња конференција сениорског програма „Европских студија” у циљу 

планирања активности за школску 2015/2016. годину. Сам догађај представља јединствену 

прилику да се на једном месту упознају чланице одређене групе, размотри рад у протеклој години 

и планирају активности за наредну. Нови координатори том приликом сазнају све о овом 

студијском програму док старији унапређују већ постојеће знање увидом у новости. Оно што је 

заједничко за све делегате је да примају материјал и потенцијалне изворе будућег рада, или мотиве 

заједничке сарадње. 

Ове године на Конференцији је учествовало 15 земаља са више школа из сваке земље и то: 

Бугарска, Данска, Немачка, Грчка, Ирска, Италија, Северна Ирска, Норвешка, Пољска, 

Португалија, Румунија, Србија, Шпанија, Шведска и Холандија. У име наше земље су биле: 

Гимназија „Исидора Секулић” из Новог Сада и Ужичка гимназија са два представника: 

координатором програма Бранкицом Скорковић и Невенком Демировић као учесником 

конференције. Између осталог, конфернција је приказала и могућност ученика да оду у студијску 

посету Лувену, како функционише Еразмус + програм у Ирској, успешну сарадњу неких земаља 

чланица, занимљиве презентације професора-учесника са темама попут увођења дигиталне 

писмености у учионицу, технике за мотивисање ученика у учионици као и коришћења 

комуникацијских мрежа попут е-Твининга, али и саме комуникацијске платформе и сајта коју 

користе земље чланице програма „Европских студија”. 

Да конфернција буде занимљивија, за учеснике је био одржан и свечани пријем код 

градоначеника Лувена у Градској кући, драгуљу готске архитектуре, која на својој фасади има чак 

236 статуа и том приликом је уручена награда програма „Европских студија” за изузетан рад у 

оквиру групе. 

Посебно искуство за све учеснике конференције представљала је посета Парламентаријуму у 

Бриселу. Користећи персоналне медијске водиче, открили смо јединственост Европског 

парламента: начин доношења одлука и њихов утицај на свакодневни живот људи на један 

освежавајући и динамичан начин. Од интерактивног виртуалног путовања кроз Европу, преко 
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магичних 3Д светлосних мапа континента до видео зида са порукама чланова Европског 

парламента, активности и изложбе су уједно и привлачне и занимљиве. 

Резултат нашег учешћа на конференцији је следећи: упознали смо наше будуће партнере из 

два колеџа из Даблина и то Clonkeen мушког колеџа и Our Lady of Mercy женског колеџа и 

званично направили договор о сарадњи у школској 2015/2016. години са јасно прецизираним 

активностима као и начинима комуницирања и оквирним роковима за њихово остваривање. Осим 

ових партнера, још неколико школа и колеџа су изразили жељу да наставе сарадњу са нашом 

гимназијом, али нису били у могућности да присуствују конференцији. У питању су партнери из 

Ирске, Северне Ирске и Србије, док је партнер из Немачке у међувремену постао неактиван. 

Последњег дана, након завршене конференције, посетили смо и неколико значајних места у 

Бриселу: легендарни Grand-Place, катедралу, градску кућу и симболичну статуу манекена у самом 

центру Брисела. Потом Атомиум, тотем на хоризонту Бриселског неба, који је ни кула, нити 

пирамида, творевина на пола пута између скулптуре и архитектуре, реликвија из прошлости 

футуристичког изгледа, јединственог у свету који изврдава било каквој врсти класификације. 

Посета Атомијују нам је омогућила надреалну шетњу кроз цеви и сфер, најлепшу панораму над 

Бриселом и околином као и изложбе на различите теме. Последња станица на нашем кратком 

путовању је била посета једном од бројних музеја ове престонице, Музеју музичких инструмената 

који је познат у целом свету по броју, али и оригиналности својих експоната из сталне поствке као 

и необичности аудио водича међу чијим извођачима се нашао и један Србин.  

Ово путовање сматрамо изузетно успешним и надамо се да ће наша будућа сарадња и 

комуникација са ученицима и професорима из партнерских школа и колеџа бити исто толико 

успешна. 

Бранкица Скорковић, проф. енглеског језика 

6. Извештај о раду секције за француски језик - Борка Весовић 

ДЕЛФ- испит  

Ове школске године у Ужичкој гимназији организовано је полагање ДЕЛФ-а 7. марта 2015 

год. у 9х. Укупно је на испит у знању француског језика изашло 32 ученика. Један ученик је 

полагао ниво Б2, шест ученика ниво Б1, двадесет четири ученика ниво А2 и један ученик ниво 

А1. Ученици су полагали четири компетенције: - разумевање усменог дела 

     -разумевање писаног дела 

      -писано изражавање 

      -усмено изражавање 

Сви ученици су положили испит и показали одлично знање француског језика. Свима је 

уручена диплома Министарства просвете Француске за положени ниво.  
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Такмичење франкофоне песме 

Ове школске године одржано је такмичење франкофоне песме. На такмичењу су учествовале 

две ученице из Ужичке гимназије : Миликић Александра ИИИ-1( Јуниорска категорија) и 

Цветковић Аница ИВ-3 (Сениорска категорија). 

Регионално такмичење је одржано у Београду, 1.марта 2015. 

Миликић Александра је певала песму Т’аттендс qуои – Заз а Цветковић Аница песму Је 

прендс ле ларге-Тал и пласирала се у финале. 

Финално такмичење је одржано у Нишу 29. марта 2015. Цветковић Аница је имала веома 

запажен наступ.  

7. Извештај о раду секције за руски језик - Бранка Вукић 

30. маја одржана је трећа по реду НИС Олимпијада из руског језика. Ове године домаћин 

финала био је Руски дом у Београду. Сви сегменти финала одржани су у просторијама Учитељског 

факултета у Београду. Такмичење је као и претходних година било елиминационог типа. Желимо 

посебно да нагласимо да се у првом кругу такмичило 1083 ученика из 150 основних и средњих 

школа. Тест за 1. круг решавао се 27. априла у 78 градова широм Црне Горе, Републике Српске и 

Србије. У финале се пласирало 175 ученика међу којима и ученица I6 одељења Ужичке гимназије 

Александра Басарић.   

Организација овако великог такмичења била је на највишем нивоу и зато не чуди да је 

интересовање основаца и средњошколаца за учешће у овој акцији промоције и популаризације 

руског језика из године у годину све веће.   

Учесницима Олимпијаде на свечаном затварању и додели награда обратила се Председница 

Руске академије образовања, доктор филолошких наука, професор Људмила Вербицка. У свом 

обраћању она је истакла да није случајно да је интересовање за руски језик у Србији сасвим 

посебно и да нема потребе за његовом популаризацијом, али да постоји потреба да се обезбеди 

могућност за његово учење.   

Бранка Вукић 

8. Извештај о раду секције за социологију и филозофију - Бранка Јевтић, Соња Ковачевеић 

Ученици четвртог разреда, оба смера, учествовали су раду ове секције. Они су бирали теме 

које су пратиле и проширивале сазнања везана за наставне садржаје, али и теме које су пратиле 

актуелне догађаје из друштвеног живота. Неке од тема су биле не само предмет анализе, него и 

супротстављања ставова: ЕУ- за и против, Прајд- да или не, Исток или Запад, Музички идоли, 

Инциденти на спортским догађајима, Еутаназија, Терор лепоте и младости, Врсте дискриминације, 

Слобода штампе, Сујеверје, Типови интелигенције, Сублиминарне поруке, Друштвене мреже, 

Теорија идеја... 
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Посебно интересовање и допринос у раду секције дали су ученици Милош Селаковић, Жељко 

Бојовић, Урош Пенезић, Душица Јојић, Матија Васић.  

Рад секције усмеравале су професорке Бранка Јевтић и Соња Ковачевић. 

  Бранка Јевтић 

9. Извештај о раду историјске секције - Јадранка Папић 

Руководиоци секције: за II и IV разред проф. Душица Илић, а за I и III проф. Јадранка Папић. 

Број заинтересованих ученика за рад у секцији био је веома велики и износио је преко сто, зависно 

од врсте активности које су рађене.   

Активности у раду секције биле су веома разноврсне: организовање огледних часова, израда 

и поставка изложби, посете изложбама, настављена сарадња са САНУ, Друштвом историчара 

Ужице, са Друштвом српских домаћина, ђачким родитељима. Учествовали су на такмичењу из 

знања предмета историја.   

Угледни часови 

Ученици I разреда одржали су угледни час о Праисторији. Часу су присуствовали 

предметни професори, а ученици су израдили пригодне паное.    

Ученици III разреда су одржали угледни час у облику дебате ,,Суђење балканским 

ратовима“. Часовима су просуствовали професори Светлана Миловановић, Мирјана Галечић, 

Биљана Спаловић, Славка Живанић, Драгица Селаковић, Дејан Цвијетић, докторант Давор Стипић.   

У занимљивој дебати, кроз проблемску наставу, ученици су овладали и овом историјском 

темом.   

Са ученицима III разреда одржана је серија часова у виду презентација о Другом светском 

рату. Направљени су видео записи и тако успостављена корелација између предмета историја и 

информатика и рачунарство. Угледни часови у I разреду одржани су током септембра, а у III 

разреду током октобра у организацији проф. Јадранке Папић.   

Посете 

11.9.2014. Посета хидроцентрали и предавање саветника Р. Папића.   

23-24.10.2014. Посета ученика I разреда, одржан час историје.   

6.10.2014. Ученици присуствовали промоцији књиге ,,Ужичка војска и IV пук 1914.“ 

саветника музеја Радивоја Папића. Чланови секције ,,Историјско сокаче“ учествовали су у 

пригодном програму.   

8.10.2014. Ученици историјске секције ,,Историјско сокаче“ присуствовали су отварању 

изложбе ,,Ужичани у великом рату“ 
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22.11.2014. Ученоци и професорка Ј. Папић присуствовали су комеморацији у трезорима 

Народног музеја и одали пошту полунулим суграђанима у Другом светском рату.   

28.11.2014. Професорка С. Миловановић и група ученика посетили су спомен-обележје на 

Кадињачи.   

18.5.2015. Ученици историјске секције обишли су све објекте Народног музеја у ,,Ноћи 

музеја“ и водили занимљиве разговоре са кустосима.   

Изложбе 

14.10.2014. Постављена је изложба ,,175 година рада Ужичке гимназије“.   

17.11.2014. – 15.5.2015. Ученици свих разреда  почели су израду поставке изложбе, којом се 

обележава стогодишњица Првог светског рата. Изложба је названа „Бела изложба“, јер су 

ученици постепено креирали изложбу и беле паное претварали у приче о Првом светском рату. 

Изложба је постепено настајала у историјском кабинету. Ученици су радили паное о занимљивим 

дешавањима из периода Великог рата. Направљено је око 40 паноа.  

Руководиоци: професори Ј. Папић и Д. Илић. 

Стручна екскурзија 

Друштво историчара Ужица у сарадњи са Друштвом српских домаћина из Ужица, 

организовало је у недељу, 28. септембра 2014. године једнодневни стручни излет и својеврсно 

ходочашће, на места славних борби са почетка Првог светског рата у области Мачве и Подриња, 

Текериш, Мачков камен и Гучево. На тим местима су се одиграле прве и најкрвавије битке у 1914. 

години између аустро-угарске и српске војске.  

Учесници ове екскурзије су били историчари и њихове заинтересоване колеге других струка, 

као и ученици, чланови историјских секција техничке школе „Радоје Љубичић“ и Ужичке 

гимназије, са својим професорима, Снежаном Недељковић и Душицом Илић.   

Пре поласка, магистар историје и председник Друштва историчара Ужица Драган 

Крсмановић, одржао је ученицима уводно предавање о теми Првог светског рата у холу 

Саобраћајне школе, као припрему за стручни излет.  

Током путовања, магистар Крсмановић као вођа пута је указивао учесницима и на места 

страдања српског народа и у Другом светском рату, на подручју Мачве и Подриња.  

На Мачковом камену нас је сачекала и испратила густа магла, само за време нашег боравка 

од 40 минута магла се разишла те смо, уз пригодне говоре пуковника Крсмановића и пуковника 

Драгана Грујића одали пошту српским војницима и официрима који су масовно изгинули 

успевајући да задрже јаче непријатељске снаге на Мачковом камену. Присуствовали смо и 

дирљивом чину одавања поште од стране Удружења потомака старих ратника из Пожаревца и из 

Ниша, те смо схватили да наш народ не заборавља своје јунаке.   
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Поздравни говор код споменика у Текеришу, одржао је доктор Страин Шуљагић испред 

Друштва српских домаћина које је и омогућило ово наше путовање, наглашавајући да је управо 

ово удружење и његов председник Нићифор Аничић, омогућило обнову споменика кад је већ 

држава заказала, и спремност да и убудуће раде на очувању наше традиције и сећања, да жртве 

наших предака не буду заборављене. На Текеришу су ученици на свој начин, пригодним 

стиховима, одали пошту свим нашим жртвама, како војницима тако и цивилима. Предавање 

кустоса из спомен-куће посвећене бици на Церу било је веома надахнуто и упечатљиво. Ученици 

су чули причу о брескви шептелији која је израсла из грла убијеног српског војника, као и причу о 

пешкиру- миразу текеришке ђевојке Спаића, која илуструје изузетан морал српског војника.    

Планирани одлазак на Гучево није изведен из техничких разлога, али је у Меморијалу-музеју 

Битке на Дрини у Бањи Ковиљачи, кустос Жарко Ћосовић изузетним казивањем дочарао 

атмосферу гучевских ровова, саме битке као и догађаја после ње.   

У оквиру обележавања годишњице Првог светског рата, ова једнодневна екскурзија је била 

велики историјски час на аутентичним местима на којима су употпуњена знања, потврђен осећај 

пијетета према српским војницима и изнова сагледана величина њиховог жртвовања за отаџбину. 

Данас, сто година касније, ми схватамо колико су наши преци били велики људи... и они су волели 

живот, желели су да на својој земљи слободно живе и раде, да своју децу гледају како расту, нису 

они били самоубице које хрле у рат и погибију, али ти људи пуни снаге и животне радости, нису 

презали да и свој живот жртвују да би њихова деца живела слободно, у својој земљи. Дугујемо им 

бар сећање , али и дивљење... мало је данас таквих ЉУДИ. Овакве мисли и осећања су све нас, и 

старије и млађе, на овом путовању пратили. Ми смо потомци великих људи. Да ли смо достојни 

њих? И то је било питање које је свако од нас понео...   

Једнодушни закључак колега историчара је да овакве стручне екскурзије треба уобичајити, да 

је ово одличан начин за учење и васпитање младих. Као Друштво, потрудићемо се да обезбедимо 

подршку школа у будућности за овакав тип наставе и стручних излета.  

 Проф. историје Душица Илић 

Тематски излет секције историчара другог и четвртог разреда изведен 25. Априла 2014. 

године, посвећен обележавању 200-година од другог српског устанка горњи милановац-таково-

горња добриња    

Професор Душица Илић    

Чланови секције историчара другог и четвртог разреда Ужичке гимназије са професорком 

Душицом Илић, узели су учешће у обележавању 200 година од Другог српског устанка, заједно са 

Друштвом историчара Ужица, а уз велику подршку и сарадњу са ужичким огранком Друштва 

српских домаћина које је омогућило бесплатно путовање учесницима стручне екскурзије.    

Овај извештај написали су сами ученици, учесници путовања: 
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,,Дана 25.04.2015. године организован је едукативни програм у Такову поводом 200 година од 

Таковског устанка. Радо смо се пријавили у жељи за сазнањем и дружењем.  Кренули смо рано 

ујутро. Прво смо свратили у Горњи Милановац.  Ту смо посетили Музеј и видели изложбу 

посвећену устанку, такође смо видели разне портрете, највише чланова династије Обреновић, 

оружје које се тада користило, личне предмете Обреновића, а посебну пажњу нам је привукао 

официрски мундир кнеза Михаила Обреновића.   

Затим смо кренули ка Такову. Свратили смо у задужбину краља Александра Обреновића где 

смо видели слику Паје Јовановића посвећену устанку. Чули смо и веома занимљиву причу о 

таковском храсту. Наиме, он је имао пет великих грана, и по свакој несрећи која се догодила 

породици Обреновић по једна грана је отпадала.   

Затим смо посетили стару цркву брвнару испред које је на Цвети 1815. године Милош 

подигао Други српски устанак. На камену на коме је Милош стајао стоји плоча са натписом  

,,НА ОВОМ МЕСТУ ЈЕ 1815. ПОДИГНУТ ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК,,. Што се саме цркве 

тиче, водич нам је рекао да она никада није паљена, такође нам је испричао занимљиву причу о 

томе како је настала.   

Након тога смо се упутили ка Кнежевим ливадама где се налази споменик Милоша 

Обреновића испод кога је исписан чувени Милошев позив ,,ЕТО МЕНЕ, А ЕТО ВАМА РАТА СА 

ТУРЦИМА,,.  

Наставили смо путовање ка Горњој Добрињи, родном месту кнеза Милоша, али смо пре тога 

стали да се одморимо у  Коштунићима где смо јели и окрепили се од путовања.  Настависмо даље 

путовање, и пре него што смо стигли у Горњу Добрињу, свратили смо до варошице Прањани, до 

ратног аеродрома Равногорског покрета 1944. године. То је место на коме су Срби из војске 

генерала Драже Михаиловића помогли срушеним америчким пилотима да се евакуишу.  

На крају смо отишли у Горњу Добрињу и видели чардак који је Милош подигао своме оцу. 

Нажалост, нисмо успели да уђемо у цркву јер свештеник није био ту.  

