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

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

- географија – 1 учионица површине 44 m 2 , 

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

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

-хемија- једна учионица  78 m 2 , 

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

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

Специјализоване учионице и лабараторије: 

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

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

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

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

В) Фискултурне сале: 

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

- мала фискултурна сала са свлачионицама укупне површине 180 m 2 . 

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 

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

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

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

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

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Име и презиме Врста стр. спреме Год. 
радног 
стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања на 
другим пословиа у 

школи и којим 

Павловић Живојин Дипломирани физичар  32 ДА - 

Марковић Славко проф. одбране и заштите 29 ДА Библитекар 67,77% 
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4.2.НАСТАВНИ КАДАР 
Р.

б.
 Име и 

презиме 
Врста стр. 

Спреме 
Предмети 

који предаје 

Го
д.

ра
д.

ст
аж

а 
Л

иц
ен

ца
 

%
 

ан
га

ж
о.

 
у 

ш
ко

ли
 

%
 

ан
га

ж
ов

ањ
а 

у 
 

др
уг

ој
 

ш
ко

ли
 

(к
ој

ој
) 

1. Даниловић   
Гордана 

проф. српског 
језика и књи 

српски језик 25 ДА 100% 
неодређено 

- 

2. Смиљанић   
Љиљана 

проф. српског 
језика и књи 

српски језик 20 ДА 100% 
неодређено 

- 

3. Марјановић   
Ружица 

проф. српског 
језика и књиж 

српски језик 18 ДА 100% 
неодређено 

- 

4. Благојевић    
Мирјана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 
70% 

18 ДА 100% 
неодређено 

 

5. Хаџи Бојана 
Јовановић 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 4 НЕ 100% одређено - 

6. Грујичић 
Биљана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 14 ДА 100% 
неодређено 

- 

7. Стричић 
Милена 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 7 ДА 33% одређено  

8. Никачевић  
Душанка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 40 ДА 100% 
неодређено 

- 

9. Демировић   
Невенка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 11 НЕ 100% 
неодређено 

 

10. Гавриловић 
Светлана 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 24 ДА 100% 
неодређено 

- 

11. Скорковић 
Бранкица 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  10 ДА 100% 
неодређено 

 

12. Ћоровић 
Јелена  

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  12 ДА 33% одређено  

13. Вукић  Бранка проф. руског 
језика 

руски језик 17 ДА 100% 
неодређено 

- 

14. Весовић 
Борка 

проф. 
францус. јез 

француски 
језик 

22 ДА 100% 
неодређено 

- 

15. Пејовић 
Добрина 

проф.фран. јез француски 
језик 

15 ДА 33% неодређено 67% 
Медицинска 

16. Рогић Марина проф. фра. јез франц. језик 4 - 22% одређено  
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17. Марјановић 
Марина 

проф. 
немачког јез. 

немачки  
језик 

1 - 44,4% одређено до 23.04.2014. 
на захтев 
запослене 

18. Василић М. 
Ивана 

проф. 
немачког јез. 

немачки  
језик 

1 - 44,4% одређено од 24.04. 
2014.г. 

19. Јешић Бојана  проф. 
италијанског 
јез. 

италијански 
језик 

1 - 55,6% 
неодређено 

 

20. Поповић 
Јелица 

класични 
филолог 

латински 
језик 

 НЕ 100% одређено  Од 24.1.2014.г. 
замена 

21. Ристовић 
Јелена 

класични 
филолог 

латински 
језик 

6 ДА 100% 
неодређено  

Родитељско 
одуство 

22. Јосиповић 
Божана 

Апсолвент 
Филол.факул. 

латински 
језик 

20 НЕ 100% одређено До 23.1.2014.г. 
до расписивања 
конкурса 

23. Ковачевић 
Горан 

проф. физ. 
културе 

физичко 
васпитање 

29 ДА 100% 
неодређено 

- 

24. Кнежевић 
Светлана 

проф. 
физичке кул. 

физичко 
васпитање 

17 ДА 80% неодређено 20% Економ. 
школа 

25. Симовић 
Вукадин 

проф. 
физичке 
културе 

физичко 
васпитање  

17 ДА 100% 
неодређено 

- 

26. Жупић 
Зоран 

дипломирни 
музичар 

музичка 
култура 

25 ДА 100% 
неодређено 

- 

27. Спаловић 
Биљана 

дипл.историч
ар уметности 

ликовна 
култура 

22 ДА 100% 
неодређено 

 

28. Вићентић 
Драган 

проф.ликовне 
културе 

ликовна 
култура 

7 ДА 5% неодређено  

29. Миловановић 
Светлана  

дипломирани 
историчар 

историја 85% 
грађ. вас. 15% 

4 НЕ 100% 
неодређено 

 

30. Папић 
Јадранка 

проф. 
историје 

историја 35 ДА 100% 
неодређено 

- 

31. Илић  
Душица 

проф. 
историје 

историја 21 ДА 100% 
неодређено 

- 

32. Фемић 
Велимир 

проф. 
географије 

географија 32 ДА 100% 
неодређено 

- 



 15

33. Галечић 
Мирјана 

дипломирани 
географ 

геогр. 100% 

грађ.васп.5% 

17 ДА 100% 

неодређено 

- 

34. Шоловић 
Биљана 

дипломирани 
географ 

геогр. 100% 

 

14 ДА 90%одређено 

100% одређено 

 

35. Шаренац 
Милован 

дипломирани 
математичар 

математика 36 ДА 100% 
неодређено 

- 

36. Суботић 
Слободан 

дипломирани 
математичар 

математика 30 ДА 100% 
неодређено 

- 

37. Живанић 
Славка 

дипломирани 
математичар 

математика 32 ДА 100% 
неодређено 

- 

38. Јелисавчић 
Милена  

дипломирани 
математичар 

математика 
рачунарство  

29 ДА 100% 
неодређено 

- 

39. Станковић 
Марија 

дипломирани 
математичар 

математика 
рачунарство 

22 ДА 100% 
неодређено 

- 

40. Аћимовић 
Милијана 

дипл. 
инжењер  

рачунарство и 
информатика 

16 ДА 100% 
неодређено 

- 

41. Цвијетић 
Дејан 

дипломирани 
математичар 

рачунарство и 
информатика  

12 ДА 100% 
неодређено 

- 

42. Тубић Рајко дипломирани 
математичар  

математика 36 ДА 100% 
неодређено 

- 

43. Милошевић 
Мирјана 

дипл машинс. 
инжењер 

рачунарство и 
информатика 

20 ДА 100% 
неодређено 

 

44. Мисаиловић 
Анка 

дипл. 
инжењер  

рачунарство и 
информатика 

3 - 68,5%  
неодређено 

30,5% Музичка 
школа 

45. Томић 
Вукашин 

апсолвент 
физике 

физика 8 НЕ 50% одређено - 

46. Васовић 
Цмиљка 

дипломирани 
физичар 

физика 17 ДА 100% 
неодређено 

- 

47. Јевђовић 
Снежана 

дипломирани 
физичар 

физика 21 ДА 100% 
неодређено 

- 

48. Међедовић 
Лела 

дипломирани 
физичар 

физика 10 ДА 100% одређено до 19.11.2014.г. 

49.  Гроздановић 
Соња 

дипломирани 
физичар 

физика 28 ДА 100% одређено Од 20.1.2014.г. 
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50. Селаковић 
Драгица 

проф. хемије хемија 15 ДА 100% 
неодређено 

- 

51. Вељовић 
Славица 

дипломирани 
хемичар 

хемија 15 ДА 100% 
неодређено 

- 

52. Куљанин 
Оливера 

дипломирани 
хемичар 

хемија 13 ДА 20% неодређено 80% Стари 
Град 

53. Станојевић 
Саша 

дипломирани 
биолог 

биологија 22 ДА 100% 
неодређено 

- 

54. Ристовић 
Душица 

дипломирани 
биолог 

биологија 13 ДА 60% неодређено 15% Еконо. 
школа, 25% 
Уметн школа 

55. Зарић Милица
  

дипломирани 
биолог 

биологија 19 ДА 100% 
неодређено 

- 

56. Пртењак Ана дипломирани 
биолог 

биологија 9 ДА 10% неод. биол. 
40% неод. грађ. 
васп. 

 

57. Ковачевић 
Соња 

дипломирани 
филозоф 

Филозофија 6 ДА 100% 
неодређено  

 

58. Смиљанић 
Катарина  

дипломирани 
филозоф 

Филозофија 
грађанско 
васпитање 

5 ДА 100% одређено  15.5.2014.г. до 
повратка 
запослене са 
боловања 

59. Стељић 
Милунка 

дипломирани 
филозоф 

Филозофија 
грађанско 
васпитање 

9 ДА 100% 
неодређено 

 

60. Јевтић  
Бранка 

дипломирани 
социолог 

Социологија 
устав и права 
грађана 

32 ДА 100% 
неодређено 

Престанак 
мировања 
радног односа 
од 11.1.2014.г 

61. Илић       
Борис 

дипломирани 
социолог 

социологија 
устав и права 
грађана 

4 НЕ 100% одређено До 11.1.2014.г. 

62. Станић 
Љиљана 

дипломирани 
социолог 

социологија 
устав и права 
грађана 

4 НЕ 25% одређено Економска 
школа 

63. Ђурић 
Драгана 

дипломирани 
психолог 

психологија 24 ДА 50% неодређено 50% Медиц. 
школа 
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64. Радовић 
Драгана 

дипломирани 
психолог 

психологија 
10 

ДА 40% неодређено 60% 
Медицинска и  
Мизичка школа 

65. Божовић 
Јанко 

вероучитељ верска 
настава 11 НЕ 50% одређено од   

66. Вукадиновић 
Небојша 

вероучитељ верска 
настава 8 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 

 

17 ДА 100  

- 

2. Радовић 
Драгана 

Дипломирани 
психолог 

психолог 10 ДА 20 60% 
Медицинска и  
Мизичка 
школа 

3. Марковић 
Славко 

проф. одбране 
и заштите 

Библиотекар 29 ДА 67,77 - 

4. Делић Нада проф. српског 
јез. и књиж. 

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. Словић   
Милица 

основна хигијеничар 25 - 100% 
неодређено 

31.10.13.г 
одлазак у 
пензију 

8. Миловановић 
Снежана 

средња 
угоститељски 
техничар 

хигијеничар 3 - 100% 
неодређено 

 

9. Ковачевић 
Надежда 

основна хигијеничар 25 - 100% 
неодређено 

- 

10. Перић    
Миљана 

основна хигијеничар 21 - 100% 
неодређено 

- 

11. Бошњаковић 
Мирјана 

основна хигијеничар 20 - 100% 
неодређено 

- 

12. Арсић    
Миланка 

основна хигијеничар 21 - 100% 
неодређено 

- 

13. Митрашиновић 
Слађана 

основна хигијеничар   100% 
одређено 

26.2-
21.3.14.г. 
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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  29 

  I 2  31 

  I 3    29 

  Is   24 

  II1  29 

  II 2  30 

  II 3  32 

  IIs 28 

 III 1  31 

 III 2  31 

 III 3  31 

  IIIs 27 

  IV1  30 

  IV 2  30 

  IV 3  32 

  IVс 30 

Природно –
математички смер 

  I 4  32 

  I 5  30 

  I 6  31 

  II 4  27 
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  II 5  30 

  II 6  26 

 III 4  29 

 III 5  31 

 III 6  29 

  IV 4  30 

  IV 5  29 

  IV 6  29 

Укупно 2 смера 28 
одељења 

 827 

ученика 

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка. 

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

Образовни 
профил: 

Разре
д и 

одеље
ње 

Број ученика  

Енглеск
и језик 

ПРВИ 

Немачки 

језик 
ДРУГИ 

Италија
нски 
језик 

ДРУГИ 

Француск
и језик 

ДРУГИ 

Руски 
језик 

ПРВИ 

Руски 
језик 

ДРУГИ 

Друштвено
језички 
смер 

I 1  29 19    10 

I 2  31  27 4   

I 3  29   29   

Is 24 9 5 6  4 

II 1  29   29   

II 2  30 23  7   

II 3  32  25   7 

IIs 28 6 9 10  3 
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 III 1  31   31   

III 2  31   31   

III 3  31   31   

IIIs 27 4  22  1 

IV 1  30   30   

IV 2  30   30   

IV 3  32   32   

IVс 30   30   

Природно 
математич
ки смер 

I 4  32   32   

I 5  30  30    

I 6  31 16  5  10 

II 4  27 27     

II 5  30  30    

II 6  26   17  9 

III 4  29     29 

III 5  31     31 

III 6  29     29 

IV 4  30     30 

IV 5  29     29 

IV 6  29     29 

Укупно 827 

ученика 

104 

 

126 376 0 221 
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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 3 - 3 

2. други разред 5 2 7 

3. трећи разред 6 - 6 

4. четврти разред 5 1 6 

укупно 19 3 22 

 

5.1.4. Путовање ученика до школе 

 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 5 19 15 

Други 3 14 14 

Трећи 5 17 13 

Четврти 4 20 17 

У К У П Н О 17 70 59 

 

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

2. час 820-905    2. час 1435-1520 

 
велики одмор 905-930   велики одмор 1520 -1540 

 
3. час 930-1015    3. час 1540-1625 
4. час 1020-1105   4. час 1630-1715 
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велики одмор 1105-1115  велики одмор 1715-1725 

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

 

5.2.2. Распоред смена 

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

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

 
5.2.3. Дан школе 

Дан школе обележен  је 14. октобра 2013. године. 

5.3.  ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  

Ре
д.б
р. 

Наставник 

 
Одеље
њски 
старе
шина 
у 
одеље
њу 

Наставни предмет  

Одељења у којима наставници 
реализују наставу 

Друштвено- 
језички смер 

Природно-
математи. мер 

1. Милијана 
Аћимовић 

I 1  Рачунарство и 
информатика 

I 1,2,3,с 

ВIII1,2,3,с    

I 4,5,6,  

ВIII4,5,6    

2. Гордана 
Даниловић 

I2 Српски језик I 2,с I 6   III4,6 

3. Ружица 
Марјановић 

I 3  Српски језик I 3 III1,2 I 5  

4. Слободан 
Суботић 

I 4  Математика I 2,4,c, III2 III4 

5. Цмиљка Васовић I 6  Физика I 1,2,3,C  I 4,5,6  III4,5,6 

6. Рајко Тубић I 5  Математика I3, III3 I5,6 III3 

7. Свтлана 
Кнежевић 

Iс Физичко 
васпитање 

I2,3,C  II1,2 I 4,5,6  
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8. Никачевић 
Душанка  

II 1  Енглески језик II1,2,3,C II4,5,6    

9. Грујичић Биљана II 2  Српски језик II1,2  IV 1,2  

10. Папић Јадранка   II 3  Историја II12,3 IV 1,2,3 II4,5,6  

11. Цвијетић Дејан  II 4  Математика II4  

Рачунарс. ВII1,2,3,с    ВII5,6   IV 4,5,6 

 12. Јевђовић Снежана   II 5  Физика II1,2,3,C IV 1,2 II4,5,6     

13. Селаковић 
Драгица 

II 6  Хемија III1,2,3 II4,5,6  IV 4,5,6 

 14. Светлана 
Миловановић 

IIс Историја 
I 3,с IIс 

I4,5,6  

 III с, IVс 

Грађ.васп. I1,C I5 

15. Демировић 
Невенка 

III
1
 Енглески језик 

   III 1,2,3,C,    

16. Зоран           
Жупић 

III 2  Музичка култура I 1,2,3,  II1,2,3   III1,2,3,с 
IV 1,2,3,с 

I 4,5,6,  II  4,5,6 

17. Смиљанић 
Љиљана   

III 3  Српски језик I 1  

III3,C    

I 4  

18. Вељовић Славица   III 4  Хемија I1,2,3      I4,5,6       III4,5,6    

19. Станојевић Саша  III 5  Биологија Iс, III1,2,3,с II1,с III5,6  

20. Станковић Марија  III 6  Рачунарство и 
информатика I1,2,3  I4,5,6 

Математика IIIC III6 

21. Вукадин Симовић IIIс Физичко в. I1 III1,2,3,с IIC  III4-6 IVс 

22. Весовић Борка IV 1  Француски језик I3  г I 2,6,с I4 

23. Мирјана Галечић IV 2  Географија III1,2,3,с        
II4,5,6   III1,2,3,с            

Грађ.васп. IV2 

24. Биљана Спаловић IV 3  Ликовна култура I1-3,с  II 1,2,3, III1,2,3,с 
IV1,2,3,с 

I4-6, II 4-6,  
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25. Милица  

Зарић 

IV 4  Биологија 
I3  II2,3  I6, III4, IV4,5,6 

26. 

 

Милена 
Јелисавчић 

IV 5  Математика I1, III1  IVс IV5 

Рач.и информ  II4,5,6  IV4,5,6 

27. Милован 
Шаренац 

IV 6  Математика IV1,2,3 II3 II6 IV6 

28. Мирјана 
Благојевић 

IVc Српски језик и 
књиж. II3 IV3,с   IV5 

29. Јелена Ристовић  Латински језик I1-3,C II1,2,3,C I4-6 

30. ХаџиЈовановић 
Бојана 

 Српски језик и 
књиж. IIc II5,6    IV4,6 

31. Милена Стричић  Српски језик и 
књиж.  II4, III5 

32. Скорковић 
Бранкица 

 Енглески језик I1-3 I 4-6 III 4,5,6 

33. Гавриловић 
Светлана 

 Енглески језик IV 1,2,3,с IV 5 

34. Јелена Ћоровић  Енглески језик Iс IV 4,6 

35. Вукић  

Бранка 

 Руски језик 
I сви, II сви 

III 4,5,6   

IV 4,5,6 

грађ.васп. II3 I4,6 

36. Вићентић Драган  Ликовна култура IC, IIC  

37. Пејовић Добрина  Француски језик III 1,2,3,    

38. Рогић Марина  Француски језик IIC, IIIC  

39. Василић Ивана  Немачки језик I1,     II2 гI6,с II4 

40. Јешић Бојана  Италијан. језик I2,с I5 

41. Илић Душица   Историја I1,2   III1,2,3 III4,5,6 

42. Ђурић Драгана  Психологија II1,2,3 II4,5,6 

43. Радовић Драгана  Психологија IIC  

Грађ.васпи. IV3   III3 II4 
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44. Соња Ковачевић  Филозофија IV1,2,3   III1,2,3 III4,5,6 

45. Стељић Милунка  Филозофија IIIC, IVс IV4,5,6 

Грађ. васпит. I3 III1,с III4,5,6 

46. 

 

Јевтић Бранка  Социологија  IV1,2,3 IV4,5,6 

Устав и права  IV1,2  

47. Станић Љиљана  Устав и права 
грађ. IV3 IV4,5,6 

48. Живанић  Славка  Математика I1,2,с      II5   IV4 

49. Милошевић 
Мирјана 

 Рачунарство и 
информатика 

IV1,2,3,с III1,2,3,с 

в IV1,2,3,с вIII1,2,3,с 

III4,5,6 

в III4,5,6 

50. Мисаиловић Анка  Рачунарство и 
информатика 

IC в IV1,2,3,с 
ВII1,2,3,4,с    

 

51. Ристовић Душица  Биологија I2 I4,5 II4,5,6 

52. Пртењак Ана  Биологија I1  

Грађ. васпит. I2 III2 II1 II2 гII6,с 

53. Гроздановић 
Соња 

 Физика IV3,с IV4,5,6 

54. Томић Вукашин  Физика IIIс III1,2,3     

55. Шоловић Биљана  Географија I1,2,3,C II1,2,3,с I4,5,6 

56. Куљанин Оливера  Хемија Iс, IIс,  

57. Ковачевић  Горан  Физичко 
васпитање II3   IV1,2,3 II4,5,6   IV4,5,6 

58.  Божовић Јанко  Верска настава гI1,C ГIII 1,с  

ГIII 2,3,5 II2  

гII1,3,4,5 гIV2,3,5 

ГIII 4,6 гII6,с 

гIV1,4  гIV6,с 

59. Вукадиновић 
Небојша 

 Верска настава 
гI2,6 

гI3,4,5 
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5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ  

 

5.4.2. Извештај о присуству наставника акредитованим програмима са бројем часова 

Р.бр Име и презиме Врста стр. спреме Број сати за школску 
2013/14.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Живојин Павловић Директор школе    15 

2. Даниловић   Гордана проф. српског јез. и књиж 18   15 

3. Смиљанић   Љиљана проф. српског јез. и књиж 24   15 

4. Марјановић   Ружица проф. српског јез. и књиж 42   15 

5. Благојевић    Мирјана проф. српског јез. и књиж 50    

6. Хаџи Јовановић Бојана проф. српског јез. и књиж   15  

7. Грујичић Биљана проф. српског јез. и књиж 24  15  

8. Милена Стричић проф. српског јез. и књиж 8 48   

9. Никачевић  Душанка проф. енглес. језика     

10. Демировић   Невенка проф. енглес. jезика 14    

11. Гавриловић Светлана проф. енглес. језика 1бод 

24са 

6  15 

12. Скорковић Бранкица проф. енглес. језика  Није доставила податке 

13. Ћоровић Јелена проф. енглес. језика 6 8   

14. Вукић Бранка проф. руског језика Није доставила податке 

15. Весовић Борка проф. францу. jезика Није доставила податке 

16. Пејовић Добрина проф. францу. jезика 4  15 16 

17. Ристовић Јелена проф. латинског језик На родитељском одуству 

18. Поповић Јелица проф. латинског језик Приправник  

19. Бојана Јешић проф. францу. jезика / / / / 
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20. Василић Ивана проф. немачког jезика 53,5  16  

21. Ковачевић Горан проф. физичког васп. / / / / 

22. Кнежевић Светлана проф. физичког васп. 24  15  

23. Симовић Вукадин проф. физичког васп. 24    

24. Жупић Зоран проф. музичке културе   15  

25. Спаловић Биљана проф. ликовне културе 24  15  

26. Вићентић Драган  проф. ликовне културе Није доставио податке 

27. Марковић Славко проф. одбране и заштите 
библиотекар 

/ / 15 / 

28. Делић Нада  Проф. српског јез.и књ. 
библиотекар 

/ / / / 

29. Светлана Миловановић проф. историје    15  

30. Папић Јадранка проф. историје    4 

31. Илић Душица проф. историје 24  15 4 

32. Галечић Мирјана проф. географије 24  15  

33. Шоловић Биљана проф. географије 24    

34. Шаренац Милован проф. математике / / / / 

35. Суботић Слободан проф. математике 8    

36. Живанић Славка проф. математике 24    

37. Јелисавчић Милена  проф. матем., рачунар.  24  15  

38. Станковић  Марија проф. математ., рачунар. 2  15  

39. Аћимовић Милијана проф. рачунар. и информ. 24  15  

40. Цвијетић Дејан проф. матема, рачуна. 14  15  

41. Тубић Рајко проф. математике  8    

42. Милошевић Мирјана проф. рачунарс. и инфор. 33    

43. Мисаиловић Анка проф. рачунарс. и инфор. 32  15  

44. Васовић Цмиљка проф. физике 27  15  

45. Јевђовић Снежана проф. физике 24    
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Гроздановић Соња  проф. физике / / / / 

47. Селаковић Драгица проф. хемије   15  

48. Вељовић Славица  проф. хемије 24  15  

49. Куљанин Оливера проф. хемије 20    

50. Станојевић Саша проф. биологије 24   15 

51. Ристовић Душица проф. биологије 24  16  

52. Зарић Милица  проф. биологије   15  

53. Ана Пртењак проф. биологије 24 24   

54. Соња Ковачевић проф. филозофије  Није доставио податке 

55. Стељић Милунка проф. филозофије Није доставио податке 

56. Бранка Јевтић проф. социологије / / / / 

57. Ђурић Драгана проф. психологије 24    

58. Радовић Драгана проф. психологије Није доставио податке 

59. Емилија Станковић школски педагог  27    

60. Рогић Марина Франц. јез.-приправник / / / / 

61. Станић Љиљана проф. социологије  / / / / 

62.  Поповић Јелица Латински језик - приправ / / / / 
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5.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, 
ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ  

Р.
б. 

 

Наставни 
предмет 

Први  Други  Трећи  Четврти  Укуп. Степен 
реализације 

Д-Ј П-М Д-Ј П-
М 

Д-Ј П-
М 

Д-Ј П-
М 

Д-Ј П-М Д-Ј П-М 

1.  Српски 
језик и 
књижевност    

592 

594 

444  

444 

 

560  

559 

 

315 

320 

  

720 

720 

  

324 

327 

  

640 

648 

  

384 

394 

2512 

2521 

1467 

1485 

100,36 101,23 

2. Енглески 
језик 1 

296 

296 

222 

222 

420 

421 

210 

213 

720 

720  

216 

217  

512 

520 

192 

197 

1948 

1957 

840 

849 

99,54 98,94 

3. Француски 
јез. 2 

148 

148 

74 

74 

140 

140 

- 

- 

288 

289 

- 

- 

256 

262 

- 

- 

832 

839 

148 

148 

99,17 100 

4. Руски језик 
2 

- 74 

74 

70 

70 

70 

70 

     - 216 

214  

- 

- 

192 

192 

70 

70 

482 

480 

100 100,42 

5. Немачки 
језик 2 

74 

74 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

- - - - 144 

144 

144 

144 

100 100 

6. Италијански 
језик 2 

148 

148 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

- - - - 218 

218 

144 

144 

100 100 

7. Латински 
језик 

296 

296 

222 

222 

280 

280 

- 

- 

- - - - 576 

576 

222 

222 

100 100 

8. Устав и 
права грађа  

- 

- 

- - - - - 128 

131 

96 

99 

128 

131 

96 

99 

97,71 96,97 

9. Социологија - - - - - - 384 

390 

198 

198 

384 

390 

198 

198 

98,46 100 

10. Психологија - - 280 

280 

210 

210 

- - - - 280 

280 

210 

210 

100 100 

11. Филозофија - - - - 288 216 384 192 672 408 99,26 100,49 
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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 

288 214 389 192 677 406 

12. Историја 296 

296 

222  

222 

280 

280 

210 

210  

432  

431 

216 

216  

384 

389 

- 864 

864 

648 

650 

99,71 100 

13. Географија 296 

296 

222 

222 

280 

280 

210 

212 

288 

288 

216 

216 

- 

- 

- 864 

863 

1044 

1046 

100 99,69 

14. Биологија 296 

294 

222 

222 

280 

281 

210 

210 

288 

288 

324 

324 

- 

- 

288 

293 

1556 

1576 

1893 

1903 

100,12 99,81 

15. Математика 592 

591 

444 

444 

420 

423 

525 

525 

288 

289 

540 

540 

256 

273 

384 

394 

1120 

1121 

1341 

1345 

98,73 99,47 

16. Физика 296 

 293 

222 

222 

280 

280 

315 

315 

288 

287 

324 

324 

256 

261 

480 

484 

1120 

1121 

1341 

1345 

99,91 99,70 

17. Хемија 296 

295 

222 

221 

280 

280 

315 

315 

- 

 

324 

323 

- 

- 

192 

196  

576 

575 

1053 

1055 

100,17 

 

99,81 

18. Рачун. и 
информ. 

296 

296 

222 

 222 

240 

  240 

180 

 180 

264 

 277 

186 

 211 

248 

257 

186 

196 

1048 

1070 

774 

809 

97,94 95,67 

19. Музичка 
култура 

148 

147 

111 

 110 

140 

 139 

105 

 105 

144 

144 

- 

- 

128 

128 

- 560 

558 

216 

215 

100,36 

 

100,47 

20. Ликовна 
култура 

148 

147 

111 

111 

140 

140 

105 

105 

144 

144 

- 

- 

128 

131 

- 560 

562 

216 

216 

99,64 100 

21. Физичко 
васп. 

296 

296 

222 

222 

280 

279 

210 

209 

288 

288 

216 

216 

256 

264 

192 

198 

1120 

1127 

840 

845 

99,38 99,41 

Укупно 

 

17424 

17515 

13032 

13117 

99,48 99,35 
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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 

 

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. 
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Верска 
настава 

3   I1  16 3   II1  6 3  III 1  10 3  IV 1  10 

  I 2  12   II 2  14  III 2  6 IV 2  8 

  I 3    9   II 3  8  III 3  5 IV 3  11 

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

  I 5  7   II 5  8  III 5  22 IV 5  13 

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

  Iс 10  IIс 16 IIIс 18 IV
с
 16 

Грађанско 
васпитање 

6   I1  13 6   II1  23 5 III 1  21 5  IV 1  20 

  I 2  19   II 2  16  III 2  25 IV 2  21 

  I 3    20   II 3  24  III 3  26 IV 3  21 

  I 4  22   II 4  24  III 4  13 IV 4  10 

  I 5  23   II 5  22  III 5  9 IV 5  16 

  I 6  16   II 6  14  III 6  14 IV 6  17 

  Iс 14    IIс 12  IIIс 9 IV
с
 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.б. Наставни 
предмет 

Први Други Трећи Четврти Укуп. % 

1. Верска настава  111 

111 

105 

106 

108 

108 

96 

99 

420 

424 

100.95 

 

2. Грађанско 
васпитање 

259 

259 

245 

246 

216 

216 

160 

162 

880 

883 

100.34 
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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. Дов
. 

Ук. Ук. % Ук. % Ук. % 

 

I 

Друш.-јез. 36 47 20 2 105 8 7.07 -  - - 
Прир.-мат. 67 24 2 - 93 - - - - - - 

 

II 

Друш.-јез. 55 49 13 - 117 1 0.85 1 0.85 - - 
Прир.-мат. 60 18 5 - 83 - - - - - - 

 

III 

Друш.-јез. 54 48 14 1 117 - - 1 0.85 1 0.85 

Прир.- мат. 60 28 1 - 89 - - - - - - 
 

IV 

Друш.-јез. 82 36 4 - 119 - - - - - - 
Прир.- мат. 71 16 2 - 89 - - - - - - 

Укупно 485 265 61 3 815 9 1.09 2 0.24 1 0.12 
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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. 827 3.66 4.09 3.63 4.19 
2. Енглески језик  I  827 4.10 3.79 3.87 4.14 
3. Француски језик   I - - - - - 
4. Француски језик   II 376 3.41 3.42 3.85 4.13 
5. Руски језик I   - - - - - 
6. Руски језик  II 221 4.46 4.67 4.85 4.77 
7. Немачки језик II 104 3.74 3.62 - - 
8. Италијански језик II 67 4.06 4.17 - - 
9. Латински језик 325 4.41 4.66 - - 
10. Устав и права грађана 210 - - - 4.80 
11. Социологија 210 - - - 4.80 
12. Психологија 202 - 4.79 - - 
13. Филозофија 419 - - 4.80 4.93 
14. Историја 528 4.17 4.03 4.21 4.36 
15. Географија 617 4.29 4.03 4.85 - 
16. Биологија 705 4.15 4.24 4.42 4.92 
17. Математика 827 3.35 3.36 3.25 3.55 
18. Физика 827 3.60 3.78 3.70 4.78 
19. Хемија 705 3.55 3.99 3.91 4.56 
20. Рачунарство и информ. 827 4.18 4.76 4.12 4.63 
21. Музичка култура 709 4.73 4.87 4.84 4.91 
22. Ликовна култура 709 4.76 4.91 4.94 5.00 
23. Физичко васпитање 827 4.62 4.76 4.98 5.00 
24. Владање 827 4.96 4.84 4.77 4.89 
Средња оцена по разредима:  1. Први – 4,17; 2. Други – 4,36; 3. Трећи – 4,30; 4. Четврти – 4,57. 

Укупна средња оцена је 4,35. 

5.6.5. Такмичења у школској 2013/14. 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 
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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 Државно 
У I II III У I II III У I II III 

Српски језик и 
књижевност 37 12 15 10 25 7 12 6 3    

Енглески језик     6   3 3    

Француски језик     2        

Руски језик     2 1 1  1    

Историја 11 4 4 3 11  2  1    

Биологија     17 2 1 1 10   2 

Математика 27 6 5 1 18 3 2  5  1 3 
Математика „Мислиша“         78  1 3 
Математички турнир         4   1 
Рачунарство и информат.     1 1      1 
Физика 12 3 6 1 11 3 3 4 6   2 
Хемија     10 2  2 4  1  
Укупно 87 25 30 15 103 19 21 16 115  3 12 
Међународна 
такмичења 2 

преглед учешћа (У) и резултата (I, II, III награда) ученика постигнутих на свим нивоима такмичења 
у школској 2013/14. години 

 

Најуспешнији такмичари 

Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Државно 

Српски језик и књижевност 

Милојевић Емилија II4 
Грујичић Биљана 

II учешће 

Маркићевић Ђурђица II2 II учешће 

Јанковић Ксенија II4 Стричић Милена I учешће 

Књижевна олимпијада 

Витезовић Сретен I4 
Смиљанић Љиљана 

учешће  

Ћитић Предраг I4 учешће  
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Државно 

Остојић Ана I5 

Марјановић Ружица 

учешће  

Ивановић Дубравка I3 учешће  

Јанковић Јелена III2 учешће  

Ерић Јелена III2 учешће  

Петковић Алекса IV6 Хаџи Јовановић Бојана учешће  

Енглески језик 

Нешковић Милица  IV1 

Гавриловић Светлана  

учешће  

Кубура Ангелина  IV2 учешће  

Лапчевић Нађа  IV2 III учешће 

Старчевић Ивана  IV2 III учешће 

Гавриловић Ива  IV5 учешће  

Богосављевић Војислав  IV5 III учешће 

Руски језик 

Јанковић Никола  IV4 
Вукић Бранка  

I III 

Крејовић Александра  IV6 II учешће 

Јанковић Никола oсвојио IV место на НИС-овој олимпијади из руског језика,  

I место на 13. Међународној олимпијади из руског језика 

Француски језик 

Митровић Теодора  IV2 
Весовић Борка 

учешће  

Стојановић Ана  IV2 учешће  

Историја 

Марјановић Растко I1 

Илић Душица 

учешће  

Тешовић Сандра I1 учешће  

Церовац Михаило I1 учешће  
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Државно 

Кнежевић Владимир  I1 учешће  

Госпавић Лазар I2 Илић Душица учешће  

Станић Лидија II2 

Јадранка Папић 

учешће  

Јевтовић Драгица II2 учешће  

Лазић Вук II3 учешће  

Васиљевић Никола II3 II учешће 

Митровић Теодора IV2 II  

Цаковић Ђуђина IV3 учешће  

Биологија 

Селаковић Милош III6 Станојевић Саша I учешће 

Вилотијевић Маја IV5 

Зарић Милица 

II III 

Николић Ивана III4  учешће 

Јанковић Ксенија III4 учешће учешће 

Петар Ђокић I6 учешће  

Лазаревић Јована II6 

Ристовић Душица 

учешће учешће 

Читаковић Иван II5 учешће учешће 

Тодоровић Игор II4 учешће учешће 

Илић Урош  II4 I учешће 

Бојовић Александра II4 III учешће 

Димитријевић Александра II4 учешће III 

Челиковић Лазар I5 учешће  

Ђокић Дејан I5 учешће  

Павловић Тамара I4 учешће  

Јоковић Милица I4 учешће  

Шмакић Ружица I1 
Пртењак Ана 

учешће  

Борчић Ана I1 учешће  

Физика 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Државно 

Лекић Владе I4 

Васовић Цмиљка 

III  

Драгутиновић Срђан I6 II учешће 

Симовић Алекса III4 II похвала 

Шојић Никола III6 II III 

Шопаловић Стефан III6 III учешће 

Трифуновић Александар II4 
Јевђовић Снежана  

I III 

Милићевић Катарина  II5 I  

Божић Ђорђе II5 Јевђовић Снежана  III  

Цветић Ирена IV6 Јевђовић Снежана, 

Гроздановић Соња  

I учешће 

Милојевић Павле IV5 III  

Математика 

Симовић Алекса III4 Суботић Слободан  I II 

Селаковић Милош III6 
Станковић Марија  

III III 

Шојић Никола III6 III III 

Милићевић Катарина II5 Живанић Славка  I III 

Кукркић Иван I5 Тубић Рајко  I учешће 

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Кукркић Иван I5 Тубић Рајко  II 

Симовић Алекса III4 
Суботић Слободан 

 III 

Ивановић Милош III4  III 

Стојановић Милош III6 Станковић Марија  III 

                                                                                21 ученик је похваљен 

Математички турнир 

Кукркић Иван I5 Тубић Рајко  похвала 

Милићевић Катарина II5 Живанић Славка   похвала 

Симовић Алекса III4 Суботић Слободан  III 

Крејовић Александра IV6 Шаренац Милован   похвала 
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Државно 

Екипа  III 

Рачунарство и информатика 

Селаковић Милош III6 Милошевић Мирјана I III 

Хемија 

Селаковић Милош III6 

Вељовић Славица 

I II 

Павловић Небојша I4 III учешће 

Вељашевић Милош I4 учешће  

Јовановић Лука I5 учешће  

Кукркић Иван I5 учешће  

Селаковић Алекса I5 учешће  

Милисављевић Јана I6 учешће  

     

Поповић Павле II6 
Селаковић Драгица 

I учешће 

Јешић Милица IV6 III похвала 

Селаковић Милош освојио III место на Српској хемијској олимпијади и пласирао се на 
Међународну хемијску олимпијаду 

 

 
 Конкурси 

Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Професор ментор Нагр. 

Литерарни конкурси 

„Вук као реформатор српске 
културе“ 

Министарство просвете 

Церовац Јована II2 

Грујичић Биљана 

III 

„Мајка“ 

Коло српских сестара 

Ракићевић Софија II1 II 

Ђурић Марица IV2 III 



 41

„Једни са другима, а не једни 
поред других“ 

Кикини дани 

Ракићевић Софија II1 II 

Ристић Небојша II2 III 

„Петља“ 

Фонд Зоран Теодосић 

Старчевић  Ивана IV2 III 

Цветић  Ирена IV6 Хаџи Јовановић 
Бојана 

I 

Милутиновић Сузана IV6 II 

Енглески језик 

My English Book 

Нешковић Милица IV1 

Гавриловић Светлана 

нагр. 

Богосављевић Војислав IV5 нагр. 

Лакић Јелена IV2 

уч
еш

ће
 

Ђурић Марица IV2 

Никитовић Марија IV2 

Лапчевић Нађа IV2 

Ковачевић Матија IV3 

Рачунарство и информатика 

MET Mobile Challenge 

Милутиновић Стефан IV4 

Цвијетић Дејан  
уч

еш
ће

 Цвијовић Јована IV4 

Цицварић Ивана IV4 

Димитријевић Марко IV4 

Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Ментор Нагр. 

Ликовна култура 

„Мали битољски Монмарт” Недић Јана  II5 
Спаловић Биљана  

уч
еш

ће
 

„Летењем спасити животе“ Диковић Марија  II4 
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Спортска такмичења – ОСИУРС 
Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије одржавју се у девет спортова, у екипној 

и појединачној конкуренцији и на пет нивоа: школском, општинском, окружном, међуокружном и 
републичком. 

Само победници у екипној и појединачној конкуренцији настављају такмичење на следећем 
нивоу.  

Наша школа је и ове, 2013/14. школске године наступила на свим такмичењима и остварила 
следеће резултате. 

 

Спорт Екипа/појединачно Такмичење 
Пласман/ 

учешће 

Стони тенис 

Ристановић Марко општинско 1 

ученице општинско 3 

Ристановић Марко окружно 2 

Кошарка  

ученици општинско 1 

ученице општинско 2 

ученици окружно 2 

Одбојка 

ученици општинско 1 

ученице општинско 1 

ученици окружно 3 

ученице окружно 2 

Стрељаштво 
ученици општинско 3 

ученице општинско 2 

„450 година од рођења 
Шекспира“ 

Ана Шумаревић  III1 
III 

Синиша Лазић  IV5 

РЦУ Кикинда, фото конкурс 
„Слике мога града“ 

Милићевић Катарина II5 уч. 
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Спорт Екипа/појединачно Такмичење 
Пласман/ 

учешће 

Гимнастика 

ученици окружно 1 

ученице окружно 2 

ученици окружно 1 

ученици републичко пласман 

Рукомет 

ученици општинско 1 

ученице општинско 2 

ученици окружно 2 

Атлетика 

ученици општинско 1 

ученице општинско 1 

Чолић Јелена  (100 m) општинско 1 

Селаковић Маријана (400 m) општинско 1 

Стојановић Стефан (400 m) општинско 1 

Костић Катарина (кугла) општинско 1 

ученици окружно 2 

ученице окружно 1 

ученице међуокружно 2 

Пливање 

ученици међуокружно 1 

ученице међуокружно 1 

ученици републичко пласман 

ученице републичко пласман 

Мали фудбал ученици општинско 3 
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Школа је по једанаести  пут узастопно проглашена за свеукупног победника ОСИУРС–а за 
школску 2013/14. годину. На такмичењима и спортским активностима је учествовао 371 
ученик. Професор Вукадин Симовић је проглашен за најуспешнијег професора физичке 
културе, друго место припало је професорки Светлани Кнежевић. 
Награђени професори ментори републичких победника 
 

1. Шаренац Милован 
2. Тубић Рајко 
3. Суботић Слободан 
4. Станковић Марија 
5. Живанић Славка 
6. Милошевић Мирјана 
7. Васовић Цмиљка 
8. Јевђовић Снежана 
9. Зарић Милица 
10. Ристовић Душица 
11. Вељовић Славица 
12. Вукић Бранка 

 

Математички турнир 2014. 

На тридесет шестом математичком турниру (Математичка олимпијада средњих школа), 
екипном првенству средњих школа Републике Србије, одржаном 25. маја 2014. у Београду, екипа 
Ужичке гимназије освојила је III награду. У нашем математичком тиму били су Кукркић  Иван I5, 
Милићевић Катарина II5, Симовић Алекса III4 и Крејовић Александра IV6. Симовић Алекса је 
појединачно освојио 3. награду а остали чланови екипе су похваљени у категоријама својих 
разреда.   

На турниру је учествовало 55 средњих школа (220 ученика) из целе Србије. Ово математичко 
такмичење организовало је Математичко друштво „Архимедес“ из Београда. 

 Ове школске године екипу је пратио професорка математике Марија Станковић. 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 2014. године). 

Марија Станковић 

 

Математичко такмичење „Мислиша 2014“ 

Oве школске године ученици наше школе су учествовали на математичком такмичењу 
„МИСЛИША-2014“.Организатор овог такмичења је математичко друштво „Архимедес“ по угледу 
на међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. 
На такмичењу „МИСЛИША-2014“ је учествовало 47193 ученика из 590 основних и средњих школа 
у Србији.Такмичење је одржано 13.марта 2014.године у 12 сати.На такмичењу је учествовао 81 
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ученик Ужичке гимназије: 19 ученика I разреда, 25 ученика II разреда, 26 ученика III разреда и 11 
ученика IV разреда.  

Награђена су 4 ученика: Кукркић Иван I5 (друга награда), Ивановић Милош III4 (трећа 
награда), Симовић Алекса III4 (трећа награда), Стојановић Милош III6 (трећа награда). 

Похваљен је 21 ученик: Дедић Михаило I5, Новаковић Тамара I4, Половина Душан I5, Рогић 
Александар I6, Димитријевић Александра II4, Илић Урош II4, Станковић Давид II6, Андрић Сара 
III5, Јелисавчић Предраг III5, Кљајић Михаило III6, Милић Павле III6, Мирковић Тијана III5, 
Петровић Никола III6, Радовић Ђорђе III4, Селаковић Милош III6, Станојевић Александра III4, 
Тодосијевић Ана III4, Цвијовић Марко III4, Богосављевић Војислав IV5, Јанковић Никола IV4 и 
Крејовић Александра IV6. 

Слободан Суботић 

Met Mobile Challenge 

Универзитет Метрополитан је ове године организовао такмичење у креирању мобилних 
апликација за средњошколце. Такмичење је одржано  22. и 23. фебраура у Београду, на 
Универзитету Метрополитан. За такмичење су одабрани тимови из свих крајева Србије. Тим који 
је представљао Ужичку гимназију чинили су ученици IV4: Марко Димитријевић, Стефан 
Милутиновић, Јована Цвијовић и Ивана Цицварић.  