Након тога смо се вратили у Ужице са једним веома лепим искуством. “ 

10. Извештај о раду географске секције - Мирјана Галечић 

Традиционално, као и претходних година географска секција је привукла пажњу великог 

броја ученика због реализације програма који се односио на теренски рад и очигледну наставу. У 

току ове школске године организовали смо три једнодневна излета за ученике првог и трећег 

разреда. Та путовања су популарно добила назив „Србија коју највише волим“. Путовали смо ка 

Копаоничком крају уз „Долину јоргована“, посетили манастир Студеницу и уживали у шетњама и 

пријатном окружењу Врњачке бање, прешли границу и дошли у суседну Републику Српску. 

Посетили манастир Добрун, боравили у Вишеграду и Андрић граду, дружили се са вршњацима из 

вишеградске гимназије, одиграли пријатељску кошаркашку утакмицу, а потом се упутили ка 
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Шумадији где смо обишли маузолејски комплекс Карађорђевића и Опленац, Буковичку бању у 

Аранђеловцу и стигли до Крагујевца, прве српске престонице.  

Веома смо поносни и на пласман нашег ученика Станковић Давида који је освојио треће 

место на првом географском такмичењу у Београду под називом „Национална географска 

олимпијада“ при чему је  обезбедио директан упис на Географски факултет као редован студент по 

завршетку школовања у гимназији. Надамо се да ће и следеће школске године наша секција 

организовати нека нова путовања и дружења по Србији.  

Радом секције су координирале професорке географије Галечић Мирјана и Шоловић Биљана.  

Мирјана Галечић 

Национална географска олимпијада 

Након успешно урађених тестова и одличног пласмана на општинском и окружном 

такмичењу из географије, седам ученика Ужичке гимназије: Душан Половина (II5), Михаило Дедић 

(II5), Сара Петровић (II4), Тамара Новаковић (II4), Ђорђе Поњавић (III6), Давид Станковић (III6) и 

Борис Тановић (III3), су се пласирали на даљи ниво такмичења.   

Прва Национална географска олимпијадаје одржана у Београду, 26.4.2015. године у 

Образовном центру „Руђер Бошковић“, на Кошутњаку, у организацији Регионалног центра за 

таленте, Београд II. Свих седам ученика наше школе је постигло завидан успех, али се на даљи 

ниво такмичења – Балканска географска олимпијада, пласирао ученик Давид Станковић.  Он је у 

конкуренцији 81. ученика из 44 средње школе, освојио 3. место.  

Балканска геограафска олимпијада ће се одржати у Београду од 21. до 28. јуна 2015.  године, 

где ће учествовати ученици из Бугарске, Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Румуније и 

Србије. Службени језик на Балканској географској олимпијади је енглески. Балканска географска 

олимпијада је и квалификација за Светску географску олимпијаду, која ће се одржати 2016. године 

у Кини. 

11. Извештај о раду еколошке секције - Милица Зарић 

Ове школске године еколошка секција је бацила акценат на стање квалитета ваздуха у грејној 

сезони која је праћена из дана у дан на основу података са сајта Завода за јавно здравље из Ужица. 

Графици и фотографије појединих делова града су пратиле очитане вредности аерозагађивача, а 

све то приказано је на изложби у кабинету за биологију, да би сви заинтересовани могли 

погледати. Поред тога, актуелности по питању тренутне ситуације на језеру Врутци и проблемом 

паразитских поткорњака који су довели до сушења огромног броја стабала смрче на локацији 

Велики парк, пропраћене су на одговарајућим трибинама, на којима су гостовали стручњаци из 

Београда, Новог Сада, Словеније, Аустрије и Швајцарске. Изведени су и обиласци Великог парка, 

Забучја, као и шетња до Стапара кроз тунеле. Тема је био фитодиверзитет нашег града и околине. 

Ученици наше школе показују велико интересовање за ову секцију, па се надамо и убудуће добром 

одзиву и лепим дружењима у природи. 
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12. Извештај о раду биолошко секције - Саша Станојевић 

На инсистирање ученика  секција се бавила физиологијом ЦНС-а а нарочито физиологијом 

неуротрансмитера. Ученици су припремани за такмичење. На регионалном такмичењу ученице 

Богдановић Јована и Лазаревић Јована из III6 освојиле су 99 поена и прво место, а њихова 

другарица из одељења Бабић Јована заузела је треће место са 91 освојених поена. Све три су се 

пласирале на републичко такмичење, али је на истом учествовала само Лазаревић Јована и 

освојила десето место са 89 бодова. Ученице Бабић и Богдановић су биле у то време на екскурзији 

у Грчкој. Републичко такмичење је организовано у Новом Саду 24.05.2015. 

 

13. Извештај о раду секције за математику 

Секција за математику привлачи пажњу ученика свих разреда наше школе. Организована је у 

различитим облицима: припреме за такмичења, такмичења, учествовање и организација 

различитих матаматичких манифестација и друго.  

Чланови секције и други ученици заједнички су се припремали и учествовали на свим 

нивоима такмичења: 

-општинском, окружном и републичком такмичењу у организацији Друштва математичара 

Србије 

-популарном такмичењу „Мислиша“ и Математичком турниру у организацији Математичког 

друштва ,,Архимедес“ (резултати такмичења налазе се у табелама резултата такмичења). 

У оквиру манифестације ,,Мај-месец математике“ посетили су изложбу у Градском 

културном центру, о бројевима и присуствовали пројекцији филмова. Изложба је била отворена од 

18-23. маја. 

Промоција наше школе путем организовања манифестације ,,Отворана врата“ заинтересовала  

је ученике свих разреда. Радили су паное, моделе, занимљиве задатке и разговарали са ученицима 

основне школе са израженом жељом да им пренесу своју љубав према математици. 

Наша школа је отворила врата у суботу 6. маја. 

Захваљујући  резултатима Милићевић Катарине и креативности Радојичић Марије нашим 

ђацима је припала част да представе себе и школу у емисији „Математика у срцу“ на првом 

програму РТС. 

Интересовање за математику се сваке године повећава. 
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14. Извештај о раду програмерске секције – Мирјана Милошевић 

Програмерска секција је ове године остварила још боље резултате. На такмичењу које 

организује Друштво математичара и информатичара Србије на окружном и републичком нивоу 

остварили смо одличан пласман. 

Окружно такмичење је организовано ове године у Гимназији у Пријепољу 22.3.2015. за 

Златиборски округ и наш ученик Милош Селаковић IV6 је заузео прво место и једини остварио 

пласман на републички ниво. 

Републичко такмичење је и ове године одржано у Рачунарској гимназији у Београду 

19.4.2015.г . Милош је био још бољи него прошле године када је заузео треће место. Ове године је 

освојио прво место и пласирао се на Српску информатичку олимпијаду, али због његове 

свестраности и пласмана и на Српску хемијску олимпијаду која се одржавала у исто време није 

учествовао. 

15. Извештај о раду секције за физику – Цмиљка Васовић 

Чланови секције су у току ове школске године учествовали на свим нивоима такмичења у 

организацији Друштва физичара Србије. 

Општинско такмичење је одржано 14.2.2015. у Ужичкој гимназији. Учествовало је 22 

ученика од којих је 21 остварило пласман на окружно такмичење. Окружно такмичење одржано 

је у Ужичкој гимназији, 7.3.2015.год. Наши ученици постигли су изузетне резултате. Прву 

награду освојили су: Бојовић Софија I4, Димитријевић Марија I4, Трифуновић Александар III4 и 

Поповић Павле III6; другу награду: Југовић Лазар I5 , Васовић Tамара I5, Јевтић ЈелисаветаI5 и 

Селаковић Милош IV6; трећу награду:Јовановић Милица I6, Божић Душан I5, Куљанин Сара I6, 

Лекић Владе II4, Драгутиновић Срђан II6, Шопаловић Стефан IV6  и  Шојић Никола IV6. 

Државно такмичење одржано је у Зрењанинској гимназији од 24.-26. априла. Наша школа 

имала је пет такмичара који су постигли изузетан успех освојивши једну другу и две треће 

награде. Другу награду освојио је Трифуновић Александар III4, а треће награде Селаковић 

Милош IV6 и Шопаловић Стефан IV6. 

Селаковић Милош је остварио пласман и на Српску физичку олимпијаду која је одржана 

9.маја на Физичком факултету у Београду. 

Чланови секције заједно са својим професорима укључили су се у пројекат Друштва 

физичара Србије ,,Ђачка лабараторија енергије знања”, чији је покровитељ Нафтна индустрија 

Србије. Учествовали смо и на конкурсу којије расписао Институт за нуклеарне науке- Винча: 

,,Винчине научионице 2014”. Kao и сваке године, организовали смо Отворена врата у кабинету 

физике. 

Секцију су водили професори физике Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић и Живојин 

Павловић. 
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16. Извештај о раду хемијске секције – Драгица Селаковић 

Као и претходних година, хемијска секција је и ове школске године успешно радила.   

Радили смо додатне садржаје који су пратили планове рада.  На секцију су долазили 

заинтересовани ученици, углавном такмичари из хемије. Припремали смо се за такмичење и били 

веома успешни.   

На окружном такмичењу из хемије били смо домаћини.  Учествовали су следећи ученици:  

1. Кукркић Иван II5 

2. Селаковић Алекса II5 

3. Селаковић Милош IV6 

4. Поповић Павле III6 

5. Југовић Лазар I5 

6. Куљанин Сара I6 

7. Ковачевић Андреј I4 

Награде и пласман на Републичко такмичење су освојили: 

1. Селаковић Алекса II5 – прво место 

2. Поповић Павле III6 – друго место 

3. Кукркић Иван II5 - друго место  

4. Куљанин Сара I6 – прво место 

5. Ковачевић Андреј I4 – прво место 

6. Југовић Лазар I5 – друго место 

На Републичко такмичењу су такође били јако успешни.  

Селаковић Милош је освојио трећу награду и стекао право да учествује на Српској хемијској 

олимпијади, која је одржана 29. 30. и 31.маја 2015. године. На Олимпијади Милош је био четврти и 

стекао пласман на Светску олимпијаду из хемије, која ће бити одржана у Азејберџану, у јулу 

месецу.  

Остали такмичари су такође остварили завидне пласмане. Хемијском секцијом су руководили 

Драгица Селаковић и Славица Вељовић. 

 

17. Извештај о раду ликовне секција – Биљана Спаловић 

 

На састанцима ликовне секције било је заступљено цртање -перспектива, пропорција, 

сликање - светлост и сенка, композиција, вајање, рад на конкурсне теме, посете и организовање 

изложби итд.  

Читав септембар је био обележен  припремама за изложбу уметничких радова бивших 

ученика Гимназије, поводом обележавања 175 година постојања школе – прикупљање адреса 

уметника, телефона, обилазак установа културе, музеја, Градске галерије, сликарских атељеа, 

сарадња са медијима. У понедељак 06.10.2014. г. ова изложба је свечано отворена и с њом је 

почело обележавање и прослава јубилеја. Изложба је била разноврсна и стилски и тематски и по 

техникама које су заступљене па је представљено педесет експоната – слика, цртежа, графика, 

костима и сцена, фотографија, архитектонских пројеката и једна макета - дипломски рад архитекте 

Уроша Дивца -Пројекат за школу и дом ученика, и једна скулптура Николе Петронијевића. - 
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Студија симбола. Аутор ове изложбе је Биљана Спаловић. Велику помоћ у реализацији изложбе 

имали смо од уметника који су нам уступили и донели своја дела, колега из Народног музеја и 

Градске галерије, Милице Грујичић и Бојане Андрић у изради каталога, фото радње Звезда и 

штампарије Графос, пријатеља који су нам позајмили слике из својих приватних колекција, медија 

и наших ученика IVс, III6, III5 итд. Током трајања изложбе било је организовано дежурство ученика 

у свечаној сали, а изложба је била добро посећена и праћена од стране медија – Радио Луна, ТВ 

Лав, ТВ 5 (7.10.), Ужичка недеља –интервју 17.10,Гимназијалац, сајт школе, као и на друштвеним 

мрежама. Трајала је до 10.10.2014. године.  

Чланови ликовне секције су, у сарадњи са ђачким парламентом, 05.11.2014. учествовали у 

хуманитарној акцији осликавања новогодишњих честитки за Удружење инвалида церебралне и 

дечије парализе Златиборског округа. Учествовало је петнаест ученика Гимназије, педагог Емилија 

Станковић и професорка Биљана Спаловић. Ученици су похваљени за свој рад, креативност и 

културно понашање, тако да су, још једном, на најбољи начин представили своју школу.   

Постављена је изложба у холу школе - Лутке гињол - радови матураната. 16.03.2015.  

Остварена је сарадња са активом страних језика и учешће ликовне секције у реализацији 

вечери Евро сонг одржане 03.04. - учествовалa ученицa Диковић Марија, као и у реализацији 

приредбе Француско вече 28.05. - израда паноа.  

Дуго припремана Мајска изложба ученичких радова отворена је у холу школе 18.03.2015.  

Изложено је око стотину радова - слике, цртежи, фотографије, стрипови ученика Гимназије - 

М. Ђокић, Е.  Мољевић, Ј. Милошевић, Т. Николић, Д. Половина, В.  Вујошевић, К. Илић, М. 

Миливојевић, М. Босић, Ј. Милићевић, Н.  Дуловић, Н.  Николић, П. Ђурђић, М.  Панић, М. 

Марјановић, Љ. Јоковић, А. Ђошић, А. Јањић, А. Лазић, У. Грујичић, Б.  Пауновић, Р. Ћитић, Д. 

Бакић, О. Перић, Ј. Милосављевић, Ј.  Јездовић, С. Тодоровић, А. Шумаревић, М. Николић, А.  

Никовић, А. Грујичић, М. Брајовић, Љ. Павловић, В. Селаковић, А. Прљевић, К. Мијатовић, М. 

Димитријевић, Ј. Васић, Н.  Миливојевић, С. Јовановић, В. Ковачевић, С. Даниловић, А.  Пурић, Т. 

Стаматовић, А. Пековић, Д. Алексић, М. Стојчић, А.  Трмчић, А. Селаковић, И. Ђерић, А. 

Цветковић, С. Недељковић, Ј. Пенезић, И. Миливојевић, Х. Томашевић, А. Јевтовић, Л. Станић, М. 

Илић, Ј. Маринковић, К. Бенић, С. Вуњеровић, М. Цицварић, К. Јањић, М. Јокић, А. Бонџулић, М. 

Бучевац, Ј.  Недић, И. Пановић, А. Новковић, С. Стојановић, А. Ђокић, В. Сретеновић, М. Јеремић, 

И. Јелисавчић, Н. Милић, Н. Павловић, А. Обрадовић, Ј. Думбеловић, Ј. Чолић, А. Вилотијевић, М. 

Теофиловић, Б. Андрић, Ј. Секулић. Поставку помогли ученици Д. Милићевић, М. Илић, А. Буквић 

III3 и В. Марковић, О. Пашић III6.   

Ученици су учествовали на ликовним конкурсима: Математичке гимназије и галерије 

„Кулоар“, „Кретање“ који је расписао Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, 

„Наука, мир и пријатељство“ који расписује Кинеска асоцијација за дечју уметност, „Човек и 

природа“ – међународни ликовно такмичење у Скопљу, „Ја лајкујем мир“, конкурс за фотографију 

„Сви смо једнаки“  као и на фото-конкурсу који је расписао РЦУ (Бојана Андрић IVс и Младен 
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Теофиловић IV2). Присуствовали смо свечаном отварању изложбе фотографија у РЦУ на којој су 

изложени радови нашег ученика Теофиловић Младена IV2, ушли у ужи избор за награду.  

Посећена је изложба стрипова Алексе Гајића у Градској галерији као и изложба скулптура у 

Јокановића кући, музеј, затим изложба слика - портрети Славка Крунића у Градској галерији, слике 

из спомен збирке Богића Рисимовића из Галерије Надежде Петровић као и изложбе Керамика 

Злакуса и Салон ужичких сликара, слике Милутина Кораћа, Милице Салашки и изложба 

„Хибридизација“ Влада Ранчића и Марине Војводић у Градској галерији итд.  

У раду секције су се посебно истакли ученици: Јоковић Љубица, Пенезић Јована, Андрић 

Бојана, Шумаревић Ана, Батрес Цезар, Думбеловић Јована, Недић Јана, Ђерић Исидора, Диковић 

Марија. 

 

18. Извештај о раду мешовитог хора Ужичке гимназије  

 

Гимназијски хор је у протеклој школској години имао један јавни наступ: 17. октобар - 

Велика сцена Ужичког народног позоришта - Свечана академија поводом обележавања 175 година 

постојања Ужичке гимназије. Калитетно представљање ужичкој публици остварено је, пре свега 

захваљујући ученицима,члановима хора који су уз максимално разумевање одвајали своје 

слободно време и пристали да раде суботом како би својим присуством обезбедили заједничке 

пробе комплетног састава(25 чланова). На овом наступу хор је извео четири пригодне композиције: 

Студентску химну “Gaudeamus igitur“, „Ој Србијо“,Ерген дедо“ и песму ЕКВ „Земља“ уз 

инструменталну пратњу. 

Зоран Жупић 

 

19. Секције за физичко васпитање – Јована Јокић, Љубиша Вранешевић,  Горан 

Ковачевић, Светлана Кнежевић 

У школској 2014/15 години било је доста спортских активности: 

10.10.2014. На градском стадиону одржана је атлетска трка, ученика наше школе. Ово 

такмичење са трибина су бодрили наши ученици и поједини професори.  