Првог дана такмичења учесници су имали обуку у креирању апликација у AppStudio-у и у 
VisualStudio-у. Сваком тиму додељени су ментори уз чију помоћ су развијали своје идеје за 
апликацију. Наредног дана такмичари су представили своје апликације пред стручним жиријем 
који су чинили декан Универзитета Метрополитан и представници Microsoft коропорације. 
Ученици су направили апликацију Calorie Diary коју су на веома занимљив начин презентовали 
пред жиријем и обимном публиком. Апликација није освојила једно од прва три места, али су 
ученици оставили добар утисак и добили конструктивне критике за даљи развој успешне 
апликације. Победу је однео тим из београдске Математичке гимназије са апликацијом Met DJ. 

Дејан Цвијетић 

 
My English Book 

На литерарном конкурсу на енглеском језику који је организовала књижара, издавач и 
дистрибутер уџбеника The English Book из Београда под називом My English Book учествовало је 
седам ученика четвртог разреда са својим радовима. Од 980 пристиглих радова деце из читаве 
Србије, основних, средњих и приватних школа страних језика, награђено је 50, а међу њима су се 
нашли и сонети Милице Нешковић IV1 и Војислава Богосављевића IV5. Свечана додела награда 
уприличена је 20. јуна 2014. године на Филолошком факултету у Београду. 

Светлана Гавриловић 

 

5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења. 
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5.8.ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 Почетак школске године      02.09.2013. год. 

 Дан школе                                     15.10.2013. год. 

 Први класификациони период                 01.11.2013. год. 

 Завршетак наставе у првом полугодишту                    27.12.2013. год. 

 Полугодиште - класификација                                      27.12.2013. год. 

 Подела ђачких књижица      27.12.2013. год. 

 Зимски школски распуст                           27.12.2013. - 19.01.2014. год. 

 Почетак наставе у другом полугодишту    20.01.2014. год. 

 Савиндан                    27.01.2014. год. 

 Други класификациони период 

 IV разред                                                                           21.03.2014. год. 

 I, II и III                                                                            28.03.2014. год. 

 Завршетак наставе у другом полугодишту 

IV разред                                                                          23.05.2014. год. 

I, II и III                                                                           20.06.2014. год. 

Одељенска већа 

IV разред                            26.05.2014. год. 

, ,  разред                     23.06.2014. год. 

 Подела сведочанстава IV  разред     30.05.2014. год. 

, ,  разред                                        27.06.2014. год. 

  Подела диплома 

IV  разред                                                                13.06.2014. год. 

 Летњи распуст                                     21.06. - 31.08.2014. год. 

 Матурски испит 

  јунски рок: пријављивање                30.05.2014. год.   

полагање 

- српски језик                                                                     02.06.2014. год. 

- страни језик, математика                                                04.06.2014. год. 

- одбрана радова                                                       06. и 07.06.2014. год. 

 августовски рок: пријављивање             15.08.2014. год.        
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 полагање                                                                  од 18.08.2014. год.        

 наставни дани по распореду од:    понедељка -12.11. 2013.г. и 19.2.2014. год.  

Време реализације екскурзија :   

 трећи разред...............................крај септембра 2013. године. 
- Припремна настава биће организована у мају  2014. 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 2013/14. 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. Арсић Борис 

3. Димов Андрија 

Други разред  

д-ј. смер 

1. Алексић Маја 

2. Јевтовић Марко 

3. Костић Павле 

4. Станојевић Стефан 

5. Петровић Срђан 

П-м. смер 

1. Ђуричић Лука 

2. Јоксимовић Марко 

Трећи разред 

1. Цветковић Ненад 

2. Цветковић Немања 

3. Чорбић Стефан 

4. Кулизић Александар 

5. Перишића Ана 

6. Мартиновић Јелена 

Четврти разред 

Д-ј. 

1. Бешевић 
Кристина 

2. Прљевић Даница 

3. Вучковић 
Александар 

4. Стаменић Дејан 

5. Поповић Марко 

П-м. 

1. Филиповић Марија 
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До 28.6.2014. године све предвиђене испите потребне за завршетак разреда положилу су: 1. 
Кулизић Алексантар, Стаменић Дејан и Попадић Марко.  

5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

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

5.10.2. Извештај о раду секција  

У току школске 2013/14. 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 47 156,67 

2. Смиљанић Љиљана Српски јез. и књиж. 30 47 156,67 

3. Марјановић Ружица Српски јез. и књиж. 30 47 156,67 

4. Благојевић Мирјана Српски јез. и књиж. 30 40 133,33 

5. Јовановић Бојана Српски јез. и књиж. 30 30 100 

6. Грујичић Биљана Српски јез. и књиж. 30 30 100 

7. Милена Стричић Српски јез. и књиж. 30 47 156,67 

8. Скорковић Бранкица Енглески језик 30 30 100 

9. Вукић Бранка Руски језик 30 30 100 

10. Весовић Борка Француски језик 30 30 100 

11. Кнежевић Светлана  Физичко васп. 60 60 100 

12. Ковачевић Горан Физичко васп. 60 0 0 

13. Симовић Вукадин Физичко васп. 30 30 100 

14. Жупић Зоран Мизичка култура 90 92 102,22 

15. Спаловић Биљана Ликовна култура 30 31 103,33 
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16. Папић Јадранка Историја 30 74 246,67 

17. Илић Душица Историја 30 12 40 

18. Галечић Мирјана Географија 30 30 100 

19. Живанић  Славка Математика 30 30 100 

20. Цвијетић Дејан Рачун.и. информат. 30 30 100 

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

22. Васовић Цмиљка Физика 30 32 106,67 

23. Јевђовић Снежана Физика 30 38 126,67 

24. Вељовић Славица Хемија 30 0 0 

25. Станојевић Саша Биологија 30 19 63,33 

26. Зарић Милица  Биологија 30 20 66,67 

27. Ана Пртењак Биологија 30 18 60 

28. Златић Соња Филозофија 30 30 100 

29. Стељић Милунка Филозофија 30 15 50 

30. Илић Борис/ Јевтић 
Бранка 

Социологија 30 23 76,67 

 

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 

Реализовано 
часова 
допунска 

Реализовано 
часова 
додатна 

Степен         
реализације 

1. Биљана Грујичић Српски јез. и књ. 30 15 30 150 

2. Ружица Марјановић Српски јез. и књ. 30 28 30 193,33 

3. Гордана Даниловић Српски јез. и књ. 30 6 6 40 
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4. Љиљана Смиљанић Српски јез. и књ. 30 15 6 70 

5. Мирјана Благојевић Српски јез. и књ. 30 30 - 100 

6. Хаџи Јовановић 
Бојана 

Српски јез. и књ. 30 30 - 100 

7. Милена Стричић Српски јез. и књ. 30 30 - 100 

8. Душанка Никачевић Енглески језик 30 30 - 100 

9. Светлана 
Гавриловић 

Енглески језик 30 10 20 100 

10
. 

Бранкица 
Скорковић 

Енглески језик 30 30 - 100 

11
. 

Невенка Демировић Енглески језик 30 10 20 100 

12
. 

Ћоровић Јелена Енглески језик 30 24 6 100 

13
. 

Бранка Вукић Руски језик 30 15 15 100 

14
. 

Борка Весовић Француски језик 30 30 - - 

15
. 

Јелица Поповић Латински језик 30 8 - 26,67 
16
. 

Марјановић Марина Немачки језик 30 30 - 100 

17 Јешић Бојана Италијански јез. 30 30 - 100 
18
. 

Светлана 
Миловановић 

Историја 30 26 8 106,66 

19
. 

Душица Илић Историја 30 7 7 46,67 

20
. 

Биљана Шоловић Географија 30 30 - 100 

21
. 

Душица Ристовић Биологија 60 30 36 110 

22
. 

Милица Зарић Биологија 30 5 16 70 

23
. 

Славица Вељовић Хемија 30 25 25 166,67 

24
. 

Оливера Куљанин Хемија 30 15 15 100 

25
. 

Драгица Селаковић Хемија 30 13 20 110 

26
. 

Снежана Јевђовић Физика 30 29 - 96,67 

27
. 

Цмиљка Васовић Физика 30 30 - 100 

28
. 

Вукашин Томић Физика 30 0 - 0 

29
. 

Лела Међедовић Физика 30 16 17 103,33 

30
. 

Гроздановић Соња Физика 30 0 - 0 

31
. 

Милован Шаренац Математика 30 22 8 100 

32
. 

Слободан Суботић Математика 30 29 - 96,67 

33
. 

Милена Јелисавчић Математика 30 15 15 100 

34
. 

Славка Живанић Математика 30 30 - - 

35
. 

Марија Станковић Математика 30 32 - 106,67 
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36
. 

Рајко Тубић Математика 30 4 26 100 

37
. 

Милијана 
Аћимовић 

Рачунар.и инфор. 30 20 - 66,67 

38
. 

Мирјана 
Милошевић 

Рачунар.и инфор. 30 30 - 100 

39
. 

Анка Мисаиловић Рачунар.и инфор. 30 15 - 50 

 

5.10.5. Извештај о реализацији припремне наставе 

Р.б Презиме и име Наставни предмет Планирано 
часова 
секције 

Реализовано 
часова секције 

Степен         
реализације 

1. Драгица Селаковић Хемија 25 25 100 

2. Милован Шаренац 
Милена Јелисавчић 

Математика 25 25 100 

3. Светлана Гавриловић Енглески језик 25 25 100 

4. Биљана Грујичић11 

Милена Стричић25 

Српски јез.и књ. 25 36 144 

5. Милица Зарић Биологија 20 10 50 

6. Снежана Јевђовић 
Васовић Цмиљка 

Физика 24 10 41.67 

7. Јадранка Папић Историја 20 24 83.33 

8. Љиљана Станић Устав и права 
грађана 

10 0 0 

9. Бранка Јевтић  Социологија 10 2 20 

10. Пејовић Добрина Франуски језик 7 7 100 

11. Биљана Спаловић Ликовна култура 20 13 65 

 

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

5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   

Нема извођења праксе у привредним организацијама. 

5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ  

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

-обављње курсева за рад на рачунару 

-обављање курсева за стране језике 

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

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

Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности.   

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

6.1. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

6.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

Наставничко веће је као стручни орган, планирало и усмеравало образовно-васпитни процес 
школе. У школској  2013/14. години одржано је 14 седница Наставничког већа. Дневни ред седница 
Наставничког већа обухватао је организацију рада и анализе образовно-васпитног рада школе, 
верификацију успеха, стручна усавршавања запослених, организовање ђачких екскурзија, излета, 
такмичења. На седницама се говорило и о  самовредновању рада школе, школском развојном 
планирању, стручном усавршавању и предстојећој реформи гимназијског образовања. 

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

Врем
е 

реал
изац
ије 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 
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С
еп

те
мб

ар
 1

1.
09

.  
Утврђивање предлога Годишњег плана рада 
школе и предлог одлуке Школском одбору  
Разматрање Извештаја о раду за школску 
2012/13.г. 
Утврђивање предлога структуре 40-то часовне 
радне недеље и предлог одлуке Школском 
одбору на усвајање  
Утврђивање распореда редовне, блок, 
допунске и додатне наставе и доношење 
одлуке о усвајању  
Разматрање активности у оквиру Школског 
развојног плана за период од 2011. до 
2016.године - координатори 
Разматрање предлога комисије за извођење 
екскурзије, програма екскурзија и термина и 
предлог одлуке Школском одбору 
Усвајање списка уџбеника који ће се 
користити у школској 2013/14.години 
Текућа питања 

 

Презентације, 
разговор, 
дискусије, 
договор 

комисија за 
израду 
програма , 
директор и 
педагог 

О
кт

об
ар

 1
5.

10
. 

Именовање Испитног одбора за реализацију 
матурског испита школске 2013/14. године  
Именовање комисије за ванредне ученике  
Разматрање извештаја са реализованих 
екскурзија 
Извештај са семинара 
Обрада теме: Од професионалне оријентације 
до каријерног саветовања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
психолог и 
стручне вође 
екскурзија 

Н
ов

ем
ба

р 
12

.1
1.

 Анализа резултата васпитно-образовног рада 
на првом класификационом периоду  
Послови у вези матурског испита  
Предлог уписа за школску 2014/15. годину 
Извештај са семинара 
Текућа питања 
 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
педагог  

Д
ец

ем
ба

р 
23

.1
2.

 и
 2

8.
12

. 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 

 Послови у вези прославе 175 година Ужичке 
гимназије 
Текућа питања 
Припреме за спољашњу евалуацију 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 

стручна 
већа, 
педагог 
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Ја
ну

ар
 2

3.
01

. 
-Анализа резултата образовно-васпитног рада 
на крају првог полугодишта  
Оцена и анализа посећених часова у првом 
полугодишту школске 2013/14. године  
Анализа рада стручних већа у  полугодишту  
Извештај  о посећеним семинарима 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председници 
стручних 
већа 

Ф
еб

ра
р 

26
.0

2.
 

Послови у вези матуре за школску 2013/14. 
годину 
Утврђивање резултата испита ванредних 
ученика (извршилац: председник комисије) 
Образовни стандарди - педагог 
Портфолио -педагог 

Послови у вези прославе 175 година Ужичке 
гимназије 
Стручно усавршавање 
Текућа питања 
 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председник 
комисије за 
ванредне 
ученике 

 

Припрема и организација послова у вези 
матурског испита  
Успех ученика првог разреда уписаних из ОШ 
у Ужицу, аналитичко-истраживачки рад 
(извршилац: школски педагог) 

 
Обрада теме: Мотивација ученика и 
наставника за успешнији рад 
Текућа питања 
Анализа резултата васпитно-образовног рада 
на крају  квалификационог периода школске 
2012/13. године (извршилац: директор и 
педагог) 

Послови у вези прославе 175 година Ужичке 
гимназије 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
професор 
психологије 

А
пр

ил
 0

2.
04

. и
 2

9.
04

. 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
педагог 

М
ај

 2
6.

05
. 

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

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председник 
комисије за 
ванредне 
ученике 
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Ју
н 

10
.0

6.
 и

 2
4.

06
. 

Анализа резултата васпитно-образовног рада 
ученика на крају наставне године (извршилац: 
директор и педагог). 
Оцена и анализа посећених часова у  
полугодишту школске 2013/14. године  
Доношење одлуке о похваљивању и 
награђивању ученика (извршилац: разредне 
старешине и наставничко веће) 
Утврђивање резултата матурских испита и 
општег успеха на матурским испитима у 
јунском испитном року (извршиоци: комисије 
и одељенске старешине) 
Проглашавање носилаца дипломе Вук 
Караџић и посебних диплома 
 Формирање потребних комисија за упис 
ученика у  разред (извршилац: директор) 
Анализа стручног усавршавања у школској 
2013/14.години 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог, 
председници 
стручних 
већа, 
одељенске 
старешине 

А
вг

ус
т 

18
.0

8.
 

Анализа резултата васпитно-образовног рада 
на крају школске 2013/14. године (извршилац: 
директор) 
Формирање одељења, подела часова и 
одређивање одељењских старешина 
(извршилац: директор и педагог) 
Организација уписа ученика у , ,  и V 
разред Гимназије (извршилац: директор) 
Формирање тима за израду Годишњег 
програма рада 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог 

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску 
документацију а  носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.  

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

Одељењска већа су се, и током школске 2013/14. године, бавила свим питањима везаним за 
остваривање циља и задатака образовно-васпитног рада у сваком одељењу. Анализирани су  
постигнути образовно-васпитни резултати и владање за сваког појединачног ученика. Такође, 
пратио се  социјално-економски развој ученика, али и породичне прилике у којима живе.   

Мере и поступци за редовнијим похађањем наставе који су договорени на почетку школске 
године дали су резултате. Изостајање ученика је умногоме смањено али се и даље мора радити на 
што редовнијем похађању наставе. 

6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа  ПРВОГ разреда 
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Одељенско веће првог разреда(у саставу:Милијана Аћимовић, Гордана Даниловић, Ружица 
Марјановић,Слободан Суботић, Цмиљка Васовић, Рајко Тубић и Светлана Кнежевић) 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 
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:Милијана 
Аћимовић,професор рачунарства и информатике одржала презентацију коришћења програма  
дневника ученичке евиденције и програма за израду сведочанстава.(16.6.2014.год) 

6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа  ДРУГОГ разреда 

Ученици су на почетку школске године упознати са правима и обавезама, као и васпитно-
дисциплинским мерама и правилником о оцењивању.Формиране су одељенске заједнице и 
одређено су представници одељенских заједница.Ученици су упознати и са радом ученичког 
парламента, као и са ваннаставним активностима у школи.Такође се говорило и оптерећености 
ученика у школи, о потреби прављења доброг баланса између редовне наставе и учешћа у 
слободним активностима. 

Ученици су у октобру узели учешће у прослави Дана школе.Такође, су ученици упознати и са 
планом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и распоредом дежурних 
професора из овог тима.Разматрали су се и неспоразуми са вршњацима и говорило се о томе како 
их решити. 

Затим се разговарало о начинима планирања радне недеље ( навике времена и навике места ). 
Такође са ученицима се разговарало и о садржајима и уређењу школског сајта.Ученици су 
присуствовали предавању о штетности опојних средстава. 

Такође, ученици су упућен на редован систематски, зубарски преглед у оквиру редовне 
здравствене заштите ученика. 

Даље је са ученицима обављен разговор на нивоу одељенске заједнице у вези са решавањем 
актуелних проблема везаних за учење ( проблеми у савлађивању одређених предмета, организацији 
међусобне помоћи, анализа функционисања допунске наставеи сл. 
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Ученици су у априлу учествовали у реализацији еколошке теме, тј у селектовању отпада.Врло 
често се са ученицима расправљало о изостајању са наставе и евидентирани су на крају они који су 
за разредни испит. 

На самом крају школске године,  евидентиран је успех ученика , похваљени су ученици са 
одличним успехом, а  појединима су изречене васпитно-дисциплинске мере.Такође ученици, који 
су упућени на разредни испит  су упознати са процедурама полагања разредних и поправних 
испита. 

Стручно веће Ии разреда је предложило маршуту екскурзије, која ће бити изведена у трећој 
години, ту маршуту је одобрио Савет родитеља, чији су представници изабрали најбољу 
туристичку понуду за извођење екскурзије.   

Биљана Грујичић 

 

 

6.1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа  ТРЕЋЕГ разреда 

Разредне старешина 3 разреда су се редовно састајале и договарале у циљу усаглашавања 
критеријума извођења оцена из владања, понашањаа ученика на часу, ходнику школе и на 
екскурзији. Разговарано је о успеху ученика на сваком класификационом периоду, као и мерама за 
превазилажење проблема. У мају месецу ово веће је донело одлуку да се не излази са предлогом за 
извођење екскурзије у наредној школској години, јер је такав став изнет и прошле године када је 
планирано извођење екскурзије у 3. Разреду. Веће је такође коментарисало исхода родитељских 
састанака, изведених током године, сарадњеу са родитељима и педагошком службом. Такође је 
разговарано о помоћи слабијим ученицима, социјалном статусу ученика и о понашању ученика на 
матурантском озвучењу. 

Саша Станојевић 

6.1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа  ЧЕТВРТОГ разреда 

У току овог периода веће је одржало укупно 6 сатанака који се односе на следеће активности. 

-Веће је усвојило и прихватило програм рада за одељенске старешине у школској 2013/2014.год. 

-Веће је извршило анализу школског календара али и прихватило план послова који се односе на 
полагање наступајућих матурских испита. 

-Одржане су 4 седнице Одељенског већа који се тичу анализирања успеха,понашања ученика како 
у школи тако и ван ње,али и изрицања васпитно-дисциплинских мера и казни,које су настале као 
последица повећаног изостајања из школе,неоправдавања часова у предвиђеном року,као и 
целокупног понашања ученика у тоу наставног процеса. 
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-Одељенске старешине су оствариле добру сарадњу са родитељима,педагшко-психолошком 
службом као и директором школе. 

-Чланови већа су присуствовали и седници Савета родитеља. 

-Остварили смо и сарадњу са установама ван школе пр.Виши суд у Ужицу и Заводом за 
запошљавње где су ученици могли да добији савете везане за њихову професионалну орјентацију. 

-Чланови већа су се стручно усавршавали на семинарима у РЦУ,присуствујући на истим под 
називима” Добра сарадња са родитељима”и” Писање и управљање пројектима” и “Мрежa 
инклузивног образовања” чији је учесник била Зарић Милица. 

-Одржана су по 4 родитељска састанка у току целе године која су се односила на успехе ученика 
,владање и послове у вези полагања матурског испита. 

- У присуству матураната,о.с.и директора школе одржани су састанци у вези организације 
матуранске журке и плеса на Тргу,али до реализације тога није дошло због увођења ванредне 
ситуације у земљи изазване катастрофалним поплавама на територији Западне Србије,па су се 
матуранти потом прикључили акцији прикупљања хуманитарне помоћи намењеној угроженима на 
овим подручјима. 

-Успешно је прослављено матурско вече и положени матурски испити 

-Подељена су сведочанства, Вукове и специјане дипломе на свечаности у школи када је проглашен 
и ђак генерације Милица Б. Јешић. 

-Организован је и пријем код градоначелника у ГКЦ-у за све добитнике Вукове дипломе и 
посебних награда за школска постигнућа. 

-Извршен је преглед дневника и матичних књига .   

Председник већа Галечић Мирјана 

6.1.3. Извештаји о раду Стручних већа 

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

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

6.1.3. Извештаји стручних већа  

Ред.
бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 
У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

Руководилац 
стручног већа 

1. Стручно веће наставника српског језика и Биљана Грујичић 
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књижевности 
2. Стручно веће наставника страних језика Светлана 

Гавриловић 
3. Стручно веће наставника друштвених наука  Бранка Јевтић 
4. Стручно веће наставника историје Душица Илић 
5. Стручно веће наставника биологије Саша Станојевић 
6. Стручно веће наставника географије Мирјана Галечић 
7. Стручно веће наставника математике и 

информатике 
Дејан Цвијетић 

8. Стручно веће наставника хемије Драгица Селаковић 
9. Стручно веће наставника физике Цмиљка Васовић 
10. Стручно веће наставника ликовне културе и 

музичког васпитања 
Биљана Спаловић 

11. Стручно веће наставника физичког 
васпитања 

Вукадин Симовић 

12.  Стручно веће наставника грађанског 
васпитања и веронауке 

Бранка Вукић  

 

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

 Први састанак овог већа одржан је 26.8.2013.године на коме је анализиран успех у 
претходној школској години, извршена подела одељења  наставницима , изабран председник, 
предложени  удзбеници и акредитовани семинари.Такође усвојен је план редовне , додатне , 
допунске наставе и секција. 

 На другом састанку 7.9.2013.године усвојен је план четрдесеточасовне радне недеље и 
усаглашени критеријуми оцењивања.Урађени су планови стручног усавршавања наставника и 
предати педагогу школе. 

19.9.3013.године одржан је огледни час из српског језика и књижевности ,изведен у корелацији са 
социологијом и ликовном културом.Тема часа је била“ Смисао и задаци проучавања књижевности  
и уметности ( процес настанка књижевног дела)-утврђивање.Час је одржала проф. Биљана  
Грујичић у одељењима ИВ1 И  ИВ2. У амфитеатру школе.Коришћена је техника : гост на часу. 

Проф.Биљана Грујичић присуствовала је стручном скупу о делу Тадије П.Костића који је одржан 
8.10.2013. године у Ужичкој библиотеци. 

15.10.2013.године професори српског језика и књжевности  присуствовали  приказу књиге“ 101 
одговор на 101 питање“  који је припремила проф.Биљана Спаловић  одржано у Амфитеатру 
школе. 

 Пројекат  'Видим , читам , разумем' подразумева развијање читалачких навика  
средњошколаца, оснаживање критичког мишљења и довођење у везу књижевних садржаја са 
свакодневним животом. Први део пројекта су радионице документарне фотографије које је током 
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јула и августа водио Андреа Леко, мајстор фотографије. Три  читалачке радионице водио је др 
Дејан Илић, ученици су разговарали о романима Планински зрак Виктора Иванчића и Зимски 
дневник Срђана Ваљаревића , као и о значењу појмова  транзиција и транзициона правда. Други 
циклус читалачких радионица водила је др Свјетлана Недимовић. Теме радионица биле су везане 
за дело Хане Арент, Антије Крог , а разговарало се и о Вајцекеровом говору. Део литературе за ове 
радионице био је на енглеском језику , што није представљало проблем учесницима радионица. 
Радионице Дејана Илића одржане су у августу, а Свјетлане Недимовић почетком октобра. У 
међувремену су  чланови читалачког клуба радили на избору текстова из савремене регионалне 
књижевности које ће пратити фотографије које су настајале током летње школе. Ученици који су 
похађали летњу школу фотографије наставили су комуникацију са Андреом Леком путем 
Интернета. Завршни део пројекта је изложба документарних фотографија праћена одговарајућим 
књижевним текстовима која је отворена  12. Децембра у ГКЦ-у.  У склопу отварања изложбе 
приређено је и књижевно вече Раде Лазић. 26. Децембра изложба је отворена у галерији Атеље 
Ателијер у Новом Пазару. У склопу активности чоталачког клуба групе иченика су посетиле сајам 
кнјига у Београду (октобар, читалачки клуб у Врању ( октобар), читалачки клуб у Крушевцу и  
Нови пазар (децембар). У јануару ће једна група учествовати у завршном програму пројекта у 
Београду  

 На пројекту су радиле професорке: Гордана Даниловић, Ружица Марјановић и Љиља 
Смиљанић. 

23.11. 2013. године професорке српског језика и књижевности посетиле семинар „ Добра сарадња 
са родитељима „ одржан у РЦУ-у. 

29. 11 2013. године проф Биљана Грујичић учествовала је на књижевној вечери поводом књиге 
критика доцента Предрага Петровића „ Откривање тоталитета-романи Растка Петровића“ 

2.12.2013. године у Народном позоришту у Ужицу изведена је представа „ Ромео и Јулија“ под 
менторством проф.Биљане Грујичић, а у оквиру прославе годишњице Шекспировог рођења. 

20.12.2013. године  новинарска секција и редакција листа „ Гимназијалац“ посетила је Дом за стара 
лица на Забучју и однела им скромне поклоне. 

28.12.2013.године у организацији  Кола српских сестара, а поводом учешћа на  литерарном  
конкурсу награђене су две ученице: Софија Ракићевић и Марица Ђурић ( друга и трећа награда) 

Од 16. До 18.јануара 2014.године  професорке : Гордана Даниловић, Ружица Марјановић, Мирјана 
Благојевић и Биљана Грујичић присуствовале су Зимском семинару на Филолошком факултету у 
Београду.На семинару је уручена награда ученици Јовани Церовац  ИИ2 за освојено треће место у 
категорији :  Најбољи школски писмени задатак на тему „ Вук као реформатор српске културе“ у 
организацији Друштва за српски језик. 

22. фебруара 2014. године одржано је у Ужичкој гимназији општинско такмичење из књижевности  
„ Књижевна олимпијада „. 
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15. марта 2014. године одржано је општинско такмичење из српског језика ученика средњих школа 
у Економској  школи . 

18. марта 2014. године одржана је додела награда испред Удружења церебралне парализе у оквиру 
манифестације „ Кикини дани“. Награђени  су ученици  Гимназије: Ракићевић  Софија ИИ1 друго 
место и Ристић Небојша II2 треће место. 

22.марта  2014.године у Пожеги  одржана Књижевна олимпијада  на нивоу округа, из Ужичке 
гимназије присуствовало 8 ученика. 

26. марта 2014. године ученици Ужичке гимназије учествовали на конкурсу у организацији 
Техничке школе“ Радоје Љубичић „ и часописа „ Петља“. 

26. марта 2014.године одржана такмичење рецитатора, смотра“ Песниче, народа мог „.Учествовали 
ученици Ужичке гимназије.Ученике пратила проф. Мирјана Благојевић. 

 У периоду од 11. До 14. априла 2014. Године  одржан  Књижевни  фестивал „ На пола пута „ 
( Девети пут у Ужичкој гимназији у сарадњи са Народним позориштем Ужице и ГКЦ 
Ужице.Програм фестивала је био врло садржајан, преко дана су писци држали часове књижевности 
ученицима , а увече су била организована читања на малој сцени Ужичког Народног позоришта. 

12. априла 2014. године одржано Окружно такмичење из српског језика, учествовали ученици 
Ужичке гимназије.Пласман на републичко такмичење оствариле три ученице. 

23. априла 2014.професорка Биљана Грујичић присуствовала округлом столу поводом Светског 
дана књиге у Задужбини „ Доситеј Обрадовић“ 

13.маја 2014.године одржан Педагошки колегијум у, чланови Стручног већа упознати са 
стандардима за сва четири разреда образовања. 

16.маја 2014.године додељене награде гимназијалцима на наградном конкурсу“ ПЕТЉЕ“ ( Ирена 
Цветић-прво место, Сузана Милутиновић-друго место и Ивана Старчевић – треће место) 

1.јуна 2014.године одржано Републичко такмичење из српског језика и књижевности у Тршићу, 
ученице пратила проф. Биљана Грујичић. 

2.јуна 2014.године састанак Стучног већа око усаглашавања тема за матурсли испит из српског 
језика. 

16. јуна професорке Бојана Јовановић и Биљана Грујичић упућене на прегледање пријемног испита 
за упис ученика у средњу школу. 

Проф.Биљана Грујичић 

2. Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика  
 Председник Стручног већа Светлана Гавриловић 
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Стручно веће за стране језике је и ове школске године било веома активно и успешно. Од 
планираних активности нису изведена два угледна часа (један из француског и један из латинског 
језика), музички програм на француском језику због ванредне ситуације у земљи, као ни караоке 
вече на руском језику и обележавање Дана руског језика због заузетости професора и ученика на 
државним и међународним такмичењима.  

Стручно усавршавање 

Одржано је девет угледних часова: пет из енглеског језика и по један из француског, руског, 
италијанског и немачког језика. 

Чланови Стручног већа присуствовали су на шеснаест семинара, од којих су пет били on-line 
семинари. Три семинара су имала општеобразовни карактер, три су била намењена професорима 
немачког језика, један професорима руског језика и девет професорима енглеског језика. Посебно 
треба истаћи учешће професора руског језика Бранке Вукић на међународном семинару у Москви, 
којим је награђена за свој дугогодишњи рад и успехе својих ученика. Два семинара су одржана и у 
самој школи, и то за наставнике енглеског језика на територији Златиборског и Моравичког 
округа. Чланови Стручног већа су присуствовали и предавањима о професионалној оријентацији и 
мотивацији, као и приказу књиге '101 одговор на 101 питање'. У школи су, такође, одржане и две 
презентације: представљање Међународног академског центра из Београда и презентација 
уџбеника издавачке куће Datastatus из Београда, којима су присуствовали чланови Стручног већа.  

Пројекти 

Најважнији пројекат Стручног већа за енглески језик ове године је био васпитно-образовни 
пројекат школе под називом 'Шекспир међу нама – 450 година', посвећен 450-тој годишњици 
Шекспировог рођења. У оквиру пројекта намењеног ученицима свих ужичких средњих школа 
приказано је седам филмских пројекција, организовани су квиз, литерарни и ликовни конкурс, 
такмичење у рецитовању, изведена је представа 'Ромео и Јулија' на малој сцени Народног 
позоришта и одржан музичко-драмски програм посвећен животу и делу великог писца, и то два 
пута – у свечаној сали Гимназије и у Градском културном центру у Ужицу у оквиру Фестивала 
науке. У активностима из пројекта је на различите начине учествовало око шест стотина ученика 
наше школе, као и ученици Медицинске, Економске и Уметничке школе из Ужица. Пројекат су 
помогли бивши ученици Гимназије, Ана Јевђовић и Урош Савић, Народно позориште, Уметничка 
школа, КУД Севојно и бројни спонзори.  

У Гимназији се и даље успешно спроводи DSD пројекат за добијање међународно признатог 
сертификата о знању немачког језика, као и  DELF испити, које су као и сваке године до сада са 
успехом завршили сви кандидати из Гимназије. 

Ове године школа се прикључила још једном међународном пројекту под називом European Studies 
Programme, а који подразумева сарадњу школа, ученика и наставника широм Европе. Координатор 
овог пројекта је Бранкица Скорковић. 
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По други пут је у школи одржан и интензивни курс енглеског језика за петнаест ученика првог 
разреда у организацији британске куће English in Action и са страним предавачем. 

Такмичења 

На овогодишњим такмичењима ученици Гимназије су постигли запажене резултате. На 
регионалном такмичењу освојена су једно прво, једно друго и три трећа места, а на републичком 
треће место из руског језика, чиме је Никола Јанковић IV4 стекао право да се такмичи и на 
Међународној олимпијади из руског језика одржаној од 5. до 11. јуна 2014. године у Москви. На 
том такмичењу Никола је постигао фантастичан успех освојивши прво место у познавању руског 
језика. Никола Јанковић се по други пут такмичио и на НИС Oлимпијади из руског језика и у 
својој категорији освојио четврто место. Деведесет ученика наше школе учествовало је на 
међународном HIPPO такмичењу из енглеског и италијанског језика на коме су сви постигли јако 
добре резултате, али се због специфичних пропозиција нико није пласирао на финални део.  

Седморо ученика четвртог разреда учествовало је на конкурсу издавачке куће The English Book из 
Београда под називом ‘My English Book’. Радови Милице Нешковић IV1 и Војислава 
Богосављевића IV5 ушли у избор 50 најбољих (од 980 пристиглих) и биће објављени у књизи под 
истим називом која ће бити промовисана на Сајму књига у Београду у октобру 2014. године. 

Остале активности 

По дванаести пут је у школи обележен Европски дан језика 26. септембар, овога пута пригодним 
постером. 

Одржано је руско вече, а део овог програма приказан је и у Дому за старе на Забучју 27. јануара 
2014. године.  

Одржан је квиз под називом ‘Around the Earth’, који је у потпуности припремио Срђан Тодоровић 
III3. Овај квиз је био најмасовнији до сада, са преко сто учесника. 

Гимназију је у мају месецу посетио Милан Милетић, представник издавачке куће Pearson, са којом 
школа годинама успешно сарађује. 

Светлана Гавриловић је као члан Управног одбора ЕЛТЕ – Удружења наставника енглеског језика 
учествовала у организацији 12. међународне ЕЛТА конференције, којој је присуствовало око 200 
наставника из земље и света. 

Дан Републике Италије обележен је 2. јуна организацијом квиза у одељењу I5 на тему Quanto 
conosci l’Italia? (‘Колико познајеш Италију?’). 

У оквиру манифестације Дан отворених врата 13. јуна 2014. представљене су активности секција за 
стране језике. 

У медијима 
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Локални и државни медији су на различите начине пропратили дешавања у школи током ове 
године, а у више електронских часописа објављено је неколико прилога чији су аутори ученици и 
професори Ужичке гимназије. 

 ’Вести’ од 6. септембра 2013. – објављен чланак 'Настава по руском моделу' о ученици 
Александри Крејовић IV6, освајачу шестог места на НИС-овој олимпијади из руског језика;  

 Дневник TV5 од 4. децембра 2013. – приказан прилог о представи 'Ромео и Јулија' одељења 
II1 изведеној на Малој сцени Нродног позоришта у оквиру пројекта 'Шекспир међу нама – 
450 година';  

 ’Вести’ од 13. децембра 2013. – објављен чланак о представи одељења II1 изведеној на 
Малој сцени Нродног позоришта у оквиру пројекта 'Шекспир међу нама – 450 година'; 

 www.eltajournal.org.rs – у првом броју ELTA Journal-a (децембар 2013.) објављен чланак 
Светлане Гавриловић ’From Teachers to Learners’; 

 http://elta.org.rs/elta-newsletter-february-2014-edition/ - објављен прилог Светлане Гавриловић 
под називом ’English is spoken here with a twist’; 

 Вести Радио Луне од 25. марта 2014. године – објављен прилог под називом 'Шекспир – 
савремен и свевремен' о изложби организованој у школи поводом 450 година од 
Шекспировог рођења;  

 Емисија РТС-а ’Ово је Србија’ од 25. марта 2014. године – објављен прилог о изложби 
организованој у школи поводом 450 година од Шекспировог рођења; 

 ’Политика’ од 28. марта 2014. године – објављен прилог под називом 'Ужичка гимназија 
слави Шекспира';  

 http://elta.org.rs/elta-newsletter-april-2014/ -  објављен рад Матије Ковачевића IV3 под 
називом ’A fairy tale' (заснован на причи The Gift of the Magi O’Хенрија); 

 Емисија РТС-а ’Ово је Србија’ од 29. априла 2014. године – објављен прилог о музичко-
драмском програму ’Shakespeare – the Soul of the Ages’ организованом у школи поводом 450 
година од Шекспировог рођења; 

 'Данас' од 4. јуна 2014. године – објављен прилог о Николи Јанковићу IV4, учеснику 13. 
Међународне олимпијаде из руског језика у Москви под називом 'Милош и Никола на 
'мундијалу' знања'; 

 'Блиц' од 4. јуна 2014. године – објављен прилог о Николи Јанковићу IV4, учеснику 13. 
Међународне олимпијаде из руског језика у Москви под називом 'Никола у Москву, Милош 
у Ханој'; 

 Вести Радио Луне од 4. јуна 2014. године - објављен прилог о Николи Јанковићу IV4, 
учеснику 13. Међународне олимпијаде из руског језика у Москви под називом 'Велики 
успех ужичких гимназијалаца' 

                                                                 За Стручно веће Светлана Гавриловић 

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

Стручно веће друштвених наука је остварило програм за ову школску годину.У школској 
2013/14.години веће је имало више кадровских промена, али то није утицало на планиране 
активности.            
 Издвајамо неке од активности којима је се бавило стручно веће: усвајање предлога поделе 
предмета на наставнике и плана рада већа, утврђивање предлога 40-часовне радне недеље ,додатне 
и допунске наставе, план а рада секције за социологију и филозофију, разматрање и усаглашавање 
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критеријума оцењивања, благовременост оцењивања, осавремењавање наставе, коришћење 
уџбеника, успостављање и остваривање сарадње са установама културе, анализа успеха ученика, 
предлагање тема за матурске радове, сарадња са другим стручним већима, анализа  образовних 
стандарда и правилника о стандардима квалитета рада установе, израда портфолиа наставника, 
стручно усавршавање... 

У септембру је проф. Борис Илић одржао угледни час из социологије у сарадњи са проф. 
српског језика и књижевности Биљаном Грујичић, на тему  ''Сликарство као уметност и као рад''. 

У октобру је проф. Борис Илић у сарадњи са проф. историје Јадранком Папић и још 20 ученика 
посетио Војни музеј и Српску академију наука и уметности у Београду.     

 Чланови стручног већа су остварили стручно усавршавање у оквиру установе посетом 
часова својих колега, присуством  на предавањима и презентацијама на стручном и наставничком 
већу, а ван установе проф. Соња Ковачевић и Бранка Јевтић су у Чачку присуствовале трибини на 

тему  ''Задаци и питања у функцији учења'' и представљању нових уџбеника из Филозофије и 
Устава и права грађана издавачке куће Клет.        

      За стручно веће, проф. Бранка Јевтић                                  

 

4. Извештај о раду Стручног већа наставника историја  

Председник Стручног већа  

У другом полугодишту школске 2013/14.године одржано је 11 састанака актива историчара 
Ужичке гимназије. 

Усклађивани су планови програма, анализирани угледни часови и размењиване информације о 
посећеним предавањима, семинарима, изложбама. Теме састанака су биле и одржана такмичења из 
историје на општинском, окружном и републичком нивоу.  

У фебруару је реализована идеја о прикупљању средстава за техничко опремање кабинета за 
историју.Професор Светлана Миловановић се ангажовала на том послу те је кабинет опремљен 
новим телевизором и компјутером.Актив историчара се тим поводом захваљује свим донаторима 
који су помогли ово опремање: Агенцији за образовање, предузећима ,,Топлота,, ,,Водовод,, 
,,Депонија,, сткр.Тотем, Регионалном центру  за усавршавање наставника, који су, уз средства 
школе, помогли да обавимо овај важан посао.   

У марту је било актуелно општинско такмичење из историје.Од укупно 11 такмичара 1,2, и 4 
разреда, са професорима менторима Ј.Папић и Д. Илић, свих једанаест се пласирало даље на 
окружно такмичење. У марту је проф. Душица Илић са члановима секције реализовала изложбу у 
кабинету историје којом је обележено 15 година од НАТО агресије на Србију и Црну Гору.Такође, 
у оквиру ове годишњице је у амфитеатру школе организовала предавање магистра историје и 
пуковника авијације Драгана Крсмановића на тему ,,Узроци, ток и последице НАТО агресије 
1999.године-15 година од окупације Косова и Метохије,,. Предавање је било веома посећено и због 
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чињенице да је предавач, пуковник Крсмановић био учесник тих догађаја као ратни командант 
аеродрома Поникве, те је могао и из тог угла да одговори на бројна питања.    

У априлу је одржано окружно такмичење из историје са кога се пласирало двоје ученика на 
републички ниво. У априлу је проф. Јадранка Папић са ученицима секције реализовала изложбу 
,,Не журимо са одрастањем, али учинимо то на време,, , а у оквиру изложбе је изведена у свечаној 
сали школе и одлично посећена представа ,,На сред куће змајево гнездо,,.  

У априлу су чланови актива присуствовали и обележавању геноцида над српским народом 
пригодним предавањем колегинице Весне Лучић у основној школи ,,Стари град,,.  

У јуну је у школи организована манифестација Отворена врата, а ученици које је организовала 
проф. Душица Илић су својим другарима осмацима представили наставу историје у Ужичкој 
гимназији. У јуну је одржано републичко такмичење из историје у Аранђеловцу на коме је учешће 
узео 1 ученик гимназије са проф. Ментором Ј. Папић, без значајнијег пласмана. 

Присуство семинарима општег типа као и угледни часови су такође одржани и у другом 
полугодишту. Душица Илић, угледни час ГРЧКА И РИМСКА КУЛТУРА-УТИЦАЈИ И 
ПРОЖИМАЊА.  

Активности у раду секције биле су веома разноврсне: организовање огледних часова, израда и 
поставка изложби, посете изложбама, сарадња са  САНУ, Друштвом историчара Ужице, са 
Друштвом српских домаћина, КУД-ом ЕРА, ђачким родитељима. Учествовали су на такмичењу 
из знања предмета историја. 

Угледни часови 

Ученици другог разреда одржали су угледни час о Друштву Немањићке Србије. Часу су 
присуствовали предметни професори, а ученици су израдили пригодне паное. 

Ученици четвртог разреда су одржали угледни час у облику дебате, „ Покрети отпора-четници и 
партизани”. Часовима су присуствовали професори Биљана Грујичић, Светлана Милановић, 
Миријана Галечић, Катарина Смиљанић, Душанка Никачевић. 

У занимљивој дебати, кроз проблемску наставу, ученици су овладали и овом историјском темом. 

Са ученицима четвртог 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  другом разреду одржани су током фебруара, а у 
четвртом током априла у организацији проф. Ј. Папић. 

 Угледни час „Настанак градова и крсташки ратови“ одржала је професорка Светлана 
Миловановић у  одељењу друго с у новембру .Присуствовали су предметни наставници 
.Примењене су методе групног рада и проблемске наставе. 

Посете 
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Посете САНУ 

28 ученика II и IV разреда, чланова историјске секције и проф. Ј. Папић и Б. Илић посетило је 
САНУ у Београду. Са њима су водили разговор академици Предраг Пипер и Љубомир Симовић. 
Ученици су на поклон добили више вредних књига за школску библиотеку. Академици су обећали 
да ће радо посетили Ужичку гимназију и наставити сарадњу.  

 Посете музеју  

22. XI 2013. ученици и професорка Ј. Папић присуствовали су комеморацији у трезорима Народног 
музеја и одали пошту погинулим суграђанима у Другом светском рату. 

28. XI проф. С. Миловановић и група ученика посетили  су спомен – обележје на Кадињачи. 

24. IV 2014. Ученици секције из свих  разреда, посетили су “Ускршњу изложбu’’ у Музеју. 

7.VI 2014. Ученици историјске секције обишли су све објекте Народног музеја у „Ноћи музеја“ и 
водили занимљиве разговоре са кустосима. 

  

Изложбе 

Ученици II и IV разреда у холу школе поставили су изложбу „Не журимо да одрастемо, али ипак, 
учинимо то на време“ („На сред куће змајево гњездо“) . Ученици су на занимљив начин у 
сарадњи са родитељима, Друштвом српских домаћина и Народним музејем истраживали и 
презентовали значај дечије игре кроз историју и њен значај у одрастању генерација. Изложба је 
постављена 23.I 2014. и трајала до почетка априла.  