13.10.2014. Играна је ревијална утакмица у женскиом фудбалу између Економске школе и 

Ужичке гимназије. Победиле су наше девојке.  

16.10.2014. Општинско и окружно такмичење у пливању. Шест ученика наше школе 

пласирало се за Републичко такмичење у Београду које је одржано 25.11.2014. године. Наши 

ученици су имали запажене резултате.  

17.10.2014. Ревијална кошаркашка утакмица између наших гостију из Румуније и наших 

ученика. Победили Ужички гимназијалци.  
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Истог дана на свечаној академији поводом 175 година постојања Ужичке гимназије, 

професорка Светлана Кнежевић је наступила са својим ученицима у програму са једном спортском 

тачком.  

21.10.2014. На општинском такмичењу у кошарци, мушкарци заузели друго место.  

23.10.2014.  Екипа стоног тениса се није пласирала на даље такмичење.  

25.10.2014. Пријатељска одбојкашка утакмица у Вишеграду. Женска екипа у одбојци 

састављена од ученика друге године играла је са девојкама из Вишеграда.  

28.10.2014. На општинском такмичењу женска кошаркашка екипа заузела је треће место.  

28.11.2014. Први пут у нашем граду одржане су ,,Игре без граница“ на градском базену. До 

последње игре наши ученици су били убедљиво први. Због кршења правила у задњој игри 

изгубили су поене и самим тим и прво место. Било је веома узбудљиво и драматично.  

02.12.2014. Мушка одбојкашка екипа заузела прво место на општинском такмичењу. 

Пласирала се за окружно такмичење у Пријепољу где је такође била прва. У Г. Милановцу 

18.3.2015. нису имали среће. Били су други и нису се пласирали на Републичко такмичење.  

09.12.2014. На општинском такмичењу у одбојци, најуспешнија екипа наше школе. Девојке 

одлазе 05.02.2015. у Пријепоље и враћају се поражене.  

09.02.2015. На општинском такмичењу у рукомету нисмо имали успеха.  

12.03.2015. Општинско такмичење у стрељаштву. Наша женска екипа стиже до Републичког 

такмичења и заузима друго место.  

09.03.2015. Мушка фудбалска екипа школе на општинском такмичењу заузима прво место. 

Елиминисани су у даљем такмичењу одржаном у Косјерићу 31.03.2015.  

29.04.2015. Општинско атлетско такмичење. Мушка екипа је била друга, а девојке су се 

пласирале даље. Стигле су до међуокружног такмичења у Крагујевцу где су биле друге. Вратиле су 

се са пет медаља из Крагујевца.  

20.05.2015. Канцеларија за младе је на теренима ,,Великог парка“ организовала турнир у 

баскету. Учешће су узеле и наше ученице и освојиле су прво место.  

21.05.2015. Група наших ученика са професорима је посетила сајам спорта које се по трећи 

пут одржао у нашем граду у хали ,,Велики парк“.  

30.05.2015. Пешачка тура од 16км. Сви заинтересовани ученици су узели учешће. Морам 

похвалити наше ученике који су у великом броју учествовали у овој спортској активности.  

02.06.2015. Завршни турнир у малом фудбалу. Победници дугогодишњег турнира су ученици 

IIIс одељења.  
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06.06.2015. Бициклистичка вожња до Потпећи.  

Била је ово активна и успешна спортска година. Захваљујемо се свим ученицима који су 

својим учешћем допринели нашим успесима.  

Светлана Кнежевић 

 

20. Извештај о раду секције за грађанско васпитање – Бранка Вукић 

Секција за грађанско васпитање није радила. 

8.2  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА  

У септембру су одељењске старешине информисале ученике у вези с почетком школске 

године, прочитале правила кућног реда и упознале са правима, обавезама и одговорностима 

ученика. Ученици су упознати са лакшим и тежим повредама обавеза ученика и законским 

регулативама током вођења васпитно-дисциплинског поступка.  

Одржане су седнице одељењских већа како би се договорило јединствено деловање одељењских 

старешина. Посебна пажња посвећена је ученицима првог разреда који су у школској 2014/15. 

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. 
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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.  

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 2014/15. 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 
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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 

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 год 

 

 

Вечери на страним језицима 

Француско вече  

Француско вече је одржано 28. маја 2015. у свечаној сали  Ужичке Гимназије. Програм су 

спремили ученици свих разреда. Кроз песму, игру, глуму и рецитацију дочарали су француски дух. 

Гост на француској вечери био је Аташе за француску културу Фабрис Пето. На крају су учесници 

поздрављени великим аплаузом а гости послужени француским кроасанима и колачима. 

Борка Весовић 

Кинеско вече 

Ученици прве, друге и четврте године наше школе су крајем априла приредили незаборавно 

Кинеско вече. У свечаној сали, која је била декорисана у духу кинеских обележја, око сто 

присутних гостију су уживали у песми, плесу, видео записима из далеке и древне Кине. 

 Ученици су представили традиционалну и савремену кинеску ношњу, калиграфију – 

уметност лепог писања, tai chi – вештину, која лаганим и једноставним покретима балансира и 

активира цело тело. Посетиоци су дегустирали кинеске посластице и кинески чај – eight horses tea, 

који има традицију дугу 300 година, припремљеног у току извођења „церемоније чаја“. 
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Велику захвалност за успешно реализовано Кинеско вече дугујемо професоркама кинеског 

језика Хелени и Линди, уз идејну подршку професорке Биљане Шоловић. 

Биљана Шоловић 

Гимназијска Песма Евровизије 

Забавно-музички програм под називом „The Eurovision Song Contest“ одржан је 2. априла 

2015. године у свечаној сали Ужичке гимназије. Програм је подсећао на традиционални избор за 

Песму Евровизије уз такмичарски и ревијални део, адекватну сценографију и жири, а изведен је на 

свих седам језика који се изучавају у школи. Учесници су били ученици свих разреда Гимназије, на 

челу са Марком Џамбићем IV6, који је осмислио и технички припремио већи део програма уз 

помоћ Илије Дугоњића III5, Уроша Мајсторовића IV5 и Матије Васића IV5. Професори свих 

страних језика координирали су ученичке активности, а у реализацији програма учествовала је и 

Прва основна школа краља Петра II, са којом Гимназија годинама успешно сарађује у оквиру DSD 

пројекта. Као и безброј пута до сада, ученици су приказали све своје таленте, опробавши се као 

дизајнери, певачи, плесачи, сниматељи, фотографи, водитељи итд. На овом јединственом 

такмичењу победио је Марио Батрес III2, који је представљао Шпанију песмом “Bailando” Енрикеа 

Иглесијаса, а награде свим такмичарима обезбедио је евровизијски центар у Крефелду, Немачка. 

 

Хор – у делу о секцијама. 

Изложбе – у делу о раду ликовне и историјске секције. 

 

Позоришне представе – ''Растко Петровић – монах Сава'' Хаџи Бојана Јовановић 

27.јануара обележена је школска слава Савиндан. Ове године остварена је лепа сарадња 

између цркве Свети Марко, Народног позоришта у Ужицу и наше школе. Као резултат овог 

пројекта настала је представа „Принц Растко-монах Сава“, која је после извођења у свечаној сали 

Школе била изведена и на Малој сцени Народног позоришта у Ужицу. 

Утисци су били више него позитивни, а глумачку екипу чинили су полазници школе глуме 

„Деспот Стефан Лазаревић“,при цркви Светог Марка, и ученици наше школе:Павле Веселиновић 

I1, Стефан Јевтовић , Илија Дугоњић, Адам Јараковић и Обрен Томоњић III5, Растко Станковић IIIс, 

Томислав Милошевић IV4, Лена Жиловић IV2, Александра Милекић III3 и Дејана Живковић III1. 

Три месеца касније представа је учествовала на Смотри аматерских позоришта Златиборског 

округа, а ученици наше школе освојили су следеће награде:Павле Веселиновић I1-најбољи глумац, 

Стефан Јевтовић III5-најперспективнијиглумац. 
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Сватка мала –форум театар/представа   

Средњошколци из Ниша су 11.05.2015. године, у свечаној сали Гимназије, уприличили два 

извођења интерактивне представе „Сватка мала“. Представа/форум театар настала је као део 

пројекта „Безбедност на интернету – Кликни безбедно“, у сарадњи са Фондом Б92.  

Представа ''Сватка мала'' је играна у преко 30 школа у Србији. Приказана је као централна 

активност обележавања прославе Међународног дана безбедног интернета у организацији 

Министарства за телекомуникације, туризам и трговину. Током играња дорађивана је и мењана. 

Траје 20-так минута и садржи седам сцена. Након приказивања свих сцена представа креће поново. 

Игра се сцена по сцена, али се захтева укључивање и интервенција публике. Интервенција публике 

односи се на мењање приказаних сцена насиља. На тај начин, долази се до разрешења већ 

приказаних конфликтних ситуација.  

Представа „Сватка мала“ настала је у оквиру рада Друштва за развој деце и младих – 

Отворени клуб  из Ниша.  Представу/ форум театар „Сватка мала“ можете погледати на  линку:  

https://www.youtube.com/watch?v=PwDCfqR4csw). 

Представа је наишла на позитивне реакције ученика и професора наше школе. Након 

успешног извођења са гостима смо посетили стару цркву Светог Марка, Народни музеј и 

хидроцентралу на Ђетињи.    

Емилија Станковић, школски педагог 

 

У делу о секцији за енглески језик. 

Књижевне вечери  

У делу о пројекту На пола пута. 

Хуманитарно-спортске  активности 

Ликовна секција Ужичке гимназије,  у сарадњи са Ученичким парламентом, 05.11. 2014. године  

учествовла је у спровођењу хуманитарне акције у Удружењу инвалида Церебралне и дечје 

парализе. Овом приликом је, а у оквиру њихових програмских активности, реализована креативна 

радионица осликавања новогодишњих честитки  намењених продаји. Задатак стручног тим овог 

удружења је, да овако, дође побољшања квалитет живота својих чланова. Циљ је, свакако, био и да 

се скрене пажња средњошколаца на проблеме са којима се њихови чланови сусрећу. Да им се 

приступи ''са што мање предрасуда, а што више предусертљивости''.  

У осликавању честитки учествовало је петнаестак ученика Гимназије, педагог  Емилија Станковић 

и професорка Биљана Спаловић. Ученици су похваљени за свој рад и креативност али и за 

културно понашање тако да су, још једном, на најбољи начин представили своју школу.    

Емилија Станковић, школски педагог 

https://www.youtube.com/watch?v=PwDCfqR4csw
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Турнир у малом фудбалу ,,Љубомир Љубо Обреновић“ 

2. јуна, одиграна је финална утакмица између одељења IIIs и IVs. Победник турнира је екипа 

IIIs. Друго место освојила је екипа IVs а треће екипа  III4. За најбољег стрелца проглашен је Алекса 

Божовић IVs, док је титулу најбољег играча турнира понео Ненад Марјановић IIIs. Награђени су 

судија Драган Росић IVs  и голман Милан Костић IIIs. Награде за учеснике турнира обезбедила је 

породица Обреновић.  

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 

1. Извештај са седнице представника ученичких парламената  

Пријатељи деце Србије, уз подршку Владе РС и Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, а у оквиру Дечје недеље, организовали су 7.10.2014. године, седницу 

представника ученичких парламената. Учесници ове интерактивне седнице били су и: народни 

посланици, наставници, стручњаци из области популационе политике, дечјих и породичних права, 

представници савета родитеља, наставничких удружења, удружења грађана и медија 

Кроз дебату „Школа као породица”, педесет средњошколаца из двадесет градова и општина, а у 

сарадњи са осталим учесницима, активно су промишљали на задату тему. Скуп је организован као 

право скупштинско заседање, са свим правилима скупштинске процедуре. Разговарало се о начину 

на који ученички парламенти могу допринети остваривању права детета да живи у породици. О 

томе како ученици и школа могу да смање стигматизацију деце без родитељског старања и ширење 

негативних стереотипа. И о томе како да допринесу јачању солидарне подршке. Овај сусрет био је 

прилика да деца као активни учесници искажу ставове и уверења о вршњацима који не живе у 

својим породицама и поделе примере добре праксе у збрињавању деце без родитељског старања.  

Седницу је отворила заменица председнице Одбора за права детета Нада Лазић. Она је указала на 

значај Одбора за права детета у погледу унапређења положаја и права деце.  

Испред удружења Пријатељи деце Србије учесницима се обратила Ива Ераковић. Она је затражила 

од присутних средњошколаца, да се као будући лекари, економисти, професори, боре за права деце 

која живе у институцијама социјалне заштите и чекају своје породице.  

Директорка Института за друштвене науке, Мирјана Рашевић изнела је податке о наталитетету и 

морталитету у Србији. У последњих 22 године имамо већи морталитет од наталитета, тј. да је свака 

наредна генерација мања од претходне.  

Представница УНИЦЕФ-а Весна Дејановић пренела је потребу да се ујединимо за децу Србије. 

Изнела је да смо смањили број деце у установама, а повећали у хранитељским породицама. 

Истакла је значај хранитељства и потребу обуке хранитеља.  
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Учеснике је поздравила и Сара Кирби, председница интернационалног удружења Клуб жена. Она 

је истакла да ће и у будуће финансијски помагати организацију Пријатељи деце Србије.  

У другом делу заседања, Милош Станковић из дома за децу без родитељског старања ''Драгутин 

Филиповић - Јуса'' одговарао је на питања учесника. Нагласио је потребу дружења са овом децом 

којој недостаје љубав и пажња. Истакао је непходност едукације о томе како се треба понашати 

према овој деци, односно живети у земљи која ће поштовати различитости. Ово је, уједно, била и 

централна порука са скупа.  

Ученица Школе за ученике оштећеног вида је на основу личног примера описала сусрет са 

вршњацима и њихов страх од дружења са њом. Истакла је, да се они, углавном, плаше да је не 

повреде или нешто погрешно кажу.  

Једина од присутних посланика Гордана Чомић, охрабрила је све присутне по питању смањивања 

дискриминације у свакодневној комуникацији.  

На крају заседања, председница парламента Ужичке гимназије Лена Глишовић, изнела је следећа 

запажања:  

1. Потребно је да се поред формалног образовања, обрати пажња и на васпитање деце без 

родитељског старања;  

2. Утврдити шта то недостаје деци са посебним потребама, као и деци без родитељског старања, и 

да их, свакако, треба укључити и охрабрити за заједничке активности и дружење.  

3. Потребно је да сви пружимо подршку овој деци јер они могу много тога.  

До ближег познанста, са учесницима и организаторима, дошло је током ручка, који је био 

организован у ресторану у коме ручају народни посланици. Стечена знања и искуства са скупа су 

подстрек за даље активности у нашој локалној заједници.  

Координатор и модератор скупа је Дражен Зацеро, члан Управног одбора организације Пријатељи 

деце Србије.  

Ученице, Ану Драговић и Лену Глишовић припремила је и пратила школски педагог Емилија 

Станковић.  

Извештај саставиле ученица Лена Глишовић и школски педагог Емилија Станковић.  

Након учешћа у Дечјој недељи Лена и Ана поделиле су своја искуства и закључке са одржаног 

скупа.   Инспирисани изложеним идејама ученици су организовали дружења са децом и одраслима 

из осетљивих група.   

2. Ученички парламент jе: 

- разматрао Годишњи план рада школе (школски развојни план, уџбенике, план тима за 

заштиту ученика од насиља, предложио своје представнике за школске органе и тела...);  

- разматрао могућности за повећање безбедности школе; 
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- разматрао могућности за побољшање хигијенских услова у школи; 

- сарађивао са представницима ђачких парламената средњих школа Града Ужица; 

- сарађивао са представницима локалне заједнице  Града Ужица; 

- учествовао у хуманитарним акцијама; 

- организовао израду новогодишњих честитики у Удружењу церебралне и дечје парализе; 

- организовао размену новогодишњих порука; 

- организовао размену порука за Дан љубави; 

- помагао организацију музичких вечери, школских изложби,посета и турнира. 

 

Председница парламента Лена Глишовић 

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 трећег разреда Ужичке гимназије 

На екскурзију у Грчку кренули смо у суботу 16.5. у 4 сата ујутру. После напорног пута преко 

Бугарске и много изгубљеног времена на  границама стигли смо у Паралију у касним вечерњим 

часовима. Након преспаване ноћи запутили смо сека Метеорима. Посетили смо овај локалитет и 

наставили за Атину. На путу за Атину смо се зауставили у Термопилском кланцу.  

 У Атини смо посетили Археолошки музеј Акропoља, сам Акропољ и Национални музеј. Вечерали 

смо на Плаки у једном од многобројних ресторана. После једног дана и две ноћи проведене у 

Атини кренули смо ка Делфима преко Коринта, Епидауруса и Микене. Видели смо Коринтски 

канал, посетили позориште и музеј у Епидаурусу, остатке старе Микене и музеј. У Делфима смо 

преспавали и ујутру посетили локалитет са музејом. Након Делфа, кренули смо за Игуменицу, 

одакле смо трајектом стигли увече на Крф и сместили се у хотел у месту Дасија. Следећи дан смо 

посетили спомен-костурницу на  острву Видо, Српску кућу у Керкири, место Гувија и обилазили 

сам град Керкиру.  На острву Видо нас је дочекао конзул Републике Србије господин Љубомир 

Сарамандић. Наш ученик Стефан Јевтовић  емотивно је прочитао песму Плава гробница. У част 

страдалих наши ученици су оставили венац на спомен-костурницу на острву Видо. 

Имали смо ту срећу да је тог дана на Крфу био грчки државни празник, па смо имали прилику да у 

граду Керкири видимо дефиле мажореткиња, девојака у народним ношњама, војске у свечаним 

униформама. 