28. XI 2013. Мини – изложба у кабинету историје. Проф. Д. Илић и ученици I и III разреда 
обележили су 200 година рођења Петра II Петровића Његоша. 

24. III 2014.Постављена је изложба поводом годишњице НАТО бомбардовања.Њу је организовала 
професорка  Д. Илић и ученици првог и трећег разреда. 

18. VI 2014. Ученици, чланови секције првог и трећег разреда, на Дан отворених врата школе, 
дочекали су будуће  гимназијалце и представили им изучавање предмета историја на гимназијски 
начин. 

„На сред куће змајево гнездо“ 

У оквиру истраживачког пројекта о значају игре у процесу одрастања, ученици II и IV разреда са 
проф. Ј. Папић, у сарадњи са Народним позориштем Ужице и КУД-ом ЕРА припремили су 
представу „На сред куће змајево гнездо“. Представа је приказана у свечаној сали 23. II 2014. 
(реприза 10.III 2014.) и привукла велику пажњу родитеља, ученика и шире градске јавности. Овом 
представом указали су на проблеме у савременој породици и тешкоће у одрастању. 

  Такмичења 
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 И ове школске године интересовање за такмичење било је велико. На општинском такмичењу 
учествовало је 16 ученика, на регионално се пласирало 11, а на републичко два ученика. То су 
Митровић Теодора IV2 и Васиљевић Никола II3. На републичком такмичењу Никола Васиљевић 
освојио је 4. место. 

5. Извештај о раду Стручног већа наставника географије  

Председник Стручног већа Мирјана Галечић 

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

 На почетку ове школске године  извршена је подела часова на предметне наставнике из 
предмета географија,с тим што се професор Фемић Велимир са почетком ове школске 
године налази на боловању при чему је на његово радно место примљена Шоловић Биљана, 
дипл.географ из Ужица од дана 21.09.2013.год.на одређено време, до одласка колеге у 
инвалидску пензију у текућем периоду. 

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

 На састанцима стручног већа географија договорено је да се изведе једнодневни излет за 
ученике другог разреда,с тим што ће тај вид тзв.теренске наставе бити уједно и 
огледно/угледни час на којима ће се остварити корелација међусобно сродних предмета на 
релацији географија –историја..Проф.Галечић Мирјана је организовала излет дана 
12.10.2013.на релацији Ужице-Зворник-Лозница-бања Ковиљача-Соко град-Ужице,на коме 
су присуствовалеи колегиница историје Папић Јадранка,проф.енглеског ј.Никачевић 
Душанка,проф.српског језика Грујичић Бињана,физике Јевђовић Снежана и 
проф.географије Шоловић Биљана,а што је планирано и годишњем програму рада школе.У 
одељењу 1/3 одржан је угледни час на тему” Вулканизам”,на коме је присуствовала 
проф.Мира Галечић код проф Шоловић Биљане 

 У оквиру рада Тима за “Наставу и учење” направљен је извештај рада стручног већа који се 
налази у свесци већа. 

 Предметни наставници су се у оквиру стручног усавршавања едуковали на колективном 
семинару дана 23/24.11.2013.године који је одржан у просторијама РЦ Ужице под називом 
:“Добра сарадња са родитељима”, на коме је присуствовала проф.географије Мира Галечић. 
Проф. Галечић Мирјана узела учешће у тимском раду за израду новог уџбеника из 
географије за други разред гимназије  у оквиру Издавачке куће “КLЕТТ” из Београда .  

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

 У оквиру рада гео-секције и додатне наставе присуствовали смо предавањима стручног 
карактера у Градском културном центру на темe” Јапан- најуређенији врт света” и “Иран”.У 
Народном музеју Ужице посетили смо изложбу фотографија “Извор вода извирала”,која 
има балнеолошки карактер. 

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

 Извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта као и рада стручног већа 
за овај период. 

 У току другог полугодишта одржана су три угледна часа из географије у првом и другом 
разреду код обе професорке ,с тим што је један од тих часова био другачији од претходних 
јер смо на њему имали прилику да се упознамо са државом “Хондурас”, чији су становници 
ученици који похађају нашу школу на својеврстан начин покушали заједно са друговима из 
разреда да  дочарају  живот у овој далекој земљи кроз причу проткану видео -
презентацијом,фолклором,музиком,песмама. Велику пажњу присутних је привукла и 
национална кухиња чије смо специјалитете дегустирали,што је дало посебан чар целокупној 
ситуацији, а заслужна за то је проф.Биљана Шоловић. 

 Посетили смо и неколико часова код колега/Јадранке Папић,Биљане Спаловић/ а чији су 
предмети уско повезани са географијом. 

 Посетили смо и поставку фотографија у Историјском активу под називом “Аd Acta” везаних 
за привредни живот нашег краја након завршетка другог светског рата па до данас аутора 
Жељка Марковића. 

 У току овог периода смо се стручно усавршавали посећујући семинаре и стручне трибине 
међу којима издвајамо:” Писање и управљање пројектима” у РЦУ,научна трибина “Задаци и 
питања у функцији учења” од аутора Мр.Млорада Рикала и Мр.Саше Гламочека из 
Креативног центра из Београда у Чачку,као и уже стручно предавање у школи” Изумире ли 
Србија? ” о коме је говорио наш познати демограф и бивши ученик наше школе  
Др.Владимир Никитовић са Института друштвених наука у Београду  наглашавајући 
тенденције демографских  категорија и кретања становништва на простору наше земље. 

 Професорка Мирјана Галечић је била на промоцији новог уџбеника из географије у 
Чачку,где је Издавачка кућа” КЛЕТТ” из Београда презентовала  књигу за други разред 
гимназије а на чијој  изради је учествовала и сама професорка као сарадник евалуатор. 

 Обе професорке географије су учествовале у анкети коју је спровео Департман за 
географију,туризам и хотелијество из Новог Сада а која се однсила на иновације у настави 
географије. 

 Професорка Биљана Шоловић је била члан комисије  за преглед географских  тестова из 
мале матуре у Првој основној школи у граду.  

 Са матурантима смо уредно обављали  консултације у вези писања и израде матурског рада 
који су успешно одбрањени у присуству комисије дана 7.06.2014.год. 

 У оквиру” Дана Отворених врата” успели смо да привучемо пажњу ученикa који су 
завршили осми разред презентирајући гео- кабинет као и сам предмет кроз кратко квиз 
знање,приказујући паное ,слике са излета и разговарајући са њима,а који су своја запажања 
оставили на импровизованој табли. 

 Урадили смо стандарде из географије од 1-3 разреда . 
 Уредно смо посећивали све седнице како Одељенског тако и Наставничког већа у току 

школске године. 
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 Одржали смо састанке стручног већа за географију на којима смо анализирали рад у 
протеклој школској години водећи уредно записнике у свесци за веће. 

 Попунили смо и предали обрасце који се односе на стручно усавршавање и вредновање 
наставника географије како у школи тако и ван ње. 

 Дали смо предлоге за коришћење уџбеника у следећој школској години посебно за други 
разред гимназије. 

 Предложили смо поделу часова за наступајућу 2014/2015. школску годину. 

6. Извештај о раду Стручног већа наставника биологије  

Председник Стручног већа Саша Станојевић 

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

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

16.09. Одржане консултације око годишњих планова.Направљен је заједнички план рада и за  
трећи и четврти разред у оквиру школског програма. 

 02. 10.. Направљен је план одржавања угледних часова а седам дана касније Саша Станојевић је 
одржао угледни час у одељењу III3 „Настанак и простирање нервног импулса“коме су 
присуствовали колегиница Милица Зарић, Светлане Јевђовић,Славице Вељовић и заменика  
директора Славко  Марковић.Колегинице из стручног већа  планирале су извођење угледног часа 
за друго полугодиште.  

09.10. анализиран је  угледни час Саше Станојевића. 

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

25.11. Анализа успеха и критеријума оцењивања .Мотивација ученика.Евалуација и 
самоевалуација часова  чланова стручног већа, израда тестова објективнног типа.23. и 24. 11.посета 
ГКЦ-у у Ужицу и дводневном семинару на тему „ Добра сарадња са родитељима „ . 

01.12.Ученици посетили фестивал науке са професорма биолгије, физике и хемије. Колегинице 
саставиле и одштампале списак тема за матуру.  

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

24.12. Подељене теме матурских радова и украшен ходник сликама из области 
биологије.Колегиница Зарић посетила час колеге Саше Станојевићау одељењу  III5.   
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26.12.. Анализа успеха и критеријума оцењивања у првом полугодишту и анализа семинара 
„Планирање стручног усавршавања“ одржаног 22.12. у РЦУ. Усаглашавање критеријума 
оцењивања.Анализа рада стручног већа у првом полугодишту. Извештај стручног већа за прво 
полугодиште 2013./2014. 

01.02.Анализа успеха у првом полугодишту.Чланови већа су још у новембру констатовали мало 
слабији успех ученика првог разреда.Предузете мере су дале успеха па ученици редовније уче и 
пажљивији су на часу.Наставни план и програм се реализују .Критеријуми осењивања доста 
уједначени. 12 недовољних оцена из биологије . 

05..03.Консултације  у вези матурских радова и припремна настава.Портфолио наставника и 
образовни стандарди за биологију 

25.03. Припреме за регионално такмичење у Пожеги 13. 04. 2014.29.03. Договор у вези регионалног 
такмичеља и тестирање кандидата.Анализа успеха ученика у другом полугодишту ( јан., феб., 
март). 

13.04.Одржано регионално такмичење у Пожеги. 

19.03. Koлегиница  Душица Ристовић одржала је угледни час у II2. II3 i II4 , „Енддокрини систем , 
мишићи и програмирана настава“. 

25..04. Анализа постигнутих резултата на регионалном такмичењу.Наша школа је била веома 
успешна на овом такмичењу.Десет  ученика из наше школе пласирало са на републичко такмичење 
у Београду 11.05. 2014. Прво место освојили су  Илић  Урош(II4) и Селаковић Милош(III6) . Друго 
и треће место припало је Вилотијевић Маји(IV5) и Bојовић Александри(II4). 

11.05.Републичко такмичење у Београду.Учествовало 10 ученика наше школе. 12.05.Анализа 
резултата на републичком такмичењу  .Ученице Вилотијевић Маја(IV5)  и Димитријевић 
Александра(II4) освојиле су треће  место на републичком такмичењу.  

 13.05.Анализа успеха на трећем класификационом периоду. Договор око прославе 175 година од 
оснивања школе школе у октобру 2014.Урађен је годишњи план са стандардима постигнућа из 
биологије. 

12.06. Професорка Зарић Милица  одржала угледни час „Значај житарица у животу човека“у I6 .   

13.06.  Анализа успеха ,начина оцењивања,усаглашавање и дорада критеријума.Анализа одржаних 
угледних часова и семинара.   

7. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије 

Председник Стручног већа Драгица Селаковић 

-Први састанак већа одржан је 16.8.2013.г.На овом састанку изабран је председник Стручног већа, 
усвојена подела часова , договорена израда планова, извршен избор уџбеника који ће се 
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користити.Стручно веће чине три професора Славица Вељовић, Оливера Куљанин и Драгица 
Селаковић.Председник стручног већа школске 2013-14 је Драгица Селаковић. 

-На другом састанку одржаном 4.9.2013.г. констатовали смо да су урађени сви потребни планови, 
урађени индивидуални планови стручног усавршавања.Договорено је да у другом полугођу крену 
припреме за факултет. Припреме из хемије ће држати Драгица Селаковић-25 часова. Урађен је и 
план тих припрема. Састтанак је одржан заједно са директором и педагогом школе. 

-Седници Наставничког већа, одржаној 15.10.2013.г., присуствовала су сва три члана стручног већа 
и слушале предавање проф. психологије Драгане Ђурић под називом,,Од професионалне 
орјентације до каријерног саветовања,,. На истој седници , проф.Биљана Спаловић одржала је 
предавање-приказ и презентацију књиге , приручника ,,101 одговор 101 питање,, аутора Драгана 
Кувељића и Неце Јовић у издању Креативног центра 2013.г. 

Трећи састанак одржан је 16.10.2013.г. Договорено је одржавање кабинета и лабораторије, 
констатовано је да је потребна редовност у оцењивању и усаглашени су критеријуми у 
оцењивању.При давању контролних и тестова увек се консултујемо међусобно. 

-Следечи састанак је одржан 20.11.2013.г. на коме је извршена анализа успеха на крају првог 
класификационог периода.Предложене су мере побољшања успеха, одржавање допунске и додатне 
наставе по утврђеном распореду.Прочитани су и анализирани стандарди знања за хемију, добијени 
од министарства. Констатовали смо да су стандарди слични нашим већ постојећим, па сходно томе 
неће бити неких већих промена што се тиче критеријума оцењивања. Договорена је припрема 
одласка на Фестивал науке у Београд. 

-23. И 24.11.2013.г. одржан семинар у РЦУ ,,Добра сарадња са родитељима,,-К3. Семинару 
присуствовале Славица Вељовић и Драгица Селаковић. 

-6.12.2013.г. Фестивал науке у Београду.На организован одлазак кренуло је 55 ученика , проф. 
хемије Славица Вељовић и Драгица Селаковић,проф. физике Снежана Јевђовић, проф. биологије 
Душица Ристовић и директор школе Живоин Павловић. 

-6.12.2013.г.ученици-Јешић Милица, Александра Крејовић и Милош Селаковић примили награде у 
Палати Србије као републички добитници награда предходне школске године. Додели награда 
присуствовали су директор школе Ж.Павловић и проф. хемије Д.Селаковић. 

-На састанку Стручног већа одржаном 13.12.2013.г. утврђене су теме за матурске радове и одређен 
ментор матурских радова-Д. Селаковић.Списак тема са именима ученика налази се у свесци 
актива. 

-19.12.2013.г. проф.хемије Д. Селаковић, присуствовала огледном часу физике проф. С. Јевђовић у 
одељењу II-6. 

-У понедељак 23.12.2013.г.све три професорке већа, присуствовале су седници Наставничког већа 
на којој су ученици Милица Јешић и Милош Селаковић презентовали своје Петничке радове из 
хемије који ће бити објављени у Петничким свескама. 
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- Извршена набавка хемикалија за лабораторију. 

- Урађени портфолији сва три члана стручног већа. 

- Извршена анализа успеха после другог класификационог периода. 

- Урађена изложба ученичких паноа из неорганске хемије у ходнику приземља.То су урадили  
ученици другог разреда природно-математичког смера , чланови додатне наставе, заједно са 
професорком Драгицом Селаковић. 

-Регионално такмичење из хемије одржано је у Медицинској школи у Ужицу 
12.4.2014.г.Учествовало је десеторо деце из Гимназије.На Републичко такмичење пласирали су се 
:Павловић Небојша I4-3.место(ментор С.Вељовић),Поповић Павле II6-1.место(ментор 
Д.Селаковић),Селаковић Милош III6-1.место у две категорије тест и вежбе и тест и истраживачки 
рад,Јешић Милица IV6-3.место у категорији тест и рад(ментор Д. Селаковић) 

-Републичко такмичење одржано у Београду на Хемијском факултету од 9.5. до 
11.5.2014.г.Значајне резултате остварило је троје такмичара:Селаковић Милош у категорији тест и 
рад освојио је 2.место и пласирао се на Хемијску олимпијаду,Јешић Милица у категорији тест и 
рад 4.место и добила је похвалу, Поповић Павле у категорији тест и вежбе 7.место. 

-Српска олимпијада одржана у Новом саду 24. И 25.5.2014.г.Милош Селаковић освојио је 3. Место 
и пласирао се на Међународну олимпијаду која ће се одржати у Вијетнаму(Ханој) од 24. до 
29.7.2014.г.Изванредан успех нашег ученика био је и адекватно медијски пропраћен. 

-Угледне часове су одржале све три професорке:Оливера Куљанин у II/s 19.5.2014.г.наставна 
јединица ,,алкалоиди,,.Присуствовала Д.Селаковић. Славица Вељовић у I/5 ,,оксидо-редукција,,-
30.5.2014.г.Присуствовала професорка физике Цмиљка Васовић. Драгица Селаковић 9.5.2014.г. у 
одељењу IV/5 ,,загађивачи воде и пречишћавање отпадних вода,,.Часу присуствовала Светлана 
Миловановић,проф.историје. 

-Фестивал науке је одржан 5.6.2014.г. у Културном центру у Ужицу .Значајан допринос дали су 
наши ученици испред актива хемије, физике, енглеског језика.Учесници на хемији су:Милош 
Селаковић, Павле Поповић,Павић Александра II/6 , Иван Кукркић I/5. 

-14.6.2014.г. ,,Отворена врата у гимназији ,, одржана у поподневној смени. Наши хемичари 
припремили су занимљиве огледе у хемијској лабораторији. Њих је надгледао а и сам изводио 
огледе Милош Селаковић. 

-Урађени су планови рада за све четири године по тематским целинама са унетим стандардима. 

-Све планиране активности су углавном урађене у овој школској2013/14. Години. 

8. Извештај о раду Стручног већа наставника физике 

Председник Стручног већа Цмиљка Васовић 
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У наведеном периоду реализована је већина активности предвиђена Годишњим планом рада:  

 конституисано стручно веће, израђен план рада СВ, извршена је подела предмета на  
наставнике, избор уџбеника и одговарајућих приручника као и усвојена структура 40-
часовне радне недеље 

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

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

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

 Извршена анализа успеха на крају првог и трећег класификационог периода као и на крају 
првог и другог полугодишта и предложене мере за побољшање успеха 

 предложен и усвојен план за реализацију огледних /угледних часова  
 предложене и усвојене теме за матурски рад  
 дискутовало се о рализацији ваннаставних активности  
 извршили смо анализу усвојених стандарда из физике и исте уградили у годишње планове 

рада 

*Седници Наставничког већа, одржаној 15.10.2013.г., присуствовале су Снежана Јевђовић и 
Цмиљка Васовић и слушале предавање проф. психологије Драгане Ђурић под називом”Од 
професионалне орјентације до каријерног саветовања”. На истој седници , проф.Биљана Спаловић 
одржала је предавање-приказ и презентацију књиге  “101 одговор 101 питање”, аутора Драгана 
Кувељића и Неце Јовић у издању Креативног центра 2013.г. 

* 23. И 24.11.2013.г. одржан семинар у РЦУ “Добра сарадња са родитељима” -К3. Семинару 
присуствовала Цмиљка Васовић. 

* 6.12.2013.год. Снежана Јевђовић  са групом колега и 55 ученика посетила Фестивал науке у 
Београду.  

* На састанку Стручног већа одржаном 13.12.2013.год. Цмиљка Васовић поднела извештај са 
семинара “Добра сарадња са родитељима”, а Снежана Јевђовић извештај са Фестивала науке у 
Београду. 

* 18.12.2013.год. Снежана Јевђовић одржала угледни час ,наставна јединица:Површински напон и 
капиларне појаве-обрада, у одељењу II-4,часу присуствовала Мијовић Биљана ,родитељ 

* 19.12.2013. Снежана Јевђовић одржала угледни час ,наставна јединица:Вискозност,Стоксов закон 
-обрада, у одељењу II-6,часу присуствовала професорка Драгица Селаковић 

* У понедељак 23.12.2013.год. Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић и Лела Међедовић 
присуствовале су седници Наставничког већа на којој су ученици Милица Јешић и Милош 
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Селаковић презентовали своје Петничке радове из хемије који ће бити објављени у Петничким 
свескама. 

*22.фебруара уУжичкој гимназији одржано Општинско такмичење из физике. Учествовало 12 
ученика наше школе  од којих је њих 11 остварило пласман на Окружно такмичење. 

21-23.фебруара одржан у Алексинцу Регионални симпозијум “Експеримент из физике у средњој 
школи”. Присуствовала Цмиљка Васовић и директор Живојин Павловић. 

*Цмиљка Васовић одржала два угледна часа: 

15.фебруара у одељењу III-6 ,наставна јединица: Пријемници звука (звучник и микрофон)-
обрада.Часу присуствовала професорка Марија Станковић 

27.фебруара у одељењу III-5, наставна јединица: Електромагнетни таласи-утврђивање.Часу 
присуствовала професорке Милица Зарић и Славица Вељовић и директор Живојин Павловић. 

*8.марта  одржано Окружно такмичење из физике у Гимназији Свети Сава у Пожеги. Наши 
ученици постигли су следеће резултате: 

Прву награду освојили су: Трифуновић Александар II-4, Милићевић Катарина II-5, Цветић Ирена 
IV-6 

Другу награду освојили су:Драгутиновић Срђан I-6, Симовић Алекса III-4, Шојић Никола III-6 

Трећу награду освојили су: Шопаловић Стефан III-6, Лекић Владе I-4, Божић Ђорђе II-5, 
Милојевић Павле IV-5. 

Ментор ученика првог и трећег разреда Цмиљка Васовић ,а другог и четрвтог Снежана Јевђовић. 

У раду Окружне комисије (прегледање тестова) учествовле Цмиљка Васовић и Снежана Јевђовић 

Шест ученика остварило је пласман на Републичко такмичење : Трифуновић Александар , Цветић 
Ирена ,Драгутиновић Срђан , Симовић Алекса , Шојић Никола . 

*8.марта у Гимназији Свети Сава у Пожеги одржан састанак подружнице Друштва физичара 
Златиборског округа.Изабрано ново руководство.Присуствовале Цмиљка Васовић и Снежана 
Јевђовић 

* 5.марта у Основној школи Стари град , Цмиљка Васовић присуствовала стручном предавању: 
Питања у тестовима знања-Завршни испити и међународно PISA тестирање.Предавач др.Драгица 
Павловић -Бабић 

*15.марта у РЦУ одржан је семинар “Писање и управљање пројектима”,К-1. Аутор и реализатор 
семинара Јелена Самарџић, испред Универзитера Метрополитан.Семинар носи 24 бода. 
Присуствовале Цмиљка Васовић и Снежана Јевђовић. 
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*10.априла професорка Снежана Јевђовић, заједно са групом ученика наше школе,педагогом 
ипрофесорком Биљаном Грујичић презентовала нашу школу у ОШ “Миливоје Боровић” у 
Мачкату. 

*24.априла на Учитељском факултету директор Петнице одржао предавање: Рад са талентованим и 
надареним ученицима.Присуствовала Снежана Јевђовић. 

*26-27.априла у Краљеву одржано Републичко такмичење.Учествовало шест ученика наше 
школе.Шојић Никола  III-6 и Трифуновић Александар II-4 освојили трећу награду,Симовић Алекса 
III-4 је похваљен.Професорке Цмиљка Васовић и Снежана Јевђовић учествовале у раду републичке 
комисије за преглед задатака.Снежана Јевђовић прегледала задатке у трећем разреду а Цмиљка 
Васовић у другом разреду(у тим разредима нису имале ученике) 

*13.маја на Педагошком колегијуму Цмиљка Васовић заједно са педагогом одржала предавање о 
стандарима постигнућа у средњој школи. 

*30.маја Цмиљка Васовић присуствовала угледном часу професорке Славице Вељовић, наставна 
јединица:Оксидо-редукција-обрада,у одељењу I-5. 

30.маја у Гимназији Свети Сава у Пожеги одржан састанак подружнице Друштва физичара 
Златиборског округа.Тема: Стандарди за основну школу.Присуствовале Снежана Јевђовић и 
Цмиљка Васовић 

*5.јуна у Градском културном центру  одржан је Фестивал науке свих основних и средњих школа 
на нивоу града.Снежана Јевђовић била у организационом одбору на нивоу града. 

*6.јуна ученици одбранили матурске радове из физике 

*13.јуна организовали смо Отворена врата у кабинету физике.Чланови секције су извели мноштво 
занимљивих и ефектхих огледа. Организација Цмиљка Васовић и Снежана Јевђовић. 

*18.јуна Цмиљка Васовић учествовала у раду комисије ѕа преглед комбинованог теста на малој 
матури 

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

Председник Стручног већа Дејан Цвијетић 

Професори математике Слободан Суботић и Рајко Тубић, као и професори рачунарства и 
информатике Мирјана Милошевић и Анка Мисаиловић, присуствовали су семинару из математике, 
односно рачунарства и информатике у организацији математичког друштва „Архимедес“. Семинар 
је одржан 17. и 18. Јанура 2014. У Београду. 

У нашој школи је одржано општинско такмичење из математике. Сви су се такмичили у Б 
категорији и сви су такмичари су били ученици Ужичке гимназије. Од 27 учесника, њих 18 се 
квалификовало на окружно такмичење. Општинско такмичење је одржано 25. јануара 2014. 
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На састанку Стручног већа, одржаном 29.1.2014, анализиран је успех на првом полугодишту из 
математике и рачунарства и информатике, поднет је извештај са „Архимедесовог“ семинара из 
математике и рачунарства и информатике и анализирани су резултати општинског такмичења из 
математике. 

У Ужичкој гимназији је 8.2.2014. одржано и окружно такмиочење из математике. На окружном 
такмичењу је био 51 такмичар из седам општина Златиборског округа. Из наше школе је било 18 
такмичара. На државно такмичење се квалификовало 12 ученика од којих је 5 из Ужичке 
гимназије.  

На састанку Стручног већа, одржаном 13.2.2014, анализирани су резултати окружног такмичења из 
математике. На овом састанку су професори рачунарства и информатике упознати са дописом 
Министарства просвете о промени наставног програма за трећи разред рачунарства и 
информатике.  

Четири наша ученика су тимски учествовала на такмичењу у прављењу мобилних апликација Met 
Mobile Challenge. Такмичење је организовао Метрополитан универзитет у Београду 22. и  23. 
фебруара 2014. 

Окружно такмичење из рачунарства и информатике одржано је у нашој школи 1.3.2014. За ово 
такмичење су се квалификовала свега три ученика (два из Пријепољске гимназије и један наш 
ученик). Једино се наш такмичар Милош Селаковић квалификоваом на државно такмичење. 

Такмичење „Мислиша 2014“ је одржано у нашој школи 13.3.2014. Имали смо 78 такмичара. 
Овогодишњи координатор такмичења био је Слободан Суботић. Један ученик је добио другу 
награду, а три ученика трећу награду. Похваљен је 21 ученик. 

Државно такмичење из математике је одржано у Нишу 15.3.2014. Професори Рајко Тубић и 
Слободан Суботић су водили пет наших такмичара. Ученици су остварили одличан успех: једна 
друга награда и три треће награде. 

На састанку Стручног већа, одржаном 18.3.2014. анализирани су резултати државног такмичења из 
математике, резултати окружног такмичења из математике, организација такмичења „Мислиша 
2014“, такмичење Met Mobile Challenge и угледни часови професорки Марија Станковић и 
Милијана Аћимовић. 

На државном такмичењу из рачунарства и информатике наш ученик Милош Селаковић је освојио 
трећу награду. Такмичење је одржано 22.3.2014. у Београду. 

На састанку Стручног већа, одржаном 11.4.2014. анализирана је иницијатива Информатичког 
савеза Србије и Министарства просвете о увођењу ECDL (European Computer Drivin Licence) 
стандарда у нашој школи. 

На састанку Стручног већа, одржаном 28.4.2014. анализирани су резултати такмичења „Мислиша 
2014“ и успех ученика на крају другог класификационог периода. Такође, анализирани су и 
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постојећи стандарди постигнућа, распоред рада појединих тема, избор садржаја коме ће се 
посветити већа пажња. 

На састанку Стручног већа одржаном 20.5.2014. анализирани су стандарди постигнућа за 
математику. Направљени су нови годишњи планови рада са стандардима постигнућа за сваки од 
разреда и смерова. 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. 

Угледне часове у мају месецу одржали су и Анка Мисаиловић, Рајко Тубић, Милена Јелисавчић и 
Слободан Суботић. 

Због ванредне ситуације у земљи, нико из Стручног већа није присуствовао манифестацији „Мај - 
месец математике“. 

Наша школа је учествовала на математичком турниру у организацији математичког друштва 
„Архимедес“. Имали смо екипу која је освојила трећу награду (један ученик је освојио трећу 
награду, а три су похваљена). Такмичење је одржано 25.5.2014. у Београду, а ученике је водила 
професорка Марија Станковић.  

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

Председник Стручног већа Биљана Спаловић                         

   Први састанак овог већа одржан је 19.08.2013. када је анализиран успех на крају школске 
2012/13.године, извршена подела предмета на наставнике, изабран председник, предложени 
уџбеници и семинари. Ликовну културу предаје Биљана Спаловић и Драган Вићентић који има 
одељења I и II с, а музичко Зоран Жупић.Председник већа је Биљана Спаловић. Уџбеник за 
ликовно-В.Галовић и Б.Гостовић, Ликовна култура, а за музичко Оливера Ђурић - Водич кроз  
музичку уметност. Семинари - После извештаја о стручном усавршавању констатовано је да 
недостаје сати из области К3 па је одлучено да се изабере неки од семинара из те области. 

   На другом састанку од 22.08. 2013. усвојен је предлог четрдесеточасовне радне недеље разматран 
рад ликовне секције и хора и усаглашени су критеријуми оцењивања. Према  новој допуни закона о 
основама система образовања и васпитања из музичког, ликовног и свих  

предмета заступљених са по једним часом недељно, довољне су две оцене у полугодишту. 

   Трећем састанку присуствовали су директор и педагог школе, професори грађанског васпитања, 
веронауке, физичког, музичког З.Жупић, ликовног Б.Спаловић. Урађен је школски програм и 
предат педагогу, као и индивидуални планови усавршавања наставника, план рада секције и хора, 
усаглашени критеријуми оцењивања, одређен рад секције и хора, а што се тиче уређења кабинета 
чека се достава видео уређаја или новог ТВ уређаја. Састанак је одржан 05.09.2013. 

   Ученици са проф. Б.Спаловић посетили изложбу слика Гале Чаки у Градској галерији у Ужицу 
09.09.2013. 
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   Биљана Спаловић присуствовала часу пробе  хора проф.Жупића  23.09. 2013.  

   Зоран Жупић био присутан на часу ликовне секције проф. Б.Спаловић,16.09. 2013.  

   Драган Вићентић присуствовао као асистент у реализацији огледног часа по називом „Од 
инспирације до материјализације“ проф. Бориса Илића и Биљане Грујичић у амфитеатру школе ( 
одељења IV 1 и  IV 2) . 

   Следећи састанак одржан је 25.10. 2013 када је договорено уређење и опремање кабинета. 
Предвиђено је присуство  професора семинару Добра сарадња са родитељима у РЦУ 23-24.11. 

   Хор имао наступ 4.10.2013. у сали Биоскопа, у организацији Ватрогасног друштва Ужице. 

   Ликовна секција- Катарина Милићевић II5, учествовала на фото-конкурсу Слика мога града који 
је расписао ЦСУ Кикинда у сарадњи са швајцарском Агенцијом за развој и сарадњу у Србији. 
Послали смо пет фотографија које су објављене на сајту ЦСУ Кикинда, а изложба је постављена 
20.09. 2013. у Галерији ТЕРРА у Кикинди.Чланови секције Давид Станковић IV1, Нина 
Миливојевић IV2 и Јанко Поп- Митић  IV3 насликали су плакат за атлетско првенство Гимназије 
одржано на Градском стадиону 15.10.2013. Плакат је био изложен у холу школе. Исти ученици  са 
својим сликама учествовали  у реализацији пројекта историјске секције  проф. Јадранке Папић на 
тему Породица кроз векове. 

   Професорка Биљана Спаловић одржала предавање-приказ и презентацију књиге, приручника 
“101 одговор на 101 питање“ аутора Драгана Кувељића и Неце Јовић у издању Креативног центра 
2013. год.Приказ и презентација одржани су на Седници наставничког већа  15.10.2013. у 
амфитеатру Гимназије. На овој седници проф.Спаловић и Жупић слушали предавање 
проф.психологије Драгане Ђурић под називом „Од професионалне оријентације до каријерног 
саветовања“ . 

   Ученици посетили Јокановића кућу у Ужицу, 14.10. 2013. 

Биљана Спаловић одржала огледни час у одељењу IV3, 16.10.2013. Тема часа Импресионизам, а 
присуствовали су Светлана Гавриловић професорка енглеског језика и Драгана Ђурић професорка 
психологије.  

     Стручно веће одржало следећи састанак 28.11.2013. године на коме је анализиран успех ученика 
на првом класификационом периоду, њихово залагање на часу, остваривање различитих облика 
рада и наставног процеса, реализација плана и програма  са мањим одступањима због екскурзије 
ученика III разреда, блока из информатике итд. 

   Биљана Спаловић присуствовала промоцији књиге „Откривање тоталитета- роман Растка 
Петровића, аутора Предрага Петровића, доцента на катедри српске књижевности 20.века 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. Промоција је одржана  у РЦУ 01.11.         2013. О 
књизи је, поред аутора, говорила и професорка Ужичке гимназије Биљана Грујичић. 
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        Угледном часу Биљане Спаловић у одељењу I3 на тему Египатска уметност, присуствовала 
проф. географије Мирјана Галечић . Час је одржан у амфитеатру школе 07.11.  2013.  

     Посећена изложба слика Милована Даговића Дага у Градској галерији 13.11 2013. На часовима 
секције у току су биле редовне активности цртање сликање, вајање, радови за конкурсе, посете 
изложбама. . 

   Професори одслушали семинар Добра сарадња са родитељима у РЦУ 23-24 11.2013.у РЦУ (К3). 

   Одржане су консултације са матурантима због матурских радова и подељене теме и потребна 
литература. 

   Биљана Спаловић била на квизу знања из екологије за ученике, у организацији проф.биологије 
Милице Зарић који  је одржан у амфитеатру  12.12.2013. 

   Ученици изложили своје паное које су радили у оквиру групног истраживачког рада на часовима 
ликовног, на тему Српска средњовековна уметност, античка Грчка уметност, Египат итд. Радови су 
изложени у холу школе, на првом спрату, 13.12.2013.  

   Недић Јана и Диковић Марија насликале пано за руско-српско вече које је одржано 24.12.2013. 
На овој  маштовито и креативно замишљеној и приказаној приредби наших ђака била је проф. Б. 
Спаловић. 

  Посећена изложба Салон ужичких сликара у Градској галерији 25.12.2013. 

   Реализовани су текући послови према годишњем плану као што је   рад у оквиру матурског 
испита-консултације, предлози мера за унапређење наставе, анализа успеха, оцењивање, рад у 
ванаставним активностима  итд 

   Хор је имао концерт у оквиру прославе Савиндана, а одржан је у свечаној сали Гимназије 
24.01.2014. 

   Ученици учествовали на ликовним конкурсима Мали битољски Монмартр-33. међународни 
ликовни фестивал који траје  25-30.05. Затим на конкурсу Летењем спасити животе који расписује 
Ваздухопловни савез Србије итд. 

   Редовно су одржавани и часови  припремне наставе из ликовног за упис на факултет за ученике 
четвртог разреда, понедељком 7.час –Стефановић Јана и Миљковић Марина IV1. 

      Чланови ликовне секције ангажовани око извођења приредбе историјске секције „На сред куће 
змајево гнездо“ у свечаној сали 03.03, а учествовали су и у реализацији пројекта „450 година од 
рођења Шекспира“. Треће место на ликовном конкурсу у вези овог пројекта припало је нашим 
ученицима  Ани Шумаревић III1 и Синиши Лазићу IV5. Радови су предати под шифром. Члан 
жирија је за овај конкурс била је и проф.Биљана Спаловић. Изложба радова је отворена у холу 
школе 24.03. 
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   Зоран Жупић, Биљана Спаловић и Драган Вићентић присуствовали семинару у РЦУ 15.03. 2014. 
- Писање и управљање пројектима. Садржај семинара обухвата: 1. Основне тачке пројекта, 2. 
Начин формирања пројекта, 3. Анализу пројекта, 4. Примену пројеката у пракси и 5. Управљање 
пројектима. Део садржаја реализује се он-лајн. Семинар обухвата прву групу компетенција за 
наставну област, предмет и методику и шести приоритет. 
Аутор и реализатор семинара је Јелена Самарџић испред Универитета Метрополитан. 

   На позив бивше ученице Гимназије Данице Јевђовић, која је сада трећа година Академије 
уметности у Новом Саду-одсек сликарство, проф. Б. Спаловић  отворила њену прву самосталну 
изложбу у Дому културе у Чајетини 20.03.2014. и написала текст предговора за каталог ове 
изложбе што треба истаћи као леп пример сарадње са нашим успешним и талентованим ученицима 
, бившим ђацима Гимназије.( Отварање сачувано на снимцима Лав ТВ и сајта Јутјуб). 

   Зоран Жупић одржао огледни час у одељењу IV3, 27.03. а часу присуствовала Б. Спаловић. Тема-
Охридска легенда.                                                                                          

   У холу школе, 25.03. постављена изложба- гињол лутке које сваке године на часовима ликовног  
праве наши матуранти.  Посећена је и изложба скулптура Милуна Видића у Градској галерији 
26.03.2014. 

   На састанцима анализиран успех и напредовање и дат предлог мера за побољшање успеха 

   Б.Спаловић присуствовала огледном часу из географије  Мирјане Галечић 02.04.2014. у одељењу 
II5, наставна јединица-Сједињене америчке државе као и огледном часу из психологије код 
професорке Драгане Ђурић 03.04. у одељењу II1, тема-Зрелост личности. 

   Као резултат сарадње ликовне секције  наше школе коју води Биљана Спаловић и Народног 
музеја у Ужицу, реализована је изложба слика под називом „Васкршњи чувари“ , ученика 
Гимназије, Уметничке и Текстилне школе и Учитељског факултета. Изложба jе отворена у 
Јокановића кући у четвртак 17. 4. 2014. у 13 часова. Ученици су на платнима сликали симболичне 
мотиве везане за овај празник, а радионице су реализоване од 8. до 11. априла у изложбеном 
простору Јокановића куће.  
Слике су радили и излагали: Давид Станковић IV1, Нина Миливојевић IV2, Јана Недић II5, Марија 
Диковић II4, Јелена Думбеловић II4, Ана Шумаревић III1 и Батрес Цезар III1.(Сачувано на 
снимцима Лав ТВ и сајту Јутјуб). 

   У петак, 25.априла, постављена је изложба радова ученика Гимназије у холу школе. Своје 
најбоље и најуспелије слике, цртеже, стрипове...настале у току школске 2013/14.године показали 
су ученици од првог до четвртог разреда. Радови су тематски разноврсни, а заступљене су и 
различите технике-темпера, акварел, пастел, туш, колаж, графит. Изложбу је као и претходних 
година, припремила професорка ликовне културе Биљана Спаловић са својим ученицима.( 
Објављено на сајту наше школе). 

    Б. Спаловић присуствовала приредби 'Shakespeare - the Soul of the Ages'  одржаној 28.04. у 
свечаној сали, у оквиру развојног пројекта школе 'Шекспир међу нама - 450 година, којим Ужичка 
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гимназија обележава 450 година од Шекспировог рођења. Реализацију приредбе је помогао и 
професор Зоран Жупић.  

    Посећена изложба слика у Градској галерији-Предели и грађевине-ведуте из збирке САНУ, 
21.05.2014. 

         Огледном часу из француског професеорке Добрине Пејовић присуствовала Б.Спаловић.Час 
је одржан 05-06. 2014. у одељењу III1, а тема је била Pays de la Loire. 

                                                                                                         Биљана Спаловић 

11. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања 

Председник Стручног већа Вукадин Симовић 

На почетку школске године, веће професора физичког васпитања је ускладило планове и програме 
рада ; изједначило критеријумео цењивања. Испланирали смо време одржавања угледних часова за 
школску 2013/2014 годину и звршили расподелу секција.  

У првом полугодишту одржан је и семинарна тему „Мали рукомет“, коме су присуствовали 
професори Светлана Кнежевић и Горан Ковачевић. По њиховом извештају семинарврлоуспешан и 
применљивзарадсадецомсредњошколскогузраста. 

Већ у септембрупочеојешколскитурнир у кошарци ,чимсеонзавршипочећетрадиционалнитурнир у 
маломфудбалу. У планусујоштурнири у одбојци и женскомфудбалу. 

На школском турниру у кошарци учешће је узела 21 екипа одељења Ужичке гимназије - (147 
ученика) 

У октобру одржано је сад већ традиционално атлетско првенство гимназије и то у следећим 
дисциплинама: 100м , 400м, штафета 4 пута 100м 500м за девојчице и 800м за дечаке. Ово 
такмичење је и изборно за атлетску екипу школе. Првенство су успешно организовали професори 
физичког васпитања . 

На атлетском првенству школе 124 ученика Ужичке гимназије. 

Такмичење спортских  екипа гимназије у оквиру ОСИУРСА почело је 24.10. 2013. стоним тенисом. 
Екипу је припремао и извео на општинско такмичење професор Горан Ковачевић. Женска екипа је 
освјила прво место.У мушком појединачном такмичењу ученик гимназије је освојио прво место и 
тиме је остварен пласман на окружно првенство. 

У стоном тенису учествовале мушка и женска екипа -8 ученика. 

Такмичење у мушком и женском рукомету-општинско  одржано 28.10.2013 год. Екипе припремила 
и водила професор Светлана Кнежевић. Мушка екипа освојила прво место и пласман на окружно 
такмчење, а женска екипа освојила друго место. 

У рукомету учествовала 22 ученика. 
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Такмиченје у мушкој одбојци одржано 29.10.2013 год. Екипу припремио и извео професор 
Вукадин Симовић. Освојено прво место на општинском првенству и остварен пласман на окружно 
такмичење. 

У мушкој одбојци учествовало 10 ученика. 

На окружном такмичењу у стоном тенису у појединачној конкуренцији за дечаке ученик гимназије 
је освојио друго место. Екипно девојчице су освојиле треће место. Екипу припремио и извео 
професор Горан Ковачевић. 

Такмичење у женској одбојци одржано 5.11.2013год. Екипу припремио и извео професор Вукадин 
Симовић. Освојено прво место на општинском првенству и остварен пласман на окружно 
такмичење. 

У женској одбојци учествовало 13 ученица. 

На окружном такмичењу у рукомету мушка екипа гимназије освјила је треће место. Екипу 
припремила и водила професор Светлана Кнежевић. 

На окружном такмичењу у одбојци  мушка екипа је освојила треће место а женска друго. Екипе 
припремио и извео професор Вукадин Симовић. 

На окружном првенству у пливању 12 ученика гимназије је остварило пласман на републичко 
првенство. На републичком првенству у Београду сви ученици су забележили пласман. Ученике 
припремила и извела на оба такмичења професор Светлана Кнежевић. 

Такмичење у мушкој кошарци одржано 6.11.2013год. Екипу припремила и извела професор 
Светлана Кнежевић. Освојено прво место на општинском првенству и пласман на окружно 
такмичење. 

У мушкој кошарци учествовало 14 ученика. 

Такмичење у женској кошарци одржано 12.11.2013год. Екипу припремила и извела професор 
Светлана Кнежевић. Екипа се пласирала у финале и освојила друго место на општинском 
првенству. 

У женској кошарци учествовало 12 ученица. 

27.1.2014.године поводом школске славе „Светог Саве“ одржана је пријатељска утакмица у 
одбојци између ученика наше школе и Економске школе. Победили су наши ученици , али од 
резултатске победе много је битнија добра сарадња како ученика , тако и професора ове две школе. 
Игра је победила насиље. На утакмици је учествовало 11 ученица и 9 ученика. 

Такмичења се настављају у другом полугодишту. 

На окружном првенству у мушкој кошарци , одржаном у Ариљу 6.2.2014. године. екипа Ужичке 
гимназије освојила је треће место.  
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У мушкој кошарци учествовало 11 ученика. 

4.3.2014. одржано је првенство Златиборског округа у спортској гимнастици. Мушка екипа је 
освојила прво место и пласирала се на републичко такмичење. Женска екипа је заузела 3 место. На 
такмичењу је учествовало 4 ученице и 4 ученика. 

8.4.2014. одржано је општинско првенство у атлетици . Женска и мушка екипа наше школе 
освојиле су прво место у конкуренцији екипа. Нашу школу је представљало 7 ученица и 9 
ученика. 

У појединачној конкуренцији остварени су следећи резултати.  

Чолић Јелена 1место 100м 

Костић Катарина 1 место кугла 

Штафета 4 пута 100м прво место у женској и мушкој категорији. 

Стојановић Стефан 1 место 400 метара.  

Женска и мушка  екипа су освојиле 1.место. Нашу школу је представлјало 7ченица и 8 ученика. 