Следеће јутро кренули смо за Паралију, где смо преспавали. Сутрадан смо панорамски разгледали 

Солун и посетили Српско гробље на Зејтинлику, где смо оставили венац и направили заједничку 

фотографију. У Ужице смо се вратили у суботу 24. маја у 7 часова ујутру. 
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Агенција Ласта је испоштовала захтеве екскурзије: све планиране посете су остварене, имали смо 

удобан смештај, квалитетне аутобусе, заједничке посете локалитетима, аутобуси су пратили једни 

друге током путовања. Имали смо одличне водиче који су већ познати неким професорима Ужичке 

гимназије: Јасмина Наловић, Зоран Илић, Мирко Леваја и Дарко Јованетић. Два од четири водича 

су говорила грчки. 

До последње две вечери изгледало је да ће екскурзија проћи без већих преступа ученика. Међутим, 

претпоследње вече на Крфу смо имали активиран један против-пожарни апарат и последње две 

вечери у дискотекама на Крфу и Паралији било је неколико пијанстава.  Против тих ученика ће 

бити покренути васпитно-дисциплински поступци. Ти ученици су нас непријатно изненадили 

својим непримереним понашањем. Они од којих смо то евентуално очекивали, то нису  чинили. 

Коначно, можемо бити задовољни изведеном екскурзијом, њеним садржајем, лепим временом и 

агенцијом. 

 

Извештај са излета 

Извештај о излетима налазе се у делу о географској, историјској и скцији за физичко васпитање. 

Новинари нашег школског листа ,,Гимназијалац‟‟ заједно са својим другарима из историјске 

секције обишли су 26. октобра 2014. године тековине Емира Кустурице. По веома хладном 

времену, на граници између позитивне и негативне температуре, група од педесетак ужичких 

ентузијазиста на челу са професоркама књижевности БиљаномГрујичић и историје Јадранком 

Папић кренула је пут Мокре Горе и Вишеграда. 

Прва станица је Дрвенград. Прошетавши улицама Иве Андрића, Новака Ђоковића и 

Федерика Фелинија ђаци су полако скупљали енергију за свој коначни циљ - обилазак 

Андрићграда и дивљење вишеградској ћуприји. После рутински пређене границе, назирали су се 

путеви наше лепе Српске. У средњевековном манастиру Добруну, тик уз Рзав, помолили смо се за 

срећан пут, чули предавање о паду средњевековног града Добруна под турску власт и о ктиторима 

манастира жупану Прибилу и његовим синовима. У манастирском комплексу је и музеј у коме су 

сачувани драгоцени предмети, униформе и оружје из Првог српског устанка. 

И та чувена варош из Андрићевог романа појавила се пред очима нестрпљивих путника. 

Требало је обићи Андрићград и шетати уз Дрину. 

Љубазни водич нам је зналачки објашњавао сваки кутак миниграда посвећеног нашем 

нобеловцу. Иначе, Андрић једини од свих нобеловаца има свој град. Кустурица је на необичан 

начин представио живот покрај Дрине кроз векове. Хронолошки. Смењивале су се грађевине и 

скулптуре у најпре византијском, турском, аустријском и напослетку српском стилу, 

најзначајнијем за живот Вишеграђана и већине становника Српске. Споменик Његошев и 

Андрићев је севао од блицева посетилаца, а на самом ободу Андрићграда је и Црква Светог цара 

Лазара и косовских мученика. Српство, а и чојство и јунаштво избијало је из груди при помисли ко 

су нам све били преци. По обиласку, ручак је био неминован. Ћевапе нису пропустили ни 
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најбрижнији за своју линију и здравље. А ко ли би тек одолео тулумбама и баклавама, као 

посластици пред повратак? Тако пуних стомака, шетња покрај реке која само фиктивно раздваја 

српске светове, није представљала никоме проблем. На велику жалост свих присутних, ћуприја је 

била онемогућена за шетњу. Ту су се припаднице лепшег пола сликавале. Чак и на свети дан 

(недељу) радили су се радови на свим деловима моста. Нисмо имали прилику да директно осетимо 

и ослушнемо мирисе и разговоре момака и девојака који су кроз векове, јелте проводили своје 

безбрижне животе изнад бистре воде, као што рече велики Србин у тек обрађеном нам уметничком 

остварењу на часовима лепе уметности. Зато смо пожелели нови долазак овде. Кад мост буде 

спреман да прими велике поштоваоце Иве Андрића и његовог непревазиђеног значаја за светску 

књижевност. Иако ускраћени шетњом преко моста, ученици нису жалили. Немогуће је добити све 

за тако кратко време. 

А поред посете Андрићграду, све остаје у сенци. Инспиративни Кустуричин пројекат оставио 

је утисак на све присутне гимназијалце. Овакве екскурзије су поучне и занимљиве за све 

нараштаје, а професорка Биља својим ентузијастичким и плановима за будућност подстиче нас да 

више читамо и знамо о свим крајевима домовине, кад будемо презентовали своју Гимназију где год 

да одемо. 

Овог излета не би било без Амиго турса, који се потрудио да угреје ученике ујутро и да им 

буде превозно средство целога дана. Вођа пута Владана, далеко познатија по свом псеудониму 

,,Буба‟‟ саопштавала нам је информације које ни најупућенији нису ни знали. Укратко, излет за 

памћење, а све авантуристе и љубитеље пера и хартије, уредништво ,,Гимназијалца‟‟ позива на 

дружење. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

9.1. ИЗВЕШТАЈ О  ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Стручно усавршавање наставника 

На почетку школске године, а у складу са изменама Правилника о сталном стручном 

усавршавању наставника и стручних сарадника, израђени су индивидуални планови 

професионалног развоја. Урађен је и глобални план на нивоу установе. Овај план је саставни део 

Годишњег плана рада школе. 

До краја школске године, састављени су и извештаји о остваривању личних планова наставника 

и стручних сарадника. Директор је, на основу тромесечних извештаја,  поднео и годишњи извештај 

о реализацији стучног усавршавања наставника и стручниг сарадника на седници Настаничког 

већа. 

Семинари за наставнике 

Наставници и стручни сарадници реализовали су своје стучно усавршавање и учешћем на 

семинарима. Ове школске године, због петомесечног штјака просветних радника, није организован 

ниједан семинар у школи. Велики број наставника присуствовао је разним семинару из своје 
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струке. Школа је, и ове школске године, сарађивала са Регионалним центром за стручно 

усавршавање. Директор, наставници и стручни сарадници су, током читаве школске године, били 

укључени у разноврсне облике стручног усавршавања које су рализовали у складу са 

индивидуалним плановима стручног усавршавања, као и планом стучног усавршавања установе.  

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

И ЗАНЕМАРИВАЊА   

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Драгана  Радовић, психолог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

4. Невенка Демировић, професор енглеског језика 

5. Борка Весовић, професор француског језика 

6. Милица Зарић, професор биологије 

7. Зоран Читаковић, представник родитеља 

8. Зоран Лазовић, представник родитеља 

9. Слободан Деспотовић, представник родитеља 

10. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

11. Јована Секулић, предтавник ученика 

12. Сања Мијовић, представник ученика 

13. Мирјана Бошњаковић, помоћни радник 

14. Миланка Јањић, секретар школе 

Акциони план за школску 2014/2015. годину односио се на едукацију ученика о правима 

обавезама и одговорностима у спречавању насиља, на испитивање ставова ученика о врстама и 

нивоима насиља.  Ова активност није реализована, јер се Тим сложио да  ученици  поседују 

информације о овој појави, да константно пролазе кроз обуке и радионице о врстама и нивоима 

насиља,  кроз различите ванаставне активности, часове одељенске заједнице и разредног 

старешине, као и часове грађанског васпитања. 

Оно што је још, у организацији психолога школе и координатора овог Тима реалализовано је 

сарадња са Саветовалиштем за младе, Дома здравља из Ужица и ученика свих одељења првог 

разреда из наше школе.  Реч је о радионицама које се односе на област очувања репродуктивног 

здравља младих. Радионице су одржане у просторијама Саветовалишта за младе у Центру за мајку 

и дете. Ученици су показали велико интересовање за радионице и изразили жељау да се радионице 

понове и наредне школске године, али и да учествују у едукацији вршњачких едукатора. Сарадња 

се наставља и наредне школске године. 

Измена која ће се примењивати од школске 2015/2016. године је закључавање школе током 

наставе, као и дежурства ученика Гимназије и Економске школе на службеном улазу школе, што 

ће допринети побољшању безбедности у обе школе, а што је активност коју је Тим планирао у 

свом акционом плану. 
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У мају месецу, 11.05. 2015. год. Средњошколци из Ниша, у свечаној сали Гимназије извели су 

две интерактивне представе „Сватка мала“. Предтава /форум театар настала је као део пројекта 

„Безбедност на интернету-Кликни безбедно“ у сарадњи са фондом Б92.  Планирање и организацију 

активности је урадила школски педагог Е. Станковић са Ужичким центром за права детета. 

Током ове школске године одржан је састанак са родитељима, ученицима представницима 

МУП-а на коме је било речи о мерама превенције током боравка ученика на екскурзији. 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања одржао је четири састанка у 

школској 2014/2015. години. 

Драгана Радовић, школски психолог 

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. 

О условима уписа и студирања, на високим школама и факултетима у Републици Србији, 

ученицима четвртог разреда су говорили представници следећих високошколских установа: 

24.02.2015.г. Презентација Факултета организационих наука 

27.02.2015.г. Презентација Економскг факултета из Крагујевца  

04.12. 2015.г. Презентација Метрополитана из Ниша  

 25.03.2015.г. Презентација Правног факултета из Београда 
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17.03.2015.г. Презентација Интегрисаног универзитета из Крагујевца 

(правни,економски,машински, природно-математички,филолошки...) 

06.03.2015.г. Бивши ученици Ужичке гимназије, чланови Уније студената Ужица, презентовали  

матурантима факултете на којима студирају ( правни, економски, филолошли, саобраћајни, ФОН и 

ЕТФ). 

 

9.2.2. Извештај о програму здравствене превенције 

 

Организатор ових активности  је професор биологије Душица Ристовић, уз велику помоћ и 

ангажовање ученика одељења у којима предаје. Извештај је у делу о секцијама. 

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  

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 2014/15. години није 

било ученика који су у инклузији.  Чланови Тима пратили су рад и били присутни на састанцима 

Мреже подршке инклузивном образовању. 

Тим за вршњачку медијацију није имао реализованих активности у току школске 14/15.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 2014/15.годину. 

Задужени су Емилја Станковић, школски педагог и Дејан Цвијетић, професор рачунарства и 

информатике. Закључак тима је да велики број наставника још увек не пепознаје значај 

извештавања о свом раду са ученицима на сајту школе. 
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Извештаји о раду у оквру осталих наведених тимова су савтавни део овог документа. 

9.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА  У ШКОЛИ  

Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори 

пројекта 

Време 

реализације 

На пола пута Ужичка гимназија Р. Марјановић и Г. 

Даниловић  

До априла 

2015.год. 

ДЕЛФ Француски Институт  Борка Весовић Фебруар 

ДСД Немачки центар за 

културу 

Ивана Василић 2014/15.г. 

Memorz Lab Junior  Ужичка гимназија 

На пола пута 

Р. Марјановић и Г. 

Даниловић 

2014/16.г. 

European Studies Programme Ужичка гимназија 

 

Б. Скорковић, Н. 

Демировић, С. 

Миловановић и Ј. 

Ћоровић 

Током 

школске 

године 

Сарадња са средњом школом из 

Румуније 

Ужичка гимназија В. Симовић, С. 

Марковић, Ж. 

Павловић, Е. 

Станковић 

Током 

школске 

године 

Сарадња са САНУ Ужичка гимназија Ј. Папић, Д. Илић, 

С. Миловановић 

Током 

школске 

године 

Пројекат интеркултуралне размене – 

Песталоци дечје село у Трогену, 

Швајцарска 

Ужичка гимназија  и 

УЦПД 

Емилија Станквић Април 

14/15.г. 

  

ДЕЛФ дат у делу о секцијама. 

Memorz Lab Junior  дат у делу о секцијама. 

European Studies Programme дат у делу о секцијама. 

Сарадња са САНУ дат у делу о секцијама. 

ДСД – немачка језичка диплома 

20. и 21. септембра у Београду одржана је ДСД-Конференција поводом полагања за ДСД диплому 

у четвртој години гимназије. На конференцију су били позвани директори школа, координатори и 
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професори из гимназија које учествују у овом пројекту, тако да је на конференцији учествовао и 

наш директор и колегиница Соња Марковић која је координатор.  

У суботу, 20. септембра одржан је пријем у резиденцији Немачке амбасаде где су биле додељене 

дипломе и плакете школама чији су ђаци ове године полагали испит. Том приликом су нам се 

обратили и немачки амбасадор Хајнц Вилхелм, министар просвете Срђан Вербић, као и директор 

Немачке школе у Београду, Штефан Видеххофер. 

У недељу, 21.септембра је одржан састанак у Хотелу Метропол где је било више речи о самом 

пројекту. Приказани су резултати првог ДСД испита спроведеног у Србији, затим могућност 

увођења А1/А2 испита у основним школама које сарађују са ДСД-гимназијама (што је код нас 

"Прва основна школа"). Затим представљен је модел билингвалне наставе који ове године уводи 

гимназија "Стеван Сремац" из Ниша. Такође, коордонатори ће проћи онлajн обуку усавршавања 

под називом ДСД-ГОЛД. 

 

С обзиром да ће наши ученици први пут изаћи на овај испит следеће године, заједно са 

колегиницом и координатором овог пројекта, Соњом Марковић, од октобра припремамо ученике 

за полагање овог испита. Сертификат за који ће матуранти следеће године полагати је на тренутно 

на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира за живе језике), али постоји идеја да да се прошири на 

Б2 ниво. 

 

Пројекат интеркултуралне размене – Песталоци дечје село у Трогену, Швајцарска  

Гимназијa je учествовала у овогодишњој интеркултуралној размени коју реализује Ужички 

центар за права детета са Песталоци дечјом фондацијом. Циљ размене је подизање свести о 

вредностима интеркултуралног суживота, развој толеранције, ненасиља и учење о људским и 

дечјим правима. У периоду од 13. до 27. априла, група од 40 средњошколаца боравила је у 

Песталоци дечјем селу.  У размени  је учествовало 7 ученика првог и другог разреда са педагогом 

школе Емилијом Станковић. Поред Ужичана, у овој групи нашли су се и средњошколци из 

Краљева, Ниша, Књажевца и Врања. 

Учење је организовано путем курсева који су имали искуствени карактер. Реализовани су 

следећи курсеви: 1. Идентитет и лични развој; 2. Анти-дискриминација; 3. Интеркултурална 

комуникација и сарадња; 4. Интеркултурална размена са Македонијом; 5. Снимање радио-емисије 

о утисцима са размене; 6. Евалуација личног развоја и напретка током размене. Од понуђених 

курсева ученици су се највише радовали снимању радио-емисије. Подељени у девет група марљиво 

су радили на тексту, музичким подлогама, пратећим шалама и разговетном читању. Радио-емисија 

емитована је на јутјуб каналу http://www.powerup.ch/  10. маја, по нашем повратку у Србију. 

Занимљиво је било и презентовање земље, градова и школа из којих долазимо. Представљање 

је било је разноврсно, играњем улога уз традиционалну музику и игру. Ужичка група представила 

је српски обичај слављење славе. Поред одличне глуме на енглеском језику припремљена је и 

богата трпеза.  

http://www.powerup.ch/
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За супервизоре Србије и Македоније организовак и једнодневни курс ''О начинима 

финансирања америчких образових система''. Американка Кејт Хелер је припремила предавање 

праћено пауер-поинт презентацијом. Супервизори су на свакодневним састанцима са водитељима 

пратили реализацију интеркултуралне размене. 

Поред интезивних курсева, током два викенда организовани су и излети. Посетили смо 

Цирих, Луцерн, Сент Гален, село Апенцелер и оближњу фабрику сира, врхове планине Сентис и  

Рајнине водопаде. Били смо у Националном музеју Швајцарске, музеју глечера, музеју смешних 

огледала и музеју физике Технорами. Најјачи утисак оставила је планина Сентис и вожња 

гондолом до њених врхова који су на 2502 м надморске висине. Свака гондола прима осамдесет 

путника и до врхова планине вози седам  минута.  

Имплементација  интеркултуралних садржаја планирана је још у Песталоци дечјем селу.   

Научени садржаји презентовални су на две радионице. Урађена је и евалуација пројекта и дате 

смернице за побољшање даљег рада.  

Емилија Станковић, школски педагог 

Књижевни фестивал „На пола пута“ 

Десети фестивал „На пола пута“ одржан је ове године од 26. до 29. априла. Гости су били: 

Филип Давид, Драго Хедл, Предраг Луцић, Војислав Пејовић, Бранислав Димитријевић, Ненад 

Величковић, Дејан Илић, Нихад Хасановић, Марко Дражић, Мирослав Вујовић и Ненад 

Милосављевић.  

За разлику од претходних година, овог пута почели смо у недељу, отварањем у Градском 

културном центру, а потом је на великој сцени Народног позоришта приказана представа Бетон 

махала, у извођењу новопазарске омладинске групе Јој ево их ови, у режији Бранислава 

Трифуновића и Рифата Рифатовића. После фестивала „На пола пута“, ова представа гостовала је у 

готово свим већим градовима у Србији и освојила две награде на позоришном фестивалу у 

Македонији. 

У Градском културном центру представили смо књигу „Часови читања“, објављену у 

престижној едицији Реч, издавачке куће „Фабрика књига“ из Београда.  „Часови читања“ садрже 

ауторизоване транскрипте петнаест предавања одржаних током првих девет година фестивала. 

Међу изабраним су предавања:  Виктора Иванчића, Амира Камбера, Миње Богавац, Предрага 

Луцића, Ламије Бегагић, Енеса Куртовића, Дубравке Стојановић, Дејана Илића, Ивана Чоловића, 

Ненада Величковића, Милете Продановића и Зорана Ћатића. Ова књига направљена је 

захваљујући огромном раду ученика наше школе (чланова читалачког клуба) и професорки: 

Гордане Даниловић, Милене Стричић, Снежане Цветковић, Љиљане Смиљанић, Ружице 

Марјановић, као и Дејана Илића, уредника издавачке куће „Фабрика књига“. 

Прво фестивалско вече било је посвећено Feral Tribunu, говорило се о књизи Смијех слободе, 

аутора Бориса Павелића. О Feralu су, поред Павелића, говорили Предраг Луцић, Филип Давид, 

Драго Хедл, Ненад Величковић и Дејан Илић. Један део вечери био је посвећен прози Војислава 
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Пејовића, чији нови роман Амерички сфумато треба ускоро да изађе из штампе. Те вечери је, као 

део пратећег програма, отворена изложба графика Алема Ћурина, аутора чији су радови визуелно 

обележили некада Feral Tribune, а сада загребачке Новости.  

Друге вечери своје текстове читали су Филип Давид, Драго Хедл и Нихад Хасановић. 

Представљен је и овогодишњи плакат из едиције Свако има неког кога нема посвећен Војиславу 

Деспотову. 

Завршно вече је имало стандардну структуру, мада овог пута нешто измењену. Уместо 

уобичајеног финалног читања Предрага Луцића, вече је почело његовим изузетним травестијама, 

настављено је визуелно и звучно занимљивим наступом Ненада Величковића, а завршен 

енергичним и духовитим наступом Марка Дражића, Мирослава Вујовића и Ненада 

Милосављевића, аутора текстова на  порталу njuz.net. 

Током три дана одржано је десет часова и као сваке године, један у Основној школи ''Нада 

Матић''. Војислав Пејовић је говорио о односу књижевности и науке, а на инсистирање ученика 

који се интензивније баве хемијом, одржао је и час из биохемије, области којом се професионално 

бави на Универзитету у Чикагу. 

Бранислав Димитријевић говорио је о култури и потрошачком друштву и како читати поруке 

тог друштва. Дејан Илић говорио је о карактеристикама телевизијских серија, Ненад Величковић 

се бавио Бранком Ћопићем и начином на који се данас према његовом делу односе 

постјугословенске заједнице. Предраг Луцић говори је о Семјуелу Бекету, Филип Давид о писању 

и изазовима писања, Нихад Хасановић о путовању и писању, а аутори  Nјuz.neta су на примерима 

преузетим са сопственог портала показали шта је сатира и зашто је значајна. 

Десето и завршно овогодишње предавање одржао је Драго Хедл, говорећи о слободи штампе 

и истраживачком новинарству, на примеру откривања злочина у Осјеку, за које је оптужен 

Бранимир Главаш.  

Као и претходних година, ове године су нам у госте дошли средњошколци из Зрењанина и 

Београда, студенти из Сарајева, а по први пут , угостили смо и двоје студената са Косова. 

Плакат овогодишњег фестивала, на основу предлога чланова читалачког клуба дизајнирала је 

Тијана Јевтић. Фотографију за плакат направио је Младен Теофиловић, а испред мурала у 

школском дворишту позирала је Јелена Јанковић. 

Међународне активности фестивала На пола пута 

Од 2013. године фестивал је укључен у активности међународне платформе Memory Lab, која 

окупља иницијативе, организације, институције и најразличитије професионалце који се баве 

образовањем у области културе сећања. Сваког октобра Memory Lab организује студијско 

путовање по неком делу Европе у оквиру кога се у тој средини представљају програми окупљени 

око Memory Labа. Октобра 2014. Фестивал „На пола пута“ представљен је у Приштини и Скопљу. 

Тада је договорена сарадња са гимназијом Charles François Lebrun из града Coutances  у 
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Нормандији, која сваке друге године организује међународну размену младих и семинар Стазе 

сећања. 

На међународном скупу Memory Lab у Берлину 2013. формиран је програм за младе Memory 

Lab Junior који окупља четири организације из четири земље, Француска, БиХ, Немачка и Србија. 

Прво студијско путовање у оквиру овог програма реализовано је у септембру 2014. И тада је пет 

наших ђака заједно са професорком провело седам дана у Дахауу и Нирнбергу. 

У јулу 2015. биће организовано друго студијско путовање. Овог пута ми ћемо бити домаћини, 

па ће учесници два дана провести у Београду, два у Ужицу, а потом још четири дана у Сарајеву и 

Приједору.  

Немачка 

Од 14. до 21. септембра 2014. у Дахауу и Нирнбергу били су Сања Тешевић, Ана Стамболић, 

Ива Петковић, Милица Брашанац и Алекса Петковић, заједно са професорком Ружицом 

Марјановић. Током првих пет дана активно се бавило истраживањем начина на који се чува сећање 

на логор Дахау. Проучавана је историја логора, али и процес којим се дошло до оваквог 

меморијала и начин на који се у образовном систему говори о злочинима почињеним током Другог 

светског рата. Два дана боравка у Нирнбергу искоришћена су за студијску посету Музеју 

фасцинације и терора, који се налази у делу застрашујуће предимензиониране зграде подигнуте у 

време када су се на том простору организовале нацистичке параде. Ова изузетна едукативна 

изложба бави се питањем масовне фасцинације идејом која ће неминовно довести до злочина. 

Једна од основних тема је разумевање механизама на којима функционише пропаганда, што је била 

тема радионице у којој су учествовали наши ђаци. Они су били у прилици да посете музеј посвећен 

Нирнбершком суђењу и чувену судницу број 600, у којој је одржано једно од најзначајнијих 

суђења у 20. веку. 

Нормандија 

У Нормандији су од 27. фебруара до 6. марта 2015. били ученици Емилија Милојевић, Јана 

Ршумовић, Јелена Јанковић, Марко Џамбић, Теодора Васиљевић, Јелена Јовановић и професорка 

Ружица Марјановић. Наши ђаци су припремили и на француском језику реализовали презентацију 

која се односила на начине на које се сећамо историје, кроз причу о Старом сајмишту, ужичкој 

породици Гутман која је страдала током Другог светског рата и одсуству информација у јавном 

простору о догађајима који су се у нашем граду дешавали у другој половини 19.века. Ученици су 

имали прилику да упознају део Нормандије, њену заиста импресивну природу. Посетили су плажу 

Омаха и споменик страдалима током искрцавања у Нормандији, велики меморијални музеј Cean-u 

посвећен Дану-Д, али и целокупној историји Другог светског рата, а већина је имала прилику да 

обиђе и острво St. Michael. Остварена је добра сарадња са средњошколцима и професорима из 

Француске, Немачке, Чешке, БиХ и Хрватске. Са ученицима из Загреба планирана је будућа 

сарадња и евентуални долазак током фестивала „На пола пута“, наредне године.  

Са Фондацијом Мак Диздар из Стоца (БиХ), која се бави чувањем сећања на књижевно дело 

песника Мака Диздара, осмишљена је регионалана сарадња шест гимназија и упознавање аутора из 
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региона. У програм су укључене гимназије из Сарајева, Београда, Ужица, Ријеке, Загреба и Стоца. 

Свака школска читалачка група „усвоји“ једног писца, проучава га и припрема се да тог писца 

представи на регионалном читалачком окупљању у Стоцу, почетком септембра 2015. Наши ђаци 

баве се поезијом Драгане Младеновић (гошћа фестивала 2012. и гошћа школе, октобра 2014.). 

Током четири септембарска дана у Стоцу, ученици ће упознати пет аутора којима су се бавиле 

друге школе, размениће књиге и донети их у своје средње школе где ће и представљати писце о 

којима су разговарали у Стоцу.  У малом херцеговачком граду ће током септембарског гостовања 

писаца и средњошколских читалаца бити организована два вечерња читања по моделу књижевног 

фестивала „На пола пута“.  

Сарадња са средњом школом из Румуније 

Експедиција најстарије ужичке школе у саставу на челу са професорима Сашом 

Станојевићем, Биљаном Грујичић и Живојином Павловићем и 19 стакнутих ученика узвратила је 

посету вршњацима из гимназије ,,Динику Гонеску'' у граду Кампулунгу у Румунији. Посета је 

трајала од 5. до 9. априла 2015. године, а ђаци и професори су са својим љубазним домаћинима 

обишли и дворац грофа Дракуле у Брану у Трансилванији и главни град нашег североисточног 

суседа, Букурешт. Основни циљ сарадње између кампулуншке и наше гимназије је подстицање 

склапања новог билатералног пријатељстава између младих људи и упознавање нове културе, 

обичаја, језика и државе. Узвратна посетанајављена је за октобар, када Румуни долазе у Ужице да 

присуствују обележавању Дана школе. 

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. Ова евиденције се налази у досијима у канцеларији директора, а аваки 

наставник и стручни сарадник је одговоран за извештај о свом стручном усавршавању. Део 

посебне евиденције је извештај о реализацији глобалног плана установе. Задужена особа за 

тромесечно извештавање директора је професорка Светлана Миловановић. 

Дајемо преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру стручног 

усавршавања ван установе у школској 2014/15.години: Дајемо преглед активности директора, 

наставника и стручних сарадника у оквиру стручног усавршавања ван установе у школској 

2014/15.години: 

20.8. Одржан Актив директора средњих школа на коме је изабран нови преседник Актива, 

анализиране измене у календару рада и договорен начин решавања финансирања екскурзија 

ученика 

27.8. Одржан Актив директора средњих школа на коме су анализиране листе рдника за 

чијим је радом престала потреба и листе радника који су са непуним радним временом 
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14-20.9. Професорка српског језика и књижевности Ружица Марјановић, као координатор 

пројекта, и група наших ученика учествовали у пројекту Memory lab Junior у оквиру студијског 

путовања у Немачку. 

19.9. У Градској галерији ученици предвођени професорком ликовне културе Биљаном 

Спаловић посетили изложбу стрипа аутора Алексе Гајића.  

23.9. Ученици првог разреда са професорком историје Јадранком Папић посетили Народни 

музеј у Ужицу. 

27.9. У оквиру географске секције, а на нивоу већа Одељенских старешина првог разреда, 

реализован је једнодневни излет на релацији Ужице-манастир Студеница-Врњачка Бања-Ужице. 

Организатор излета и стручни вођа била је професорка Мирјана Галечић, а са ученицима су на 

излету биле и разредне старешине, педагог школе и професорка Шоловић Биљана.  

28.9. Професорка историје Илић Душица, у сарадњи са Друштвом историчара Ужице и 

Друштвом српских домаћина, организовала једнодневни излет за ученике, чланове историјске 

секције. Ученици су обишли Мачков камен, Текериш и Гучево. 

6.10. Поводом обележавња 175 година Ужичке гимназије у свечаној сали наше школе 

отворена изложба уметничких радова бивших ученика наше школе, у чијој поставци су поред 

професорке ликовне културе Спаловић Биљане учествовали и ученици 3.разреда. 

6.10. Чланови историјске секције са професорком Јадранком Папић у свечаној сали Градске 

куће присуствовали промоцији књиге ”Ужичка војска и четврти пук 1914”, аутора  Папић Радивоја. 

7.10. У Дому Народне скупштине у Београду,  у оквиру Дечје недеље, учествовали смо у 

раду седнице Ученичких парламената. Интерактивну седницу „Школа као породица” организовали 

су Пријатељи деце Србије, уз подршку Владе РС и Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања. Ученице другог разреда Лену Глишовић и Ану Драговић припремала је и 

пратила школски педагог Емилија Станковић. 

14.10. У просторијама школе чланови историјске секције са професорком Јадранком Папић 

отворили изложбу фотографија у оквиру „Историјског сокачета“, а поводом прославе Дана школе. 

15.10. У Градском културном центру организовано књижевно вече посвећено фестивалу „На 

пола пута“. У оквиру програма одржана промоција збирке песама Драгане Младеновић , као и 

промоција новог романа Алмира Алића. 

17.10. На великој сцени Народног позоришта у Ужицу одржана Свечана академија поводом 

175 година Гимназије у Ужицу. Аутор програма била је професорка Мирјана Благојевић. 

25.10. У пратњи професорке географије Шоловић Биљане и одељенских  старешина, 

ученици другог разреда боравили на једнодневном излету на релацији Ужице-манастир Добрун-

Вишеград-Ужице. 
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25.10. У Краљевачкој гимназији реализована је обука професора физике основних и средњих 

школа за рад у покретној лабораторији. Пројекат под називом ,,Ђачка лабораторија енергије 

знања“ реализован je под покровитељством  Друштва физичара Србије и НИС-а. Присуствовали 

професори: Живојин Павловић, Снежана Јевђовић и Цмиљка Васовић. 

           Удружење наставника биолога „Опстанак“ организовало путовање у Ботаничку башту 

у Београду. 

26.10. Редакција часописа „Гимназијалац“ и „Историјско сокаче“, предвођени професоркама 

Биљаном Грујичић и Јадранком Папић, посетили Дрвенград и Андрићград. 

31.10. На трибини о доступности образовања, која је одржана у просторијама Факултета за 

безбедност, о фестивалу „На пола пута“ говорила је професорка Ружица Марјановић. 

1.11. Група професора Ужичке гимназије посетила Сајам књига у Београду. На Сајму 

одржана презентација књижевног фестивала “На пола пута“. 

1.11. Ученици првог разреда са вероучитељима Божовић Јанком и Небојшом 

Вукадиновићем присуствовали дочеку Светих моштију бесребреника и чудотвораца Светих Козме 

и Дамјана.  

5.11. Ликовна секција Ужичке гимназије, у сарадњи са Ученичким парламентом, 

учествовала у спровођењу хуманитарне акције у Удружењу инвалида Церебралне и дечје парализе. 

Организована је креативна радионица осликавања новогодишњих честитки намењених продаји, а у 

осликавању честитки учествовало је петнаестак ученика Гимназије, педагог Емилија Станковић и 

професорка Биљана Спаловић. 

14.11. У читалишту Народне библиотеке Ужице ученици, чланови географске секције и 

додатне наставе, са својим професорима географије присуствовали су промоцији књиге „Водопади 

Србије”, аутора Драгована Стојадиновића-Сулета. 

15.11. Одржан акредитовани семинар за наставнике енглеског језика Златиборског округа у 

сарадњи ELTA-e-Удружења наставника енглеског језика и Министарства просвете Републике 

Србије, под називом „Ка бољем разумевању 7“. 

21.11. У организацији Уније студената Ужица, у просторијама Народне библиотеке одржан 

је округли сто „Млади поручују“. Учешће су узели и наши ученици Драгана Ћосовић и Милош 

Селаковић, као и школски педагог Емилија Станковић. 

22.11. У Краљевачкој гимназији професори:  Живојин Павловић, Снежана Јевђовић, Цмиљка 

Васовић и 9 ученика присуствовали другом делу пројекта: ,,Ђачка лабораторија енергије знања“. 

22.11. Чланови историјске секције и професорка Јадранка Папић присуствовали 

комеморацији у трезорима Народног музеја и одали пошту погинулим суграђанима у Другом 

светском рату. 
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28.11. Обележавању годишњице битке на Кадињачи присуствовали ученици Ужичке 

гимназије са професорком Светланом Миловановић. 

16.12. У Народној библиотеци Ужице, у сарадњи са Градском библиотеком “Владислав 

Петковић Дис“ из Чачка, организована је промоција књиге „Краљев библиотекар“. Промоцији 

присуствовале професорке Биљана Грујичић и Хаџи Бојана Јовановић.  

18.12. У оквиру седнице Натавничког већа, библиотекари Народне библиотеке Ужице 

одржали су стручно предавање под насловом “Пронађи и користи информацију“. 

15-17.1. Професори српског језика и књижевности присуствовали Републичком зимском 

семинару на Филолошком факултету у Београду. 

16.1. У организацији Математичког друштва “Архимедес”, у Београду одржан стручни 

семинар из математике. Семинару присуствовали  професори Суботић Слободан и Тубић Рајко, а 

тема семинара била је “Пар-непар”. 

20-22.1. Професорка Ружица Марјановић боравила у Берлину на студијском путовању 

поводом пројектa “Memory lab yunior“. 

7.2. У Београду одржана конференција за наставнике енглеског језика-CUP Day. 

Конференц9.2. Педесетак ученика наше школе одазвало се позиву Владе Јапана и присуствовало 

предавању о МЕXТ стипендијама. Ученике су пратили директор и педагог школе.   

17.2. Професорка Биљана Спаловић одслушала и положила тест за Електронски стручни 

семинар „Језик боја“.   

20-22.2. У Алексинцу одржан регионални сипозијум: „Положај физике у средњим школама 

у региону“, а  присуствовали су му професори: Живојин Павловић, Снежана Јевђовић и Цмиљка 

Васовић. 

21.2. У РЦУ организован семинар за наставнике енглеског језика Learning technologies for 

the classroom, а семинару су присуствовале професорке Бранкица Скорковић и Душица 

Каримановић. 

27.2-6.3. Професорка Ружица Марјановић и 8 ученика наше школе боравили у Нормандији 

на међународном омладинском скупу „Стазе сећања“. 