16.4.20014. одржано је првенство Златиборског округа у атлетици. 

Женска атлетска екипа наше школе освојила је прво место и пласирала се на међуокружно 
такмичење у атлетици. 

Мушка екипа је заузела 2.место. 

Чолић Јелена освојила је 1.место у трци на 100 метара. 

Костић Катарина освојила је прво место у бацању кугле. 

У другом полугодишту одржан је турнир у одбојци. Пријавила се 21 мешовита екипа са по 4 члана. 
Турнир су успешно организовали ученици IIIс одељења. 

12.4.2014. је реализована шетња до Стапар.У шетњи је учествовало 112ученика, 4 професора ,где 
посебно треба истаћи учешће професорке Душанке Никачевић, као и радника рачуноводства 
Дејана Веизовића који је иначе стални учесник спортских активности школе. Време је било 
прелепо за излет. Ученици су препешачили туру од 18 километара и одушевљени оваквом 
активношћу дали су предлог да то убудуће прерасте у целодневни излет.  

31.5.2014. је реализована акција бициклама до Потпећи. Због временских услова учествовало је 
само 14 ученика, 2 професора и рачуновођа наше школе. Без већих проблема смо стигли до 
Потпећи , одморили се обишли пећину и вратили се у Ужице. У повратку су ђаци осетили и како је 
возити магистралом , што је ново искуство ѕа њих. Цела акција изведена веома успешно. 
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5.6.2014. Одржан је први ревијални турнир у ватерполу за средње школе. Учешће су узеле 4 школе. 
Ужичка гимназија је освојила 1 . место. Турнир је веома лепо организован и треба да постане 
традиционалан. На турниру је учествовало 10 ученика наше школе. 

У свим спортским активностима учествовао је 371 ученик. 

 

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

Председник Стручног већа Бранка Вукић  

У првом полугодишту одржана су четири састанка Стручног већа. Извршена је подела часова, 
усвојен план рада, усаглашени оперативни планови рада. 

У октобру месецу 2013. године је одржан угледни час у одељењу 1-5 а наведеном часу, који је 
одржала професор Светлана Миловановић, присуствовала је професор Бранка Вукић. У оквиру 
дана  Отворених врата матуранти ужичке Гимназије са професором Мирјаном Галечић су посетили 
Виши суд у Ужицу. 

У новембру месецу 2013. године је одржан угледни час у одељењима 2-3 и 2-5 а часовима је 
присуствовала професор Светлана Миловановић. Дан дечијих права обележен је 20. новембра. 
Ученици 1-5 одљења заједно са професором Светланом Миловановић дана 29. новембра су 
посетили Меморијални комплекс Кадињача у оквиру обележавања 72 године од битке на 
Кадињачи. 

У децембру месецу 2013. године је спроведена анкета у свим одељењима са темом Заштита од 
злостављања и насиља у школи. Анкета је анализирана и извештај о резултатима анкетирања 
поднела је професор Бранка Вукић. 

У истом месецу професори Ана Пртењак, Катарина Смиљнић и Бранка Вукић биле су на стручном 
усавршавању у РЦУ у Ужицу. Семинару су присуствовали сви професори грађанског васпитања из 
ужичких основних исредњих школа. Семинар је волила Зорица Димитријевић. 10. децембра 2013. 
године обележен је Дан толеранције. У ГКЦ у Ужицу ученици свих одељења заједно са 
професорима грађанског васпитања посетили су предавања у вези са културом Јапана и Ирана. 

У јануару месецу 2014. године, на дан Сетог Саве, у Дому за старе на Забучију група ученика 
извела је део програма са српско-руске вечери. Дружењу са м штићеницима Дома присуствовали 
су професори грађанског васпитања Ана Пртењак и Бранка Вукић као и директор и педагог 
Гимназије. 

У Ужичкој гимназији гостовали су 20. марта 2014. године чланови Удружења дистрофичара 
златиборског округа. Представници наведеног Удружења говорили су о стварања услова за 
квалитетан и самосталан живот у заједници. У организовању овог гостовања учествовала је 
професор Ана Пртењак са ученицима свих разреда. 
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Од 19.-31.  маја 2014. године ученици Ужичке гимназије учествовали су у хуманитарној акцији за 
прикупљање помоћи за пострадале у поплавама на подручју Републике Србије. 

Дана 5. јуна 2014. године одржано је интерактивно предавање на тему Свет медија и креативности 
и могућности нових занимања. Предавању су присуствовали ученици првих и других разреда 
Гимназије. Дана 6. јуна 2014. године одржан је Фестивал науке у ГКЦ. Фестивал су посетили 
ученици Гимназије свих разреда у пратњи професора грађанског васпитања. 

6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Актива за развојно планирање  

Чланови Актива за развојно планрање су: 
 

1. Живојин Павловић, професор физике  

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Душанка Никачевић, професор енглеског језика  

4. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информатике 

5. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика  

6. Цмиљка Васовић, професор физике 

7. Гордана Даниловић, професор српског језика и књ. 

8. Светлана Миловановић, професор историје 

9. Биљана Грујичић, професор српског језика и књ. 

10. Ана Лапчевић, представник родитеља 

11. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

12. Катарина Павловић, представник ученика 

Крајем школске 2011/12. године формиран је Стручни актив за развојно планирање који је 
приступио изради Школског развојног плана за перид од 2011. до 2016. године. Нови Школски 
развојни план обухвата развојне циљеве који се односе на све дате кључне области: 1. Годишњи 
програм и годишњи план рада, 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.   

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 уз праћење утврђених стандарда, на нивоу 
стручних и сродних већа у циљу сузбијања разлика при оцењивању, подршка и помоћ ученицима 
при превазилажењу тешкоћа на које наилазе,  сензибилисање ученика и запослених за квалитетније 
међусобне односе ради стварања подстицајне радне атмосфере, подстицање и развијање 
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социјалних вештина код ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, 
ненасилну комуникацију и развијање другарства, стварање препознатљивог статуса и угледа 
школе, обезбеђивање савременог, сручног, мотивисаног и за реформу спреманог наставног кадра, 
побољшање материјално-техничких услова Школе и транспарентно руковођење су активности које 
је   Стручни актив планирао и на чијем ће остварењу радити наредних година. По истицању 
периода извршиће 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. Живојин Павловић, директора 
2. Емилија Станковић, педагог 
3. Биљана Грујичић, професор српског језика и књ. 
4. Гавриловић Светлана, професор енглеског језика 
5. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 
6. Борис Илић, професор социологије 
7. Саша Станојевић, професор биологије 
8. Цмиљка Васовић, професор физике 
9. Драгица Селаковић, професор хемије 
10. Мирјана Галечић, професор географије  
11. Душица Илић, професор историје 
12. Вукадин Симовић, професор физичког васпитања 
13. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 
14.  Бранка Вукић, професор грађанског васпитања 
 

Педагошки колегијум је одржао  четири састанка у школској 2013/14. години. Старао се о 
осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана 
установе и питањима сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. 

Педагошки колегијум се бавио и питањима уписне политике. Разматрање дефицита на 
тржишту рада показало је потребу за отварањем једног рачунарског (информатичког) одељења.   

У складу са изменама у оквиру обавезног стручног усавршавања урађени су портфолији 
наставника и стручних сарадника.  

Презентација образовних стандарда обухватила је и приказ планирања и припремања наставе. 
Приказане су измене код глобалног и оперативног плана рада наставника и писане припреме за 
час.  

Педагошки колегијум је разматрао и организацију активности у оквиру прославе 
предстојећег веома значајног јубилеја – 175 година од оснивања Ужичке гимназије. 
 

6.1.6. Извештаји о  раду стручних сарадника школе 

6.1.6.1. Извештај о раду школског пегагога  

У току школске 2013/14. године школски педагог је обављала послове предвиђење 
Годишњим и месечним програмом рада: планирање, програмирање, организовање и праћење 
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образовно-васпитног рада, педагошко-инструктивни рад, праћење и вредновање рада школе, рад са 
ученицима и родитељима, рад у стручнм органима и школским тимовима, аналитичко-
истраживачки рад, сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом и остале послове од 
значаја за функционисање наставног рада.  

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

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

Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних проблема ученика, као и 
оних који показују неуспех у раду. Посебна пажња је посвећена спортском одељењу другог 
разреда, као и једном одељењу природно-математичког смера трећег разреда. За ова два одељења 
је направљен план појачаног васпитног рада и са њима се интезивно радило, посебно у другом 
полугодишту. Саветодавни рад са ученицима и родитељима реализован је најчешће индивидуално. 
Сарадња са групом родитеља углавном се одвијала преко Савета родитеља.  

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

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

Активности професионалне оријентације су биле усмерене и ка потенцијалним 
гимназијалцима, тј. ученицима основне школе. Организовала је, координисала и учествовала у 
представљању Гимназије ученицима основних школа из Мачката, Сирогојна и Шљивовице. За ту 
прилику припремила је и информативни лифет за осмаке. 

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

У оквиру рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања радила је 
на акционом плану и пратила и учествовала у реализацији истог. Са професором Вукадином 
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Симовићем планирала је, организовала и руководила ауторским истраживањем за потребе Тима. У 
оквиру овог поља сарађивала је и са институцијама локалне заједнице.  

Као координатор Актива за развојно планирање подстицала је, пратила и учествовала у 
реализацији планираних активности. 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 безбедносног стања ученика у 
школи, утврђивање социјалног статуса ученика другог рареда, као и на анализе које су биле 
потребне за реализацију активности предвиђених ШРП-ом и програмом Тима за самовредновање 
рада школе. Прећена је и реализација свих облика наставе. 

Педагог је прошла и обуку акредитованих обавезних семинара: ''Писање и управљање 
пројектима'', 24 бода, К1, П6 и ''Портфолио'',  3 бода, К1, П5,6.  
Присуствовала је свим састанцима у оквиру рада Мреже подршке инклузивном образовању.  
Ктивно је учествовала и у раду Актива стручних сарадника средњих школа. Била је присутна на 
многим 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 2013/14. годину.  

У току школске 2013/14. 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, учешћа у планирању и 
програмирању рада ОС, одељенских заједница, планирања професионалне оријенатције, 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 посвећена је 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 присуствовали и остали заинтересовани наставници а могли смо 
видети велики број примера добре праксе. 

У току ове школске године, као координатор Тима за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања, узела сам учешће у свим активностима овог Тима: састанци Тима, 
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израда анкета, анкртирање ученика, обрада и презентовање добијених резултата, као и низ 
активности које се односе на превенцију насиња у школи. 

У раду са  наставницима приправницима кроз разговоре, поделу едукативног материјала, 
помагано је наставицима да се што боље укључе и припреме за наставу.  

Пружена је потребна помоћ у сарадњи између наставника-ментора и наставника- приправника, као 
и помоћ у припремању за полагање испита за лиценцу. 

Структуирани су  инструменти  за остваривање корелације међу предметима, прилагођавање 
образаца за планирање и програмирање активно оријентисаној настави. 

У раду са ученицима завршних разреда посебна пажња посвећена је професионалној 
оријетацији за даље школовање и усавршавање. Стручни сарадник су учествовао и у раду тима за 
промоцију школе  на Сајму образовања, као и у изради промотивних материјала.  

Посебна пажња посвећивана је раду Одељенских већа ради корелације међу наставним 
предметима, јачања међуљудских односа у колективу и откривања психолошких и педагошких  
чинилаца успеха ученика као и испитивање узрока неуспеха и заостајања појединих ученика. 

Структура појединих одељења је специфична у смислу социјалних и породичних прилика, 
па је обављен велики број индивидуалних разговора са ученицима, родитељима, представницима 
Центра за социјални рад .... У складу са тим, интензивно смо учествовали у раду Тима за заштиту 
ученика од насиља. Као најзначајнију активност можемо навести и припрему ученика и материјала 
за вршњачку обуку за препознавање насиља, реаговања у конфликтним ситуацијама и 
конструктивним начинима решавања сукоба. У току ове школске године израђен је и извештај о 
истраживању у којима су учествовали и ученици наше школе на тему ризичних облика понашања. 

Ради повећања нивоа мотивације ученика за учење, израђен је инспримент и  задат  ученицима, а 
прикупљени подаци су обрађени и анализирани, као и употребљени за унапређене наставно-
васпитног рада у протеклој и у наредној школској години.  

У овој школској години остварена је и сарадња 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 2013/14. години услуге библиотеке користило је преко 600 ученика. Највише су 
читане књиге из лектире, затим стручна литература за израду семинарских и матурских радова. 
Као и ранијих година набављене су књиге иѕ лектире, стручне литературе и белетристрике. 
Одређен број књига поклонили су бивши ученици наше школе. 



91 
 

Библиотекари у школској 2013/14. су професори: Нада Делић и Славко Марковић 

Славко Марковић 

6.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

6.2.1. Извештај о реализацији плана рада директора школе 

И   току школске 2013/14. 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 француског 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 све планиране седнице Наставничког већа, одељењских већа, 
седнице педагошког колегијума, састанци педагога и директора са члановима свих стручних већа 
за област предмета , састанци тима за развојно планирање, тимова за самовредновање,  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 часова редовне и по  три часа допунске и додатне наставе. 
Такође је присуствовао раду секција и одељењских заједница. Са библиотекарима је анализирао 
рад школске библиотеке, а са разредним старешинама и родитељима ученика трећег разреда који 
су чланови Савета родитеља, радио на организацији екскурзије за наредну школску годину.  
Помагао је организацију и реализацију свих културних , спортских, хуманитарних и других 
активности у школи, помагао рад ученичког парламента, сарађивао са родитељима, бившим 
ученицима, градским спортским, културним, хуманитарним и другим организацијама, спроводио 
дисциплинске поступке и што се тиче ученика и што се тиче запослених. Са одељењским 
старешинама спортских одељења и са председницима клубова у којима тренирају наши спортисти 
директор је одржао по један радни састанак. Одржан је састанак са родитељима и ученицима 
трећег разреда  који су ишли на екскурзију у Праг.На овом састанку, по традицији су учествовали 
и представници МУПа 

 И ове године  матурантима су организоване презентације факултета. Учествовали смо на 
фестивалу науке у Градском културном центру, представили школу на Сајму средњих школа у ОШ 
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„Миливоје Боровић“ у Мачкату, учествовали на многим такмичењима републичког , државног и 
међународног ранга, смотрама, сусретима... Наставили смо веома активан ваннаставни рад уз 
учешће великог броја ученика ( руско - српско вече, енглеско вече, књижевни сусрети „На пола 
пута“, позоришна представа, изложбе из историјског наслеђа, хемије...). Читавим низом 
манифестација обележили смо 450 година од рођења Виљема Шекспира.Први пут у историји 
Ужичке гимназије два ученика су се пласирала на међународна такмичења. Никола Јанковић је 
учествовао на тринаестој олимпијади из руског језика у Москви и у својој категорији освојио прво 
место, а Селаковић Милош ће у јулу учествовати у Вијетнаму на светској олимпијади хмичара. 
Дванаест 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 једнаести пут проглашени за најбољи спортски 
колектив Града са најбољим професорима физичке културе.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, 
углавном углавном. 

 Током школске године дошло је до повећања броја ванредних ученика па је координисање 
овим пословима захтевало додатно ангажовање. 

Славко Марковић 

6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Извештај о раду Школског одбора 

У овој школској години Школски одбор је одржао шест седница на којима су анализирани и 
усвојени Извештај о раду школе у школској 2012/13. години и Годишњи план рада за школску 
2013/14. годину. Школски одбор је редовно анализирао успех ученика, реализацију наставе, план 
извођења и реализације екскурзија, кадровска питања, финансијска питања, јавне набавке и друга 
питања везана за рад школе. 

Решењем Скупштине града Ужица 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 
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– Драгица Селаковић, професор хемије 
– Невенка Демировић, професор енглеског језика и 
– Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 

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

3. представници Скупштине града 
– Душко Меденица, дипломирани машински инжењер, председник Школског одбора 
– др Предраг Мијаиловић Луне, доктор медицине и 
– Љиљана Березљев, професор енглеског језика 

 

7. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
НАСТАВНИКА 

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

8. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

8.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА  

Слободне стваралачке активности ученика реализовале су се кроз форму организованих. 
Професори задужени за рад са секцијама израдили су оперативне планове 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, Биљана Гријучић 
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. Илић/ Б. Јевтић, Соња Ковачевеић 

10. Географска  Мирјана Галечић  

11. Историјска  Јадранка Папић, Душица Илић 
12. Ликовна секција Биљана Спаловић 
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13. Хор Зоран Жупић 
14. Математичка Славка Живанић, Рајко Тубић 
15. Програмерска Дејан Цвијетић, Мирјана Милошевић 
16. Секција за физику Снежана Јевђовић 
17. Хемијска Драгица Селаковић, Славица Вељовић 
18. Биолошко Саша Станојевић 
19.  Еколошка Милица Зарић 
20. Спортске секције Вукадин Симовић,  Горан Ковачевић, Светлана Кнежевић 

 
21. Секција за грађанско 

васпитање 
Бранка Вукић и Ана Пртењак 

 
 

1. Извештај о раду лингвистичке секције  - Хаџи Бојана Јовановић 

Чланови лингвистичке секције радили су вредно и ове школске 2013/2014. године. Секција је 
бројала петнаест чланова. 

На школском такмичењу једанаест ученика се пласирало на Општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе које је одржано 15. марта у Економској школи у Ужицу.  

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 12. априла, и овога пута у 
Економској школи. Ученице Милојевић Емилија II1, Маркићевић Ђурђица II2 и Јанковић Ксенија 
II4 потврдиле су своја знања и избориле  учешће  на  Републичком  такмичењу, одржаном  1. јуна у 
Тршићу. 

Позивамо све заинтересоване и талентоване ученике, расположене за рад,  да нам се придруже 
следеће школске године.                      

 

2. Извештај о раду драмско-рецитаторске секције - Мирјана Благојевић, Биљана Гријучић 

Чланови секције су вежбали изражајно казивање поетских и прозних текстова и учествовали 
у обележавању важних датума из културе, књижевности, уметности и научног живота. 

Током првог полугодишта ученици су на састанцима радили на одабиру текстова и 
индивидуалној припреми за школско такмичење рецитатора. 

 Петоро рецитатора успешно је учествовало на Општинској смотри рецитатора, а ученица 
Нађа Лазаревић пласирала се у финале овог такмичења. 

 Радом  рецитаторске секције руководила је професорка Мирјана Благојевић.  

3. Извештај о раду литерално - читалачког клуба - Гордана Даниловић, Ружица 
Марјановић 
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4. Извештај о раду дебатног клуба  - Гордана Даниловић, Љиљана Смиљанић 

Читалачки клуб ради током целе године. Основна активност је припрема и организација 
књижевног фестивала На пола пута, читање и разговор о књигама које нису део школског 
програма, а важне су за развој критичког мишљења и јасних вредносних ставова младих људи. 

Током године у оквиру читалачког клуба реализује се низ различитих активности од летњих 
курсева и студијских путовања до активног укључивања у културне програме у граду и земљи. 

Од јула до децембра 2013. организовали смо школу документарне фотографије Видим, читам, 
разумем, коју је водио београдски фотограф Андреја Леко, а гостовали су књижевни критичар, 
есејиста и издавач др Дејан Илић, и сарајевска теоретичарка др Свјетлана Недимовић. Са Дејаном 
се разговарало о књигама Зимски дневник Срђана Ваљаревића и Планински зрак Виктора 
Иванчића, а са Свјетланом Недимовић о природи и дометима пресуде и правде разговарало се на 
основу текстова Хане Арент, Антје Крог (из књиге Завичај моје лобање) и Рихарда фон Вајцекера. 

Од фотографија насталих током курса и текстова или делова текстова које смо читали у 
оквиру читалачког клуба настала је изложба Видим, читам, разумем, коју смо отворили 
10.децембра у Градском културном центру. Изложбу је отворио Андреја Леко, а гост вечери била 
је песникиња Радмила Лазић. Са њом су разговарале Нађа Лазаревић и Сања Тешевић. 

Изложба је 26.децембра отвoрена у Новом Пазару, у Атељеу Atelier. У постављању и 
отварањи изложбе учествовало је осамнаест чланова читалачког клуба. 

Посета сајму књига је као и претходних година искоришћена за разговор са неким од аутора 
који су били гости фестивала На пола пута.Овога пута, организатори сајма су нам омогућили да се 
у дечјем павиљону наши ђаци сусретну са Мирјаном Ђурђевић и Бранком Младеновићем, са којим 
је написала књигу Бункер swing. 

Половином новембра, у време одржавања 18.Југословенског позоришног фестивала, чланови 
клуба били су активно укључени у реализацију пратећег програма, па је у школској библиотеци 
организован разговор о фестивалским позоришним представама са селекторoм Бојаном Муњином, 
као и са гостом фестивала Сашом Милошевићем, замеником председника Српског народног вијећа 
из Загреба. 

Крајем јануара у Београду, на скупу у Културном центру Београда, који је организовала 
Група 484, група наших ђака представила је рад на припреми изложбе фотографија и цитата, 
професорке Даниловић и Марјановић говориле су о фестивалу На пола пута. Гостовали смо у Дах 
театру и гледали представу Присуство одсуства, а у Центру за културну деконтаминацију 
присуствовали смо проби представе Непријатељ народа као поучни комад (Ибзен  код Брехта). 
Током боравка у Београду обишли смо Дорћол уочавајући трагове различитих култура, посетили 
Јеврејски музеј, а потом су ученици у Рексу разговарали са Николим Луцатијем о Старом сајмишту 
као необележеном месту сећања.Због јаке снежне олује нисмо могли да посетио Сајмиште, али је 
Луцатијево представљање историје Старог сајмишта било инспиративно. Потом смо посетили 
Прву београдску гимназију, чији је директор из периода Другог светског рата, Спасеније Прица, у 
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Јерусалиму проглашен праведником, зато што је помагао у спашавању јеврејског дечака Гершома 
Капона. У Свечаној сали Прве београдске гимназије изложена је медаља праведника међу 
народима, коју додељује музеј Јад Вашем из Јерусалима. Договорена је даља сарадња са Николом 
Луцатијем и Јеврејским музејом из Београда. 

Чланови читалачког клуба имали су прилику и да у Београдском културном центру 
разговарају са Давидом Албахаријем о његовом роману Гец и Мајер. 