3.3. У РЦУ организована трибина за наставнике енглеског језика под називом „Примери 

добре праксе у настави енглеског језика“. Трибини присуствовале професорке: Светлана 

Гавриловић, Душица Каримановић и Данка Ковачевић. 

5-8.3. У Белгији одржана међународна конференција за учеснике пројекта European Studies 

Programme. Конференцији присуствовале професорке Бранкица Скорковић и Невенка Демировић. 
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21.3. У Београду одржана обука за реализацију експерименталних вежби из физике у оквиру 

НИС-овог пројекта '' Ђачка лабораторија енергије знања''. Присуствовала професорка Цмиљка 

Васовић. 

22.3. У оквиру обележавања међународног Дана поезије, у Београдском културном центру 

одржана трибина о савременој поезији и настави књижевности, где је о искуствима фестивала „На 

пола пута“, као примеру добре праксе, говорила професорка Ружица Марјановић. 

 

28.3. У Београду одржана конференција за наставнике енглеског језика-Pearson ELT 

Conference. Конференцији присуствовала професорка Светлана Гавриловић. 

5-9.4. Професори Саша Станојевић, Биљана Грујичић и Живојин Павловић и 19 истакнутих 

ученика наше школе узвратили су посету вршњацима из Гимназије ,,Динику Гонеску'' у граду 

Кампулунгу у Румунији.  

6.4. У амфитеатру Школе одржана противпожарна обука и тестирање за све чланове 

колектива. 

24.4. У амфитеатру школе одржана презентација уџбеника у организацији Издавачке куће 

„Едука“. Презентацији присуствовали сви чланови стручног актива српског језика и књижевности.  

        У свечаној сали Гимназије по први пут одржано Кинеско вече. 

25.4. Организован  излет секције историчара другог и четвртог разреда на релацији Ужице-

Горњи Милановац-Таково-Горња Добриња-Ужице, посвећен обележавању 200 година од Другог 

српског устанка.  

26-30.4. Одржан  јубиларни, десети по реду фестивал “На пола пута“. Фестивал је одржан у 

сарадњи са Народним позориштем  у Ужицу и ГКЦ-Ужице. 

              У Градском културном центру представљена је  књига ''Часови читања“, објављена у 

престижној едицији Реч, издавачке куће „Фабрика књига“ из Београда.  „Часови читања“ садрже 

ауторизоване транскрипте петнаест предавања одржаних током првих девет година фестивала „На 

пола пута“. 

27.4. У Чачку одржана презентација уџбеника издавачке куће OUP, а презентацији 

присуствовала професорка Душица Каримановић. 

8-10.5. Професорке Ружица Марјановић и Гордана Даниловић присуствовале припремном 

састанку за програм међурегионалне сарадње са Фондацијом Мак Диздар. 

11.5. Средњошколци из Ниша у свечаној сали Гимназије уприличили два извођења 

интерактивне представе „Сватка мала“. Представа/форум театар настала је као део пројекта 

„Безбедност на интернету – Кликни безбедно“, у сарадњи са Фондом Б92. Планирање и 
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организацију активности урадила школски педагог Емилија Станковић, у сарадњи са Ужичким 

центром за права детета.  

14-16.5. На Златибору одржан Републички семинар о настави физике. Присуствовали су 

професори: Цмиљка Васовић, Снежана Јевђовић и Живојин Павловић. 

16.5. Одржан стручни семинар из математике у организацији  Математичког друштва 

„Архимедес“, на тему „Мотивација и развијање знања за учење математике“. Семинару 

присуствовале професорке Славка Живанић и Милена Јелисавчић. 

24-26.5. Одржане пројекције математичких филмова у ГКЦ-у, којима су уз пратњу 

професора Слободана Суботића и Славке Живанић присуствовали и наши ученици. 

28.5. Одржано Француско вече 

29.5. Професорка Снежана Јевђовић одржала трибину на тему: “Место и улога соларне 

енергије у основним и средњим школама у Србији“. Трибину организовао форум  за образовање 

СПС. 

6.6. У РЦУ одржан семинар „Молекуларна биологија-лакшим путем до функционалног 

знања“. Семинару присуствовао стручни актив професора биологије Ужичке гимназије. 

7-12.6.   У  Сарајеву одржана конференција у организацији ОФАЈ (Канцеларије за 

француско-немачку омладинску сарадњу из Берлина/Париза) и на њој представљена методологија 

развијена у оквиру фестивала „На пола пута“, као пример начина на који се добра савремена 

литература може користити за учење о недавној прошлости.ији присуствовала професорка 

Светлана Гавриловић. 9.2. Педесетак ученика наше школе одазвало се позиву Владе Јапана и 

присуствовало предавању о МЕXТ стипендијама. Ученике су пратили директор и педагог школе.   

17.2. Професорка Биљана Спаловић одслушала и положила тест за Електронски стручни 

семинар „Језик боја“.   

20-22.2. У Алексинцу одржан регионални сипозијум: „Положај физике у средњим школама 

у региону“, а  присуствовали су му професори: Живојин Павловић, Снежана Јевђовић и Цмиљка 

Васовић. 

21.2. У РЦУ организован семинар за наставнике енглеског језика Learning technologies for 

the classroom, а семинару су присуствовале професорке Бранкица Скорковић и Душица 

Каримановић. 

27.2-6.3. Професорка Ружица Марјановић и 8 ученика наше школе боравили у Нормандији 

на међународном омладинском скупу „Стазе сећања“. 

3.3. У РЦУ организована трибина за наставнике енглеског језика под називом „Примери 

добре праксе у настави енглеског језика“. Трибини присуствовале професорке: Светлана 

Гавриловић, Душица Каримановић и Данка Ковачевић. 



184 

 

5-8.3. У Белгији одржана међународна конференција за учеснике пројекта European Studies 

Programme. Конференцији присуствовале професорке Бранкица Скорковић и Невенка Демировић. 

21.3. У Београду одржана обука за реализацију експерименталних вежби из физике у оквиру 

НИС-овог пројекта '' Ђачка лабораторија енергије знања''. Присуствовала професорка Цмиљка 

Васовић. 

22.3. У оквиру обележавања међународног Дана поезије, у Београдском културном центру 

одржана трибина о савременој поезији и настави књижевности, где је о искуствима фестивала „На 

пола пута“, као примеру добре праксе, говорила професорка Ружица Марјановић. 

 

28.3. У Београду одржана конференција за наставнике енглеског језика-Pearson ELT 

Conference. Конференцији присуствовала професорка Светлана Гавриловић. 

5-9.4. Професори Саша Станојевић, Биљана Грујичић и Живојин Павловић и 19 истакнутих 

ученика наше школе узвратили су посету вршњацима из Гимназије ,,Динику Гонеску'' у граду 

Кампулунгу у Румунији.  

6.4. У амфитеатру Школе одржана противпожарна обука и тестирање за све чланове 

колектива. 

24.4. У амфитеатру школе одржана презентација уџбеника у организацији Издавачке куће 

„Едука“. Презентацији присуствовали сви чланови стручног актива српског језика и књижевности.  

        У свечаној сали Гимназије по први пут одржано Кинеско вече. 

25.4. Организован  излет секције историчара другог и четвртог разреда на релацији Ужице-

Горњи Милановац-Таково-Горња Добриња-Ужице, посвећен обележавању 200 година од Другог 

српског устанка.  

26-30.4. Одржан  јубиларни, десети по реду фестивал “На пола пута“. Фестивал је одржан у 

сарадњи са Народним позориштем  у Ужицу и ГКЦ-Ужице. 

              У Градском културном центру представљена је  књига ''Часови читања“, објављена у 

престижној едицији Реч, издавачке куће „Фабрика књига“ из Београда.  „Часови читања“ садрже 

ауторизоване транскрипте петнаест предавања одржаних током првих девет година фестивала „На 

пола пута“. 

27.4. У Чачку одржана презентација уџбеника издавачке куће OUP, а презентацији 

присуствовала професорка Душица Каримановић. 

8-10.5. Професорке Ружица Марјановић и Гордана Даниловић присуствовале припремном 

састанку за програм међурегионалне сарадње са Фондацијом Мак Диздар. 

11.5. Средњошколци из Ниша у свечаној сали Гимназије уприличили два извођења 

интерактивне представе „Сватка мала“. Представа/форум театар настала је као део пројекта 
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„Безбедност на интернету – Кликни безбедно“, у сарадњи са Фондом Б92. Планирање и 

организацију активности урадила школски педагог Емилија Станковић, у сарадњи са Ужичким 

центром за права детета.  

14-16.5. На Златибору одржан Републички семинар о настави физике. Присуствовали су 

професори: Цмиљка Васовић, Снежана Јевђовић и Живојин Павловић. 

16.5. Одржан стручни семинар из математике у организацији  Математичког друштва 

„Архимедес“, на тему „Мотивација и развијање знања за учење математике“. Семинару 

присуствовале професорке Славка Живанић и Милена Јелисавчић. 

24-26.5. Одржане пројекције математичких филмова у ГКЦ-у, којима су уз пратњу 

професора Слободана Суботића и Славке Живанић присуствовали и наши ученици. 

28.5. Одржано Француско вече 

29.5. Професорка Снежана Јевђовић одржала трибину на тему: “Место и улога соларне 

енергије у основним и средњим школама у Србији“. Трибину организовао форум  за образовање 

СПС. 

6.6. У РЦУ одржан семинар „Молекуларна биологија-лакшим путем до функционалног 

знања“. Семинару присуствовао стручни актив професора биологије Ужичке гимназије. 

7-12.6.   У  Сарајеву одржан9.2. Педесетак ученика наше школе одазвало се позиву Владе 

Јапана и присуствовало предавању о МЕXТ стипендијама. Ученике су пратили директор и педагог 

школе.   

17.2. Професорка Биљана Спаловић одслушала и положила тест за Електронски стручни 

семинар „Језик боја“.   

20-22.2. У Алексинцу одржан регионални сипозијум: „Положај физике у средњим школама 

у региону“, а  присуствовали су му професори: Живојин Павловић, Снежана Јевђовић и Цмиљка 

Васовић. 

21.2. У РЦУ организован семинар за наставнике енглеског језика Learning technologies for 

the classroom, а семинару су присуствовале професорке Бранкица Скорковић и Душица 

Каримановић. 

27.2-6.3. Професорка Ружица Марјановић и 8 ученика наше школе боравили у Нормандији 

на међународном омладинском скупу „Стазе сећања“. 

3.3. У РЦУ организована трибина за наставнике енглеског језика под називом „Примери 

добре праксе у настави енглеског језика“. Трибини присуствовале професорке: Светлана 

Гавриловић, Душица Каримановић и Данка Ковачевић. 

5-8.3. У Белгији одржана међународна конференција за учеснике пројекта European Studies 

Programme. Конференцији присуствовале професорке Бранкица Скорковић и Невенка Демировић. 
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21.3. У Београду одржана обука за реализацију експерименталних вежби из физике у оквиру 

НИС-овог пројекта '' Ђачка лабораторија енергије знања''. Присуствовала професорка Цмиљка 

Васовић. 

22.3. У оквиру обележавања међународног Дана поезије, у Београдском културном центру 

одржана трибина о савременој поезији и настави књижевности, где је о искуствима фестивала „На 

пола пута“, као примеру добре праксе, говорила професорка Ружица Марјановић. 

 

28.3. У Београду одржана конференција за наставнике енглеског језика-Pearson ELT 

Conference. Конференцији присуствовала професорка Светлана Гавриловић. 

5-9.4. Професори Саша Станојевић, Биљана Грујичић и Живојин Павловић и 19 истакнутих 

ученика наше школе узвратили су посету вршњацима из Гимназије ,,Динику Гонеску'' у граду 

Кампулунгу у Румунији.  

6.4. У амфитеатру Школе одржана противпожарна обука и тестирање за све чланове 

колектива. 

24.4. У амфитеатру школе одржана презентација уџбеника у организацији Издавачке куће 

„Едука“. Презентацији присуствовали сви чланови стручног актива српског језика и књижевности.  

        У свечаној сали Гимназије по први пут одржано Кинеско вече. 

25.4. Организован  излет секције историчара другог и четвртог разреда на релацији Ужице-

Горњи Милановац-Таково-Горња Добриња-Ужице, посвећен обележавању 200 година од Другог 

српског устанка.  

26-30.4. Одржан  јубиларни, десети по реду фестивал “На пола пута“. Фестивал је одржан у 

сарадњи са Народним позориштем  у Ужицу и ГКЦ-Ужице. 

              У Градском културном центру представљена је  књига ''Часови читања“, објављена у 

престижној едицији Реч, издавачке куће „Фабрика књига“ из Београда.  „Часови читања“ садрже 

ауторизоване транскрипте петнаест предавања одржаних током првих девет година фестивала „На 

пола пута“. 

27.4. У Чачку одржана презентација уџбеника издавачке куће OUP, а презентацији 

присуствовала професорка Душица Каримановић. 

8-10.5. Професорке Ружица Марјановић и Гордана Даниловић присуствовале припремном 

састанку за програм међурегионалне сарадње са Фондацијом Мак Диздар. 

11.5. Средњошколци из Ниша у свечаној сали Гимназије уприличили два извођења 

интерактивне представе „Сватка мала“. Представа/форум театар настала је као део пројекта 

„Безбедност на интернету – Кликни безбедно“, у сарадњи са Фондом Б92. Планирање и 
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организацију активности урадила школски педагог Емилија Станковић, у сарадњи са Ужичким 

центром за права детета.  

14-16.5. На Златибору одржан Републички семинар о настави физике. Присуствовали су 

професори: Цмиљка Васовић, Снежана Јевђовић и Живојин Павловић. 

16.5. Одржан стручни семинар из математике у организацији  Математичког друштва 

„Архимедес“, на тему „Мотивација и развијање знања за учење математике“. Семинару 

присуствовале професорке Славка Живанић и Милена Јелисавчић. 

24-26.5. Одржане пројекције математичких филмова у ГКЦ-у, којима су уз пратњу 

професора Слободана Суботића и Славке Живанић присуствовали и наши ученици. 

28.5. Одржано Француско вече 

29.5. Професорка Снежана Јевђовић одржала трибину на тему: “Место и улога соларне 

енергије у основним и средњим школама у Србији“. Трибину организовао форум  за образовање 

СПС. 

6.6. У РЦУ одржан семинар „Молекуларна биологија-лакшим путем до функционалног 

знања“. Семинару присуствовао стручни актив професора биологије Ужичке гимназије. 

7-12.6.   У  Сарајеву одржана конференција у организацији ОФАЈ (Канцеларије за 

француско-немачку омладинску сарадњу из Берлина/Париза) и на њој представљена методологија 

развијена у оквиру фестивала „На пола пута“, као пример начина на који се добра савремена 

литература може користити за учење о недавној прошлости.а конференција у организацији ОФАЈ 

(Канцеларије за француско-немачку омладинску сарадњу из Берлина/Париза) и на њој 

представљена методологија развијена у оквиру фестивала „На пола пута“, као пример начина на 

који се добра савремена литература може користити за учење о недавној прошлости. 
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10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

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 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 2013/2014. години у школи су  радиле 

следеће секције: 

 

Р.б.    Назив секције Име наставника 

 

 

% 

1. Лингвистичка  

 

Хаџи Бојана Јовановић 

2. Драмско- рецитаторска Мирјана Благојевић 

3. Литерално - читалачки клуб Гордана Даниловић, Ружица Марјановић 

4. Дебатна Гордана Даниловић, Љиљана Смиљанић 

5. Новинарска Биљана Грујичић 

6. Секција за енглески језик Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 

7. Секција за француски језик Борка Весовић 

8. Секција за руски језик Бранка Вукић 

9. Социолошко-филозофска 

радионица 

Б. Јевтић, Соња Ковачевеић 

10. Географска  Мирјана Галечић, Шоловић Биљана  

11. Историјска  Јадранка Папић, Душица Илић 

12. Ликовна секција Биљана Спаловић 

13. Хор Зоран Жупић 

14. Математичка Славка Живанић, Рајко Тубић 

15. Програмерска Мирјана Милошевић 

16. Секција за физику Васовић Цмиљка 

17. Хемијска Драгица Селаковић, Славица Вељовић 

18. Биолошко Саша Станојевић 

19.  Еколошка Милица Зарић 

20. Спортске секције Горан Ковачевић, Светлана Кнежевић, Јокић Јована, 

Вранешевић Љубиша 
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Облик 

стручног 

усавршавањ

а 

 

Ниво  

(наст.веће, стручни 

актив, веће и др.) 

Планирано 

време 

реализације  

(I, II 

полугодиште

,  

зимски 

распуст) 

Начин учествовања 

 (присуство, излагање, 

ауторство, координисање,  

вођење, остало) 

Документ  

у установи 

који доказује 

реализацију 

Стручни 

скупови у 

Школи 

Наставничко 

веће,стручна 

већа,ученици,родитељ

и, суграђани... 

Шк.2014/15. Присуство, учешће, 

посматрање, дискусија, 

анализа, писање извештаја. 

Реализација пројекта 

усмереног на повећање 

квалитета рада школе 

Писани 

извештај, 

позив, радни 

материјал 

Стручни 

састанци  

Директори других 

школа, наставници, 

стручни сарадници... 

Шк.14/15 Присуство,организација, 

учешће, посматрање, 

дискусија. 

 

Договор око 

наставка  

реализације 

пројекта 

ДСД 

Директор Прве 

основне школе, 

професори немачког 

језика 

21.09.2014. Присуство, учешће, 

посматрање, дискусија. 

Реализација пројекта 

усмереног на повећање 

квалитета рада школе 

Пропратна 

документациј

а 

Договор око 

наставка 

реализације 

пројекта 

„Делфи“ 

Директор и 

наставници 

француског језика 

укључени у 

реализацију пројекта 

07.03.2015. Организација,координисањ

е, вођење,присуство 

Пропратна 

документациј

а 

Стручни 

састанак са 

директорима 

основних 

школа 

Града, 

стручна 

предавања 

Стручни актив 18.09.2014. Најава нове упусне 

политике. Реализација 

пројекта усмереног на 

повећање квалитета рада 

школе 

Писани 

извештај, 

позив, радни 

материјал 

Стручни 

састанак са 

Стручни актив 19.02.2015.г. Анализа појединачних 

извештаја, координисање, 

Писани 

извештај, 
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директорима 

гимназија 

Златиборско

г округа, 

стручна 

предавања и 

помоћником 

министра за 

средње 

школе 

Зораном 

Костићем 

излагање. Реализација 

пројеката усмереног на 

повећање квалитета рада 

школе у нова уписна 

политика 

позив, радни 

материјал 

Посета 

часовима 

Наставник, стручно 

веће, наставничко веће 

Шк.2014/15. 

Према 

годишњем 

плану рада 

Присуство, анализа, 

запажања 

Извештаји са 

посете 

часовима, 

записници 

стручних 

већа, 

записници са 

Наставничког 

већа 

Пројекат 

Песталоци 

дечје 

фондације 

УЦПД Шк.2014/15. Сви планирани пројекти 

Годишњим планом рада 

школе, радни састанци 

Пратећа 

документациј

а 

„На пола 

пута“ 

Стручно веће српског 

језика,ученици,писци 

Друго 

полугодиште 

Реализација пројекта 

усмереног на повећање 

квалитета рада школе 

Пратећа 

документациј

а 

„Учење 

кинеског 

језика у 

школама у 

Републици 

Србији“ 

Амбасада Републике 

Кине  

Школска 

14/15.г 

Координисање , вођење и  

реализација пројекта 

усмереног на повећање 

квалитета рада школе 

Пратећа 

документациј

а 

Сарадња са 

амбасадом 

Јапана 

Амбасада Јапана 09.02.2015.г Присуствно предавањима у 

вези са студирањем у 

Јапану и обезбеђивање 

књига 

Извештај о 

реализацији 
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С
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 у

са
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ш

ав
ањ

е 
в
ан

 у
ст

ан
о
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Назив теме и облика стручног 

усавршавања 

Време Начин 

учествовања 

Документ  

Учешће у раду 

Председништва 

Заједнице гимназија 

Србије 

Актив 

директора 

Шк.2014/5. Присуство, 

активно учешће 

у припреми и 

реализацији 

Позив, 

пропратна 

документација 

Проблеми 

гимназијског 

образовања 

 20.04.2015. Присуство, 

активно учешће 

Позивно писмо 

Скупштине Заједнице 

гимназија 

Србије,Друштву 

директора школа 

Србије,Активу 

директора гимназија 

Златиборског округа и 

Града 

Актив 

директора 

Шк.2014/5. Присуство, 

активно учешће 

у припреми и 

реализацији 

Позив, 

пропратна 

документација 

 

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. 

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. 
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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 

 

1. Катарина Андрић  

2. Катарина Јараковић  

3. Александар Дринић  

4. Марија Кузељевић  

5. Жељко Јевтић  

6. Драгица Грковић  

7. Снежана Поповић  

8. Зорица Ђоковић 

9. Маја Вермезовић  

10. Виолета Прошић  

11. Горан Дражић  

12. Весна Јовановић  

13. Зоран Јоксимовић  

14. Биљана Секулић  

15. Славица Павловић  

16. Драган Ђурковић  

17. Драгана Синђелић  

18. Мирјана Филиповић  

19. Александар Лугић  

20. Милица Цукановић  

21. Гордана Вујашевић  

22. Милан Чолић  

23. Драгош Бошковић  

24. Јасмина Сретеновић 

25. Снежана Матић 

26. Драгана Радаковић  

27. Добривоје Милосављевић  

28. Верица Андрић  



 

11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља  

 

Савет родитеља је, на седам одржаних седница, разматрао питања из делокруга свог 

саветодавног рада. На дневном реду били су: анализа резултата образвно-васпитног рада 

школе и мере за побољшање успеха; организација екскурзија и избор извођача, рад наменски 

формираних комисија, одлука о „ђачком динару“; разматрање намене коришћења „ђачког 

динара“ и друго. На једном од састанака, председница Савета родитеља Мирјана Филиповић 

одржала је предавање „Млади и алкохолизам“.  

Заменик председника Савета родитеља је Виолета Прошић. Записничар је Ђоковић 

Зорица. 

 

 Родитељски састанци 

 

Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и поверење 

сматрамо основним условом за правилан развој младих. Настојали смо да сарадња буде 

непосредна и посредна, индивидуална и групна, али и оно што је најважније да буде 

свеобухватна. 

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. 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 2014/15. године имали велики број индивидуалних састанака са 

родитељима однсио се на оправдавање изостајања ученика, које је доста смањено.  

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 граду29.8. У школској управи одржан састанак директор 

основних и средњих школа са начелником  управе. На састанку је анализирана листа рдника 

за чијим је радом престала потреба и листа радника који су са непуним радним временом. 

4.9. Одржан састанак тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

12.9. Одржана седница Савета родитеља на којој су родитељи разматрали листу 

уџбеника који ће се користити у овој школској години, Извештај о реализацији развојног 

плана у току школске 2013/2014.године, Извештај о самовредновању у претходној школској 

години, Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

Извештај о раду у школској 2013/2014.години и Годишњи план рада школе за школску 
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2014/2015. годину. На истој седници родитељи су упознати са предстојећом екскурзијом 

ученика трећег разреда у Грчку. 

15.9. Одржана седница Школског одбора на којој су усвојени: Извештај o остваривању 

Годишњег плана рада Ужичке гимназије у Ужицу за школску  2013/2014. годину, Годишњи 

план рада Ужичке гимназије у Ужицу за школску 2014/2015. годину и  предлог допуне 

Школског програма, Извештај о раду директора у претходној школској години, Извештај о 

раду у школској 2013/2014. години, Годишњи план рада за школску 2014/2015.годину, 

Школски програм и предлог финансијског плана за наредну школску годину. 

18.9. Одржан састанак директора средњих  школа на коме је било речи о распореду 

издавања сала и терминима који ће бити донети на нивоу општине. 

6.10. Поводом обележавња 175 година Ужичке гимназије у свечаној сали наше школе 

отворена изложба уметничких радова бивших ученика наше школе, у чијој поставци су поред 

професорке ликовне културе Спаловић Биљане учествовали и ученици 3.разреда. 

6.10. Чланови историјске секције са професорком Јадранком Папић у свечаној сали 

Градске куће присуствовали промоцији књиге ”Ужичка војска и четврти пук 1914”, аутора  

Папић Радивоја. 

7.10. У Дому Народне скупштине у Београду,  у оквиру Дечје недеље, учествовали смо 

у раду седнице Ученичких парламената. Интерактивну седницу „Школа као породица” 

организовали су Пријатељи деце Србије, уз подршку Владе РС и Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. Ученице другог разреда Лену Глишовић и Ану 

Драговић припремала је и пратила школски педагог Емилија Станковић. 

10.10. Поводом Дана школе на Градском стадиону Ужице, уз учешће великог броја 

такмичара, одржано традиционално атлетско првенство Школе. 

13.10. Одиграна  ревијална утакмица у женском фудбалу између Економске школе и 

Ужичке гимназије. Победиле су наше девојке. 

14.10. У просторијама школе чланови историјске секције са професорком Јадранком 

Папић отворили изложбу фотографија у оквиру „Историјског сокачета“, а поводом прославе 

Дана школе. 

15.10. У Градском културном центру организовано књижевно вече посвећено 

фестивалу „На пола пута“. У оквиру програма одржана промоција збирке песама Драгане 

Младеновић , као и промоција новог романа Алмира Алића. 

15.10. Одржан састанак директора средњих школа ради усаглашавања термина за 

коришћење сала, Градског базена и Градског стадиона.  

16.10. Одржано општинско и окружно такмичење у пливању. Шест ученика наше 

школе пласирало се на републичко такмичење у Београду.  

17.10. На великој сцени Народног позоришта у Ужицу одржана Свечана академија 

поводом 175 година Гимназије у Ужицу. Аутор програма била је професорка Мирјана 

Благојевић. 

21.10. На општинском такмичењу у кошарци мушка екипа наше школе заузела друго 

место. 
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27.10. У Уметничкој школи одржан састанак директора средњих школа са начелником 

Школске управе и чланом Градског већа задуженим за образовање. Тема састанка је била 

политика уписа у наредну школску годину. 

28.10. На општинском такмичењу у кошарци женска екипа наше школе заузела треће 

место. 

31.10. На трибини о доступности образовања, која је одржана у просторијама 

Факултета за безбедност, о фестивалу „На пола пута“ говорила је професорка Ружица 

Марјановић. 

1.11. Група професора Ужичке гимназије посетила Сајам књига у Београду. На Сајму 

одржана презентација књижевног фестивала “На пола пута“. 

1.11. Ученици првог разреда са вероучитељима Божовић Јанком и Небојшом 

Вукадиновићем присуствовали дочеку Светих моштију бесребреника и чудотвораца Светих 

Козме и Дамјана.  

5.11. Ликовна секција Ужичке гимназије, у сарадњи са Ученичким парламентом, 

учествовала у спровођењу хуманитарне акције у Удружењу инвалида Церебралне и дечје 

парализе. Организована је креативна радионица осликавања новогодишњих честитки 

намењених продаји, а у осликавању честитки учествовало је петнаестак ученика Гимназије, 

педагог Емилија Станковић и професорка Биљана Спаловић. 

14.11. У читалишту Народне библиотеке Ужице ученици, чланови географске секције и 

додатне наставе, са својим професорима географије присуствовали су промоцији књиге 

”Водопади Србије”, аутора Драгована Стојадиновића-Сулета. 

21.11. У организацији Уније студената Ужица, у просторијама Народне библиотеке 

одржан је округли сто „Млади поручују“. Учешће су узели и наши ученици Драгана Ћосовић 

и Милош Селаковић, као и школски педагог Емилија Станковић. 

22.11. Чланови историјске секције и професорка Јадранка Папић присуствовали 

комеморацији у трезорима Народног музеја и одали пошту погинулим суграђанима у Другом 

светском рату.   

25.11. Одржано републичко такмичење у пливању. Наши ученици имали су запажене 

резултате. 

27.11. Ученици наше школе са својим вршњацима из Економске школе учествовали су 

у акцији добровољног давања крви, у организацији Црвеног крста из Ужица. 

28.11. Први пут у нашем граду на Градском базену одржане су ,,Игре без граница“,где 

су ученици наше школе остварили веома запажен резултат. 

28.11. Обележавању годишњице битке на Кадињачи присуствовали ученици Ужичке 

гимназије са професорком Светланом Миловановић. 

2.12. Мушка одбојкашка екипа заузела прво место на општинском такмичењу и 

изборила пласман на окружно такмичење у Пријепољу, где је такође била прва.  

9.12. Одржано општинско такмичење у одбојци. Екипа наше школе освојила је прво 

место. 

10.12. Одржан састанак директора средњих школа на коме су разматрана питања око 

уштеде електичне и грејне енергије и питања око разврставања отпада. 
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13.12. У Ужичкој гимназији одржано општинско такмичење из математике. На 

такмичењу је учествовало 26 ученика из наше школе, а на окружно такмичење пласирало се 

17 ученика. 

15.12. У Градској кући одржан састанак директора средњих школа са чланом градског 

већа задуженим за просвету. Тема састанка се односила на предлог плана уписа ученика у 

наредну школску годину. 

16.12. У Народној библиотеци Ужице, у сарадњи са Градском библиотеком “Владислав 

Петковић Дис“ из Чачка, организована је промоција књиге „Краљев библиотекар“. Промоцији 

присуствовале професорке Биљана Грујичић и Хаџи Бојана Јовановић.  

18.12. У оквиру седнице Натавничког већа, библиотекари Народне библиотеке Ужице 

одржали су стручно предавање под насловом “Пронађи и користи информацију“. 

20.12. Свечано отворен нови кабинет за хемију који је наша школа добила НИС-овом 

донацијом. 

25.12. Одржана седница Савета родитеља на којој је извршена анализа резултата 

образовно-васпитног процеса на крају првог периода опомена школске 2014/15. године, и 

разматран извештај са реализованих излета за ученике I и II разреда.  

27.12. У организацији Кола српских сестара, а поводом Материца, за своје литерарне 

радове ученице наше школе Ана Стамболић и Ксенија Јанковић добиле су прву, односно 

другу награду. 

            У децембру 2014. године ученице Сара Вранешевић и Ивана Илић из II2 и Ива 

Петковић и Сања Тешевић из III5 учествовале су на фото-конкурсу издавачке куће 

,,Едилингва'' из Рима, на тему: ''UN LIBRO DI ITALIANO NEL MONDO''. Њихове занимљиве 

фотографије могу се наћи на edilingua.wordpress.com. 

29.12. Одржана седница Комисије Савета родитеља за реализацију екскурзије ученика 

трећег разреда за школску 2014/15.годину. 

20-22.1. Професорка Ружица Марјановић боравила у Берлину на студијском путовању 

поводом пројектa “Memory lab yunior“. 

27.1. У свечаној сали Гимназије обележена школска слава Савиндан. Ове године 

остварена је лепа сарадња између цркве Свети Марко, Народног позоришта у Ужицу и наше 

школе. Као резултат овог пројекта настала је представа „Принц Растко-монах Сава“, која је 

после извођења у свечаној сали школе била изведена и на Малој сцени Народног позоришта у 

Ужицу. 

29.1.Одржан састанак Ученичког парламента на тему Начин реализације матурантске 

журке. 

        Одржана седница Школског одбора на којој су усвојени: Извештај о извршеном 

попису у Ужичкој гимназији, финансијски план Школе за 2015.годину, Извештај директора о 

свом раду и о раду Школе у току првог полугодишта школске 2014/2015. године и извршена 

анализа резултата образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта школске 2014/2015.  

31.1. У Пожеги одржано окружно такмичење из математике. На државно такмичење 

пласирала су се четири ученика. 



 

 

94 

 

3.2. У Градској управи одржан састанак директора средњих школа са  чланом градског 

већа задуженим за просвету. Тема састанка се односила на план уписа ученика у наредну 

школску годину. 

4.2. У Ужичкој гимназији одржано општинско такмичење из физике. Учествовала 22 

ученика, од којих се 21 пласирало на окружно такмичење. 

5.2. У амфитеатру школе одржан Савет родитеља на коме су анализирани резултати 

образовно-васпитног процеса у првом полугодишту 2014/15. године и разматране понуде за 

екскурзије ученика друге и треће године. 

9.2. У Градској кући одржан састанак директора свих јавних установа на нивоу града, а 

састанку је присуствовао и Вукадин Симовић. 

        Педесетак ученика наше школе одазвало се позиву Владе Јапана и присуствовало 

предавању о МЕXТ стипендијама. Ученике су пратили директор и педагог школе.   

12.2. У нашој школи одржан квиз на енглеском језику „The crazy little Thing Called 

Love“. 

24.2. У Ужичкој гимназији организована презентација Факултета организационих 

наука из Београда. 

27.2. У Ужичкој гимназији организована  презентација Економског факултета из 

Крагујевца. 

27.2.-2.3. У  Француској одржана међународна манифестација „Пета недеља сећања“, а 

учешће су узели и ученици наше школе. 

27.2-6.3. Професорка Ружица Марјановић и 8 ученика наше школе боравили у 

Нормандији на међународном омладинском скупу „Стазе сећања“. 

2.3. У Школи обављен надзор по допису Министарства просвете о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика. 

3.3. Представници Полицијске управе за ученике завршне године одржали предавање 

на тему „Трговина људима“. 

5-8.3. У Белгији одржана међународна конференција за учеснике пројекта European 

Studies Programme. Конференцији присуствовале професорке Бранкица Скорковић и Невенка 

Демировић. 

6.3. Унија студената Ужица за све заинтересоване ученике и будуће бруцоше 

организовала је у амфитеатру Гимназије предавање на тему ''Студирам''. Представљени су 

Правни, Економски, Филолошки факултет и Факултет организационих наука.  

7.3. Одржани DELF испити, а свих 30 ученика успешно је положило.  

8.3. У  Ужичкој гимназији одржано окружно такмичење из физике, а 5 наших ученика 

изборило је пласман  на републичко такмичење. 

9.3. Мушка фудбалска екипа наше школе на општинском такмичењу заузела  прво 

место. 
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10.3. На литерарном конкурсу у оквиру манифестације “Кикини дани“ , ученица наше 

школе Јована Церовац освојила је 3. место. Чланови жирија биле су професорке Биљана 

Грујичић и Хаџи Бојана Јовановић. 

12.3. У нашој школи одржано  Математичко такмичење „Мислиша”. Учествовало је 90 

такмичара, а награђено је 19 ученика 

14.3. Одржано међународно HIPPO такмичење. Учествовало 29 наших ученика. 

16.3. У холу Школе постављена изложба матурантских радова - Лутке гињол. 

  У Ужичкој гимназији организована презентација Универзитета у Крагујевцу. 

   У Школи извршен инспекцијски надзор о применама закона о раду. 

18.3. Дуго припремана Мајска изложба ученичких радова отворена у холу Школе.  

22.3. У оквиру обележавања међународног Дана поезије, у Београдском културном 

центру одржана трибина о савременој поезији и настави књижевности, где је о искуствима 

фестивала „На пола пута“, као примеру добре праксе, говорила професорка Ружица 

Марјановић. 

 

24.3. У Ужичкој гимназији организована презентација Високе техничке школе из 

Крагујевца. 

26.3. Ученици наше школе учествовали на литерарном конкурсу у организацији 

Техничке школе и часописа „Петља“. 

         У Градској кући одржана општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“. 

Ученици Ужичке гимназије  Нaђа Лазаревић IV2 и Стефан Јевтовић III5 изборили пласман на 

окружну смотру. 

28.3. У  мартовско-априлском броју ELTA  newsletter-a  објављен прилог Јоване Ерић 

под називом „The crazy little Thing Called Love“. 

2.4. У свечаној сали Гимназије одржан забавно-музички програм на свим језицима по 

узору на „Песму Евровизије“.  

5-9.4. Професори Саша Станојевић, Биљана Грујичић и Живојин Павловић и 19 

истакнутих ученика наше школе узвратили су посету вршњацима из Гимназије ,,Динику 

Гонеску'' у граду Кампулунгу у Румунији.  

6.4. У амфитеатру Школе одржана противпожарна обука и тестирање за све чланове 

колектива. 

7.4. Одржана седница Школског одбора на којој је донет Правилник о мерама, начину 

и поступку заштите и безбедности ученика.  

13-28.4. Ученици Ужичке гимназије: Предраг Алексић, Милић Дучић, Лазар 

Челиковић, Вукашин Драшковић, Јана Папић, Бојана Пауновић и Софија Бојовић 

представљали су школу у оквиру двонедељне интеркултуралне размене у Песталоци , дечјем 

селу у Трогену, у Швајцарској. Ученике је припремала и пратила педагог Емилијом 

Станковић. Пројекат интеркултуралне размене реализује Ужички центар за права детета. 

18.4. У Ужичкој гимназији одржано окружно такмичење из хемије. 
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20.4. У Ужичкој гимназији организована  презентација Факултета техничких наука из 

Новог Сада. 

20-24.4. У Ужичкој гимназији за девет ученика одржан интензивни курс енглеског 

језика са страним предавачем-English in Action. 

22.4. Организована акција добровољног давања крви за све пунолетне ученике. 

23.4. У Ужичкој гимназији организована презентација Високе спортско-тренерске 

школе у Београду. 

24.4. У амфитеатру школе одржана презентација уџбеника у организацији Издавачке 

куће „Едука“. Презентацији присуствовали сви чланови стручног актива српског језика и 

књижевности. 

       У свечаној сали Гимназије по први пут одржано Кинеско вече. 

25.4. Организован  излет секције историчара другог и четвртог разреда на релацији 

Ужице-Горњи Милановац-Таково-Горња Добриња-Ужице, посвећен обележавању 200 година 

од Другог српског устанка.  

26-30.4. Одржан  јубиларни, десети по реду фестивал “На пола пута“. Фестивал је 

одржан у сарадњи са Народним позориштем  у Ужицу и ГКЦ-Ужице. У Градском културном 

центру представљена је  књига ''Часови читања“, објављена у престижној едицији Реч, 

издавачке куће „Фабрика књига“ из Београда.  „Часови читања“ садрже ауторизоване 

транскрипте петнаест предавања одржаних током првих девет година фестивала „На пола 

пута“. 

27.4. Представа „Принц Растко-монах Сава“ учествовала на Смотри аматерских 

позоришта Златиборског округа.  

          У Ужичкој гимназији одржан први круг НИС Олимпијаде из руског језика. На 

финални део такмичења пласирала се ученица Басарић Александра I6 . 

29.4. У Ужичкој гимназији организована презентација Правног факултета из 

Крагујевца. 

30.4. У Ужичкој гимназији организована презентација Саобраћајног факултета из 

Београда. 

7.5. У Ужичкој гимназији организована презентација Биолошког факултета из 

Београда. 

11.5. Средњошколци из Ниша у свечаној сали Гимназије уприличили два извођења 

интерактивне представе „Сватка мала“. Представа/форум театар настала је као део пројекта 

„Безбедност на интернету – Кликни безбедно“, у сарадњи са Фондом Б92. Планирање и 

организацију активности урадила школски педагог Емилија Станковић, у сарадњи са 

Ужичким центром за права детета.  

13.5. У свечаној сали Гимназије одржани су општи родитељски  састанци са  

ученицима треће године који путују на екскурзију у Грчку. Поред одељенских старешина и 

директора Школе, у реализацији састанка, који је одржан тим поводом, учешће су узели и 

представници МУП-а. 

18.5. Ученици историјске секције обишли су све објекте Народног музеја у ,,Ноћи 

музеја“ и водили занимљиве разговоре са кустосима. 
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21.5. Група наших ученика посетила је са професорима сајам спорта, који је по трећи 

пут одржан  у нашем граду, у хали ,,Велики парк“. 

22.5. Матуранти Ужичке гимназије на Градском тргу учествовали на традиционалном 

„Матурантском плесу“. 

28.5. У свечаној сали Гимназије одржано традиционално Француско вече коме је 

присуствовао и аташе за културу при Француском институту. 

29.05. Професорка Снежана Јевђовић одржала трибину на тему: “Место и улога 

соларне енергије у основним и средњим школама у Србији“. Трибину организовао форум  за 

образовање СПС. 

2.6. Одржан  завршни  турнир у малом фудбалу. Победници дугогодишњег турнира су 

ученици IIIс одељења. 

6.6. Организована Отворена врата школе. 

7-12.6. У  Сарајеву одржана конференција у организацији ОФАЈ (Канцеларије за 

француско-немачку омладинску сарадњу из Берлина/Париза) и на њој представљена 

методологија развијена у оквиру фестивала „На пола пута“, као пример начина на који се 

добра савремена литература може користити за учење о недавној прошлости. 

18.6. Градоначелник Ужица, господин Тихомир Петковић, приредио пријем за носиоце 

дипломе „Вук Караџић“ и републичке победнике у школској 2014/15. години у ГКЦ-у. 

 

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 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 
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4 

Праћење часова редовне 

наставе 

Непосредан увид у наставни 

процес остварени ниво је 2. 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови и програми 

додатног и допунског и 

припремног рада 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију – остварени 

ниво је 3 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови, програми и рад 

секција 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови рада слободних 

активности 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

ниво је 3 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог, 

ШРТ 

Материјално-технички 

ресурси  

Анализа и бележење 

података, увид у пратећу 

документацију, остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

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 
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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 

Самовредновањем обезбеђујемо квалитет рада школе. Резултате самовредновања 

користимо за унапређење појединих сегмената наставног рада. 

За школску 2014/15. годину урађени су акциони планови за дате кључне области. У 

првој кључној области за задатак смо узели вредновање планирања наставника. У другој 

кључној области Настава и учење вредновани су одржани часови у оквиру реализације 

ваннаставних активности. У трећој кључној области Постигнућа ученика вреднована је 

подршка ученицима и наставницима који су остварили значајне резултате на такмичењима. 

Код четврте кључне области Подршка ученицима процењивана је заинтересованост ученика 

за организацију припремне наставе. У петој кључној области Етосу вреднована је прослава 

175-те годишњице. И код Ресурса, следеће кључне области, вредновани су људски ресурси у 

функцији квалитета рада школе. Код последње кључне области Руковођење, организација и 

обезбеђивање квалитета вреднован је рад директора.  

Извештаји о самовредновању рада школе су анекси Извештаја о реализацији Годишњег 

плана рада школе за школску 14/15.годину. 

15. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У УЖИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА 

ШКОЛСКУ  2014/2015. ГОДИНЕ 

 

Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 11.09.2014. године и 

на седници Школског одбора 15.09.2014. године  а разматрани на седници Савета родитеља 

12.09.2014.годинe 

1. Српски језик и књижевност 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије 1-4 

Љ.Николић и Б.Милић,Завод за уџбенике и наставна средства,Бгд 

Читанка за први разред гимназије,М.Павловић,КЛЕТ,Бгд 

Историја књижевности 1-3 Ј.Деретић и М.Митровић,Завод за уџбенике и наставна 

средства,Бгд(за све четири године) 

Граматика српског језика од 1-4 Ж.Станојчић и Љ.Поповић,Завод за уџбенике и наставна 

средства,Бгд 
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Граматика за први разред гимназија,В.Ломпар,КЛЕТ,Бгд 

Теорија књижевности  Д.Живковић,Завод за уџбенике и наставна средства,Бгд 

Увод у општу лингвистику,Р.Бунгарски 

2. Историја 

ПРВИ РАЗРЕД 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора

 Број и датум решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за гимназије (сви смерови) ТатјанаКатић, 

СнежанаФерјанчић 650-00-29/2003-03 од 4.7.2003. 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Европа у раном средњем веку 

(додатак уз уџбеник историје за I разред 

гимназијеприродно-математичкогсмера) СмиљаМарјановић 

Душанић 

 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историјски атлас за наставу у основним и средњим 

школама Милош Благојевић, Слободан Душанић, Љубомир Максимовић, Борислав 

Јовановић и др. 650-02-414/2011-06 од 1.2.2012. 

„ФРЕСКА“ Историја за 1. разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког 

смера Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, Зорица Недељковић

 650-02-118/2012-06 од 28.1.2013. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора

 Број и датум решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за гимназије општег и друштвено-језичког 

смера Смиља Марјановић Душанић, 

Марко Шуица 

 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 



 

 

101 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за гимназију природно-математичког смера СимаЋирковић 

 601-04-112/91 од 20.6.1991. 

„ФРЕСКА“ Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смера Биљана Крстић, 

Александар Крстић 650-02-65/2012-06 од 25.1.2013. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора

 Број и датум решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за гимназије општег и друштвено-језичког 

смера РадошЉушић 

 650-02-255/2007-06 од 7.9.2007. 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Читанка са радном свеском из историје РадошЉушић 

 650-02-39/2006-06 од 15.8.2006. 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за III разред гимназије природно-математичког 

смера и за IVразред гимназије општег и 

друштвено-језичкогмера Коста Николић, 

Никола Жутић, 

Момчило Павловић, 

ЗорицаШпадијер 650-02-16/2002-03 од 23.5.2002. 

„ФРЕСКА“ Историја за 3. разред опште гимназије и 3. разред друштвено-језичког смера

 Радош Љушић 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012. 

„ФРЕСКА“ Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред 

друштвено-језичког смера  Радош Љушић, Љубодраг Димић  650-02-116/2012-06 од 

29.1.2013. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ИСТОРИЈА 
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Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора

 Број и датум решења министра 

„ФРЕСКА“ Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред 

друштвено-језичког смера  Радош Љушић, Љубодраг Димић  650-02-116/2012-06 од 

29.1.2013. 

3. Географија 

Географија за гимназије 1 Љ.Гавриловић Д.Гавриловић 

Географија за гимназије 2 В.Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић,Географија за други 

разред гимназије оба смера Издавачка кућа” КЛЕТ”Београд.Министарство просвете,науке и 

технолошког развоја Републике Србије је одобрило издавање и употребу овог уџбеника у 

другом разреду решењем број 650-02-585/2013-06 од 03.02.2014.год. 

Географија 3 Група аутора 

 4. Биологија 

Биологија 1 Н.Шрбан М.Цвијан Р.Јанчић 

Биологија за други пм Б.Петров М.Калезић 

Биологија за други др Б. Петров  и други 

Биологија за трећи пм Г.Цвијић и други 

Биологија за трећи др Г.Цвијић и други 

Биологија за четврти пм Д. Цветковић и други 

5. Математика 

Математика 1 са 4 часа П.Миличић 

Математика 2 п-м В.Мићић С.Огњановић Ж.Ивановић 

Математика 2 са три часа Б.Шешељ 

Математика 3 п-м Ј.Кечкић 

Математика 3 д-ј Г.Војводић и други 

Математика 4 д-ј Е.Пап З.Лозанов 

Математика 4 п-м М.Обрадовић Д.Георгијев 

Збирке 1-4 Вене 

6. Информатика и рачунарство 

Рачунарство и информатика 1 Н.Клем 
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Рачунарство и информатика 2 Н.Клем 

Рачунарство и информатика 3 М.Чабаркапа 

Рачунарство и информатика 3 Д. Тошић 

Рачунарство и информатика 4 М.Стојановић 

Рачунарство и информатика 4 дј З.Лекић 

 

7. Физика 

Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Mилан Распоповић, Бранислав 

Цветковић, Горан Кековић 

Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије  Наташа Чалуковић 

Физика 2 за гимназију природно-математичког смера  Јован Шетрајчић,Зоран Распоповић 

Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије  Наташа Чалуковић 

 Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић 

Јован Шетрајчић Зоран Распоповић 

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама  за 2. разред 

за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић 

Јован Шетрајчић Бранислав Цветковић 

Физика 3 за гимназију природно-математичког смера  Милан Распоповић 

Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић, Зоран 

Распоповић 

Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвено-језичког за 3.разред 

Смера  Бранислав Цветковић Милан Распоповић 

Физика 3 - за 3. разред гимназије   Наташа Каделбург, Коста Панић 

 Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије  Наташа Чалуковић 

Астрономија  за гимназију природно-математичког смера  Милан Димитријевић, Александар 

Томић 

 Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за гимназију друштвено 

језичког смера , Наташа Чалуковић и др. 

8. Хемија 



 

 

104 

 

Општа хемија за први разред гимназије 1 п-м Р. Хорват и др. 

Општа хемија за први разред гимназије 1 д-ј. С.Ђукић и др. 

Органска хемија 2 В.Павловић Р.Марковић 

Неорганска хемија за други разред средње школе Р.Хорват 

Неорганска хемија С.Рајић 

Хемијски практикум 2 С.Нешић и др. 

Збирка задатака 1 и 2 М. Шурјановић и др. 

Хемија за трећи разред гимназије пм А.Стоиљковић 

Хемијски практикум 3 С.Нешић и др. 

Збирка задатака 3 и 4 Ј.Чадани и др. 

Хемија за четврти разред гимназије Ј.Петровић и др. 

 9. Социолологија 

Социологија 4 М.Митровић С.Петровић 

10. Устав и право грађана 

Устав и права грађана 4 Славко Тадић 

 11. Филозофија 

Филозофија 4 И.Коларић 

Логика 3 И.Коларић 

12. Психологија 

Психологија 2  Ж. Требјешанин, Завод за уџбенике Београд, 2011. 

13. Енглескијезик 

1. I razred: Success – PreIntermediateStuart McKinlayBob Hastings,Pearson Longman, New 

Inside Out,Vaughan Jones, Sue Kay, Macmillan, New Inside Out Elementary, Vaughan Jones and 

Sue Kay, Macmillan 

2. II razred: New Opportunities Intermadiate, VanghanJones,Sue Kay, Macmillan, New Inside 

Оut ,Pre, Intermediate 

3. III  razred: Success Upper Intermediate, J. C. Carr, J. Parsons, Pearson, 

2007,VaughanJones,Sue Kay Longman New Inside Out Inter Upper Inter, Macmillan 2009 

4. IV razred : Success Upper Intermediate, J. C. Carr, J. Parsons, Pearson, 2007, 

VaughanJones,Sue Kay, Macmillan, New Inside Оut , Upper Intermediate, Macmillan 2009 
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14. Францускијезик 

1. razred: Ado 1, grupaautora 

2. razred: Bien joue 2, grupaautora 

3. razred: Bien joue 2, grupaautora 

4. razred: Ado 2/3, grupaautora, Cle International, Paris 2001 

 

15. Руски језик 

1.разред:Привет 2 Дата статус,група аутора,1.део уџбеника 

2.разред:Привет 2,Дата статус,група аутора 2.део уџбеника 

3.разред:Привет 3,Дата статус,група аутора 1.део уџбеника 

4.разред Привет 3 Дата статус,група аутора,2.део уџбеника 

16. Латински језик 

1. razred: Latinskijezikzaprvirazredgimnazije, drugoizdanje 2005, MarjancaPakiž, 

DraganaDimitrijević, Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva 

2. razred:Latinskijezikzadrugirazredgimnazije, drugoizdanje 2007, MarjancaPakiž, 

TanjaKiseličkiVaš, MilicaKisić, Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva 

17. Музичка култура 

1. Водич кроз историју музике ( од првог до четвртог разреда):Оливера Ђурић 

2. Музичка уметност за гимназије ( од првог до четвртог разреда):Сoња Маринковић 

18.Ликовна култура 

1. Ликовна култура : Б.Гостовић, В. Галовић 

19. Италијанскијезик 

1. 1. разред: NuovoProgettoItaliano 1b, T. Marin, S. Magnelli, Еdilingua, Roma, 2010. 

2. 2. разред: NuovoProgettoItaliano 2a, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

3.         3. разредNuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

20. Немачкијезик 

 1. и 2. Разред: Prima A2:DeutschfürJugendliche, Band 4. Friedericke Jin, Lutz Rohrmann, 

GrammatikiRizou, Data status, Београд 2011. 
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21. Шпански језик 

1.разред Club prisma A2,metodo de espanol para jovenes, P. Cerdeira, A. Romero..., Data Status, 

Beograd, 2013,god.,Udzbenik 

1.разред Club prisma A2,metodo de espanol para jovenes, P. Cerdeira, A. Romero..., Data Status, 

Beograd, 2013,god.,radna sveska 

22.  Кинескијезик 

KuaileHanyu (Kineskijezikkrozzabavuzapocetnike), autoramrBiljaneSimiciJasmineSimic, 

atrenutnoradi 7. temukojasezove 'Hobi'. 

 

 

 

 

 Директор                                     Председник Школског одбора 

______________________________                _________________________________ 

Вукадин Симовић       Душко Меденица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