На иницијалном скупу у Минхену договорена је сарадња са Меморијалним центром Дахау, 
Канцеларијом за омладинску немачко-француску сарађују из Берлина, Иницијативом младих за 
људска права из Сарајева и организацијом CCFD из Париза. У оквиру договореног програма 
названог Memory Lab предвиђени су студијски боравци групе средњошколаца и студената у све 
четири земље. У септембру 2014.ће се путовати у Немачку, а током лета 2015. ми ћемо бити 
домаћини младима из три земље. 

И ове године 5.и 6. марта на позив пријатеља из сарајевске организације GARIWO путовали 
смо у Сарајево како бисмо присуствовали додели награде за грађанску храброст. Боравак у 
Сарајеву искористили смо за сусрет са књижевником Алмиром Алићем, некадашњим гостом 
фестивала На пола пута, који је одржао предавање о неким аспектима романа Тврђава Меше 
Селимовића. Имали смо прилику да обиђемо и галерију савремене уметности Ars Aevi, која је 
настала тако што су уметници из целог света током рата поклањали своје радове као знак подршке 
граду и позив на мир и разумевање. 

Ненад Величковић, писац и професор из Сарајева, један од оснивача фестивала На пола пута, 
припремио је занимљиву интерактивну игру за упознавање Сарајева, која је упркос киши била 
креативна и узбудљива.Победници су, наравно, добили књиге о Сарајеву. 

Сви чланови читалачког клуба током целе године раде на припреми фестивала На пола пута, 
а почетком априла тај рад постаје свима видљив.Утисак је да је овоогодишња организација и 
припрема за фестивал била међу најуспешнијима. Девет година је очигледно искуство  на које се 
можемо ослонити. О овогодишњем фестивалу извештавали су скоро сви домаћи електронски и 
штампани медији, а РТС је неколико пута емитовао документарни филм На пола пута. Настављена 
је сарадња са Народним позориштем, а ове године део фестивалских активности одвијао се и у 
Градском културном центру. 

Сарадња са Народним позориштем настављена је и гостовањем позоришног приказа Народни 
непријатељ као поучни комад (Ибзен са Брехтом, партитура за композитора, два глумца и 
редитеља), коју припрема Центар за културну деконтамицију из Београда. Пошто су 
присуствовали проби петог чина, чланови читалачког клуба разговарали су са редитељем Златком 
Паковићем, глумцем Игором Филиповићем, драматуршкињом Борком Павићевић и музичаром 
Божидаром Обрадиновићем. О позоришном приказу Ибзена у гостима код Брехта ученици наше 
школе разговарали су и неколико дана после одласка гостију из ЦЗКД-а. 

Рад читалачког клуба помажу професорке Гордана Даниловић, Милена Стричић, Љиљана 
Смиљанић и Ружица Марјановић. 
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4. Извештај о раду новинарске секције - Биљана Грујичић 

Новинарска секција Ужичке гимназије постоји већ дуги низ година у нашој школи, али од 
прошле школске године кренуло се са активним радом на електронском издању школског листа „ 
Гимназијалац“, који је на школском сајту добио посебан линк. 

Ове школске године редакција „ Гимназијалца“ била је врло вредна и пратила дешавања у 
школи, науци, култури, уметности,спорту, али и свакодневне актуелности.Највише смо се бавили 
школским животом и успесима наших ученика, на такмичењима (најбољи су били интервјуисани). 

Ове школске године редакција  нашег листа остварила је значајну сарадњу са свим медијским 
кућама у региону, а и шире.Наши партнери и професионалци на које се угледамо су: Радио Луна, 
Радио Ужице, портали:Westinfo i ZOOMUE, zatim „Вести“, ТВ Лав и ТВ 5. Посебно бисмо 
издвојили предавање дописника дневног листа „Блиц“, које је одржано у Амфитеатру школе . 

Такође, редакција је имала успешне акције са Удружењем дистрофичара Златиборског округа, 
Колом српских сестара, Домом за старе на Забучју, Народном библиотеком,Музејом и Народним 
позориштем Ужице, затим је ту и Канцеларија за младе и Ужички центар за права детета. 

Редакција „Гимназијалца“ на челу са професорком Биљаном Грујичић и професором Дејаном 
Цвијетићем, труди се да буде актуелна и занимљива, да прати дешавања у школи, граду, земљи и 
свету. На нама је да наставимо са радом , а на вама да све што вас занима потражите на нашем 
сајту. 

Редакција ''Гимназијалца'' 

 

5. Извештај о раду секције за енглески језик - Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 

По други пут у нашој школи успешно је реализован програм активног учења енглеског 
језика под називом „English in Action”. Програм генерално пружа могућности учесницима 
да уз изворног говорника, професора енглеског језика, користе енглески језик свакога часа, 
свакога дана током једне целе недеље кроз низ занимљивих и разноврсних 
активности.Овога пута тема су били британски језик и култура. Професор Owen Lewis је 
успео да сруши баријеру у говору и креира атмосферу која подстиче ученике да користе 
енглески који знају на користан начин. Последњег дана програма, 13 ученика првог разреда 
који су учествовали у овом програму: Илић Ивана I2, Јелена Рајовић I3, Ана Дражић I4, Ана 
Драговић I4, Мерима Виторовић I4, Иван Јокић I4, Душан Тадић I4, Анита Јовановић I4, Неда 
Врачарић I5, Анка Лукић I5, Дуња Кораћ I5 и Младен и Вељко Рабасовић I5, приредили су и 
кратку презентацију истраживачког задатка у току недеље као и пројекцију кратког филма 
који су снимили. Презентацији је присуствовао велики број ученика школе као и неколико 
професора након чега је уследила и свечана додела сертификата. Ученици су јако 
задовољни учешћем у програму и већ планирају наредни ниво и неке нове занимљиве теме. 

Бранкица Скорковић, проф. енглеског језика 
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6. Извештај о раду секције за француски језик - Борка Весовић 

Ове школске године секција из француског језика се бавила следећим активностима: 

   Обележавање Европског дана језика 

   Припремање испита за ДЕЛФ 

      Припрема за такмичење 

  Учествовање на такмичењу Франкофоне песме у Београду 

 Француско вече 

У септембру, ученици су кроз рецитацију, песму и израду паноа обележили Европски дан 
језика. 

У фебруару, ученици су полагали ДЕЛФ. Ниво А2 је полагало 20 гимназијалаца, Б1- 5 
ученика и Б2- 1 ученик. Сви су положили испит. 

У марту, 2 ученице су учествовале на Окружном такмичењу у Прибоју. 

Ученици су вредно радили на организацији Француске вечери која је отказана због ванредне 
ситуације у земљи. 

 
7. Извештај о раду секције за руски језик - Бранка Вукић 

Друга НИС Олимпијада из руског језика 

Друга НИС Олимпијада из руског језика одржана је 30. и 31.маја 2014. Године у Новом Саду. 
Учествовало је укупно 897 такмичара из Србије, Црне Горе и Републике Српске, међу којима и 
ученик наше школе Никола Јанковић IV4, који је у квалификацијама остварио довољан број поена 
и пласирао се у финале 

Финални део се састојао од четири сегмента. Због огромног броја учесника, после првог 
елиминационог сегмента направљена је пауза до следећег дана, када су одржани други и трећи 
сегмент, а онда опет направљен пресек. На основу остварених резултата, у суперфинале је из 
сваке од четири категорије позвано шест кандидата. Никола Јанковић је у суперфинале ушао као 
четврти и на тој позицији је остао до самог краја. Првопласирани је имао 94 бода, друго и 
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трећепласирани по 91, а Никола 90 бодова, што је изузетан успех. На свечаној церемонији 
уручења диплома за прва три места, присутнима се обратио и министар просвете, др.Срђан 
Вербић. Најбољи такмичари награђени су путовањем у Москву. 

Бранка Вукић 

 

8. Извештај о раду секције за социологију и филозофију - Борис Илић/ Бранка Јевтић, Соња 
Ковачевеић 

Ученици четвртог разреда, оба смера, учествовали су у раду секције за социологију и 
филозофију.Током године обрађивани су садржаји који су у функцији програма из ових и 
сродних предмета, као и садржаји који су у функцији разумевања савремених друштвених  
кретања. Ученици су показали интересовање за одабране теме и познавање савремених 
збивања. Према начину рада, размишљања и закључивања, може се констатовати  да су 
ученици заинтересовани и спремни да буду друштвено ангажовани. 

Ученик Копривица Петар,члан секције, узео је учешће на конкурсу који расписује гимназија  
Руђер Бошковић на теме из области социологије и филозофије.Рад секције помагали су 
професори Борис Илић, Соња Ковачевић, Бранка Јевтић и Катарина Смиљанић. 

  Бранка Јевтић 

9. Извештај о раду историјске секције - Јадранка Папић, Душица Илић 

Руководиоци секције: за први и трећи разред проф. Душица Илић, а за други и четврти 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, сарадња са  САНУ, Друштвом историчара Ужице, са 
Друштвом српских домаћина, КУД-ом ЕРА, ђачким родитељима. Учествовали су на такмичењу 
из знања предмета историја. 

Угледни часови 

Ученици другог разреда одржали су угледни час о Друштву Немањићке Србије. Часу су 
присуствовали предметни професори, а ученици су израдили пригодне паное. 

Ученици четвртог разреда су одржали угледни час у облику дебате „Покрети отпора-четници и 
партизани”. Часовима су присуствовали професори Биљана Грујичић, Светлана Милановић, 
Мирјана Галечић, Катарина Смиљанић, Душанка Никачевић. 

У занимљивој дебати, кроз проблемску наставу, ученици су овладали и овом историјском темом. 

Са ученицима четвртог разреда одржана је серија часова у виду презентација о Другом светском 
рату. Направљени су видео записи и тако успостављена корелација између предмета историја и 
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информатика и рачунарство. Угледни часови у другом разреду одржани су током фебруара, а у 
четвртом током априла у организацији проф. Ј. Папић. 

Угледни час „Настанак градова и крсташки ратови“ одржала је професорка Светлана 
Миловановић у  одељењу IIс у новембру. Присуствовали су предметни наставници. Примењене су 
методе групног рада и проблемске наставе. 

Посете 

Посете музеју 

22.XI2013. Ученици и професорка Ј. Папић присуствовали су комеморацији у трезорима Народног 
музеја и одали пошту погинулим суграђанима у Другом светском рату. 

28.XI проф.С.Миловановић и група ученика посетили  су спомен –обележје на Кадињачи. 

24.IV2014. Ученици секције из свих разреда, посетили су “Ускршњу изложбу’’ у Музеју. 

7.VI2014. Ученици историјске секције обишли су све објекте Народног музеја у „Ноћи музеја“ и 
водили занимљиве разговоре са кустосима. 

Изложбе 

Ученици II и IV разреда у холу школе поставили су изложбу „Не журимо да одрастемо, али ипак, 
учинимо то на време“(„На сред куће змајево гњездо“). Ученици су на занимљив начин у сарадњи 
са родитељима, Друштвом српских домаћина и Народним музејом истраживали и презентовали 
значај дечије игре кроз историју и њен значај у одрастању генерација. Изложба је постављена 23.I 
2014. и трајала до почетка априла 

28. XI 2013. Мини изложба у кабинету историје. 

Такмичења 

И ове школске године интересовање за такмичење било је велико. На општинском такмичењу 
учествовало је 16 ученика, на регионално се пласирало 11, а на републичко два ученика. То су 
Митровић Теодора IV2 и Васиљевић Никола II3. На републичком такмичењу Никола Васиљевић 
освојио је 4. место. 

Секција за историју I и III разред  

Секција за историју ученика  трећег разреда друштвено-језичког смера је у новембру 
школске 2013/14.године приредила изложбу у кабинету историје посвећену 200-годишњици 
рођења владике и песника Петра I Петровића Његоша. Кроз одабране стихове ученици су 
подсетили своје другове на дело највећег српског песника, на највећег српског нововековног јунака 
Карађорђа коме је бесмртно дело Његошево посвећено, и на тешке теме националне историје које 
су такође песника инспирисале. 
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Ученици првог разреда, чланови секције, дали су свој допринос правећи пано посвећен 
великом жупану Стефану Немањи, подсећајући на 900 година од рођења оснивача најзначајније 
српске средњовековне династије и државе. 

У марту 2014.године  ученици трећег разреда природно-математичког смера су подсетили 
на још једну годишњицу, 15.година од НАТО агресије на Србију и Црну Гору. Пригодна изложба 
постављена у кабинету за историју , посвећена је свим жртвама НАТО злочина, а у оквиру тог 
подсећања у амфитеатру Гимназије је одржано предавање на тему “Да се не заборави-Узроци, ток 
и последице НАТО агресије 1999.године-15 година од окупације Косова и Метохије“. На веома 
посећеном предавању магистра историје и пуковника авијације у пензији Драгана Крсмановића, 
ученици школе и посетиоци из других ужичких школа, основних и средњих, поставили су и бројна 
питања предавачу који је био и учесник тих догађаја као ратни командант аеродрома Поникве, те је 
и та чињеница допринела занимању ученика за ову тему.  

У априлу је организована посета ученика са проф. Душицом Илић Основној школи ,,Стари 
град“, где је у оквиру обележавања геноцида над Србима у другом светском рату, колегиница 
Весна Лучић одржала предавање о холокаусту и геноциду.  

У јуну су ученици трећег разреда друштвено-језичког смера презентовали наставу историје 
и ваннаставне активности везане за изучавање прошлости, ученицима из основних школа, 
свршеним осмацима, а у оквиру манифестације Отворена врата. 

Активности секције везане за извођење излета у мају, морале су да буду одложене због 
временских неприлика. 

Душица Илић 

10. Извештај о раду географске секције - Мирјана Галечић 

Интересовање за географску секцију је и ове школске године било изузетно велико због 
организовања једнодневних излета као и теренске наставе што посебно привлачи пажњу ученика. 
Ове школске године смо реализовали излет под слоганом “Србија коју највише волим”на 
територији Западне Србије, а у оквиру кога су били укључени сви заинтересовани  ученици другог 
разреда. Том приликом смо обишли територију низводног Подриња посетивши град Лозницу која 
се налази на реци Штири, потом бању Ковиљачу и стари Соко град у чијем је подножју смештен 
манастирски комплекс посвећен епископу Николају Велимировићу. 

Ове године смо присуствовали и стручним предавањима у ГКЦ-у где смо имали прилику да се 
упознамо са причама везаним за културу,народе и обичаје земаља Далеког истока - Ирана и Јапана. 
Израђивали смо и паное на задате теме који   улепшавају зидове нашег кабинета. 

Географском секцијом су руководиле професорке географије Мирјана Галечић и Биљана 
Шоловић. 

11. Извештај о раду еколошке секције - Милица Зарић 
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У оквиру еколошке секције у овој школској години ученици су активно учествовали у 
промоцији еколошки пожељног понашања. Имали смо привилегију да будемо једна од школа у 
којима је реализован прекогранични пројекат  „Успостављање примарне селекције отпада у 
школама у Ужицу и Тузли“. Пројекат је подржала Европска унија, а реализован је од стране 
комуналних предузећа у Ужицу и Тузли. У оквиру овог пројекта спроведено је низ активности у 
школама: набављене су канте за разврставање отпада и постављене су на видна места у холовима 
школе; ученици заинтересовани за унапређење животне средине добили су едукативне брошуре о 
врстама отпада и начинима рециклаже; организован је еко-квиз, а двоје најуспешнијих ученика 
учествовало је на еко-кампу који је организован у околини Тузле; ученицима је кроз вршњачку 
едукацију приближена примарна селекција отпада као потреба савременог живота. Кроз учешће у 
овом пројекту, наша школа је имала низ позитивних искустава које можемо уврстити у извештај о 
раду, а нека од њих су: рад на подизању еколошке културе ученика али и свих запослених у школи; 
сарадња са локалном заједницом, локалним предузећима и институцијама; сарадња са локалним 
медијима јер је неколико прилога снимљено управо у нашој школи; сарадња наставника и ученика 
наше школе са представницима других школа у граду; посебно прекогранична сарадња са 
ученицима и наставницима из Тузле.  

Посебно треба нагласити еколошке ефекте примарне селекције отпада. На основу података које 
је објавила Регионална депонија „Дубоко“, у периоду од почетка ове школске године до 1.маја 
2014.год, у 14 школа у Ужицу прикупљено је  око 25t селектованог отпада и то: 14,5t ПЕТ 
амбалаже, око 6t папира, око 4t тетрапака и алуминијумских лименки. Када се ове количине 
прерачунају у еколошке бројеве добијамо сјајне еколошке ефекте почетака примарне селекције 
отпада у нашем граду. Лако можемо израчунати да смо сачували око 28t нафте, спасили 105 
стабала и уштедели електричне енергије у еквиваленту потрошње четворочлане породице за 5 
година! И све то само малим променама у понашању ученика, помоћних радника и запослених у 
школама. Еколошки резултати су представљени ученицима наше школе и стекли смо утисак да им 
је изузетно драго што су били део почетака успостављања селекције отпада на месту настанка. 
Такође, општи утисак је да селекција отпада није тежак и захтеван процес, већ је само ствар навике 
и културе живљења. 

Надамо се да примарна селекција отпада може постати правило понашања у нашој школи и да 
будућу интелектуалну елиту нашег града и државе образујемо и на пољу еколошки пожељног 
понашања и односа према животној средини. Јер, они су наша будућност, а Планета нема никога 
до нас! 

12. Извештај о раду биолошко секције - Саша Станојевић 

Ове школске године биолошка секција се бавила припремањем ученика за такмичење. На 
регионалном такмичењу у Пожеги, одржаном 13.04.2014. учествовало је 20 ученика наше школе. 
Ученици Илић Урош II4, Селаковић Милош III6 освојили су прво место, Бојовић Александра II4 
треће, а Вилотијевић МајаIV5 друго место.На републичко такмичење пласирало се 10 ученика 
наше школе. Републичко такмичење одржано је у Београду 11.05.2014. Ученице Александра 
Димитријевић II4 и Маја Вилотијевић IV5 освојиле су треће место. 
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Чланови секције посетили су Сајам науке у Београду. Ученици су показали велику 
заинтересованост за различите биолошке дисциплине као и теренски рад који су имали три пута, 
заједно са члановима Еколошке секције. Одржали су и неколико занимљивих презентација 
(Покрети биљака, Физиологија ендокриног  система). 

Саша Станојевић 

У овој школској години можемо се похвалити изузетном заинтересованошћу ученика да 
прошире знања из биологије и да узму учешће у свим нивоима такмичења из овог предмета.Ово се 
посебно односи на ученике другог разреда природно-математичког смера. На општинском 
такмичењу из биологије учествовало је 29 ученика, а чак 19 се пласирало на окружно које је 
одржано у Гимназији у Пожези, 12.априла 2014.год. Пласман на републичко такмичење освојило је 
10 ученика наше школе и то 7 ученика другог, 2 ученика трећег и 1 ученик четвртог разреда. 
Републичко такмичење одржано је 11.маја 2014.год на Биолошком факултету у Београду и можемо 
се похвалити да је у конкуренцији свих гимназија са територије Републике  Србије, Ужичка 
гимназија имала највише учесника који су изборили право учешћа. На велико разочарење 
наставника из целе Србије питања на тестовима су била непримерена  узрасту  ученика средњих 
школа и бројне примедбе су упућене организаторима и ауторима тестова за такмичење. Неке од 
примедби су усвојене, али на многе нисмо добили адекватан одговор. Ученици наше школе су 
заузели висока места на ранг листама. Имајући у виду уложени труд, количину и квалитет знања 
која ученици поседују, остаје жал што нису били у могућности да то знање и покажу на 
такмичењу. Поносни смо што је Александра Димитријевић освојила 3.место у категорији ученика 
другог разреда, а Маја Вилотијевић 3.место у категорији ученика четвртог разреда и тиме 
ослобођена полагања дела пријемног испита на свим факултетима на којима се полаже билогија. 
Надамо се да ће ученици Ужичке гимназије и у наредним годинама показивати велико 
интересовање за проширење знања из биологије и да ће пласмани на такмичењима бити све бољи. 

Душица Ристовић 

13. Извештај о раду секције за математику 

Сваке године секција за математику привлачи пажњу ученика свих разреда Гимназије. 
Организована је у различитим облицима: припреме за такмичења, такмичења, занимљиви задаци, 
помоћ у припреми пријемних испита ... 

Општинско такмичење из математике одржано је25.01.2014.године у Ужичкој гимназији. На 
такмичењу је учествовало 27 ученика. На окружно такмичење се пласирало 18 ученика: 8 ученика 
првог разреда, 1 ученика другог разреда, 6 ученика трећег разреда и 3 ученика четвртог разреда. 

Окружно такмичење одржано у Ужичкој гимназији 08.02.2014.године. На државно 
такмичење из наше школе су се пласирали следећи ученици: Кукркић Иван из првог разреда, 
Милићевић Катарина из другог разреда, Селаковић Милош, Симовић Алекса и Шојић Никола из 
трећег разреда . 
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На државном такмичењу одржаном 15.03.2014.године у Нишу наши ученици су постигли 
следеће резултате: 

1. Милићевић Катарина II5 (трећа награда ) 
2. Селаковић Милош III6 (трећа  награда) 
3. Симовић Алекса III4 (друга награда) 
4. Шојић Никола III6 (трећа награда) 

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

Рајко Тубић 

             Извештај о раду секције у школској  2013/2014 години 

Ове године у секцији су учествовали ученици другог и четвртог разреда.Радило се по плану и 
програму. Организација сваког часа резултат је њиховог договора. 

*одржан је угледни час(припрема за пријемни испит) 

-Јараковић Адам, Јефтовић Стефан и Стаменић Марија, ученици другог разреда урадили су 
презентацију на тему „Квадратна једначина и квадратна функција“.Часу присуствовао професор 
Дејан Цвијетић. 

*припремало се за разна такмичења на свим нивоима а резултати су следећи 

-Милићевић Катарина освојила трећу награду на Државном такмичењу одржаном у Нишу 
5.3.2014.год. 

-Јанковић Никола похваљен за постигнут  резултат на такмичењу „Мислиша 2014“ 

-на Математичком екипном турниру одржаном у Београду 25.5.2014.год. наша школа освојила 
треће место а Милићевић Катарина трећу награду 

*промоција  школе под називом „Отворена врата“ 

-учесници секције (Јелисијевић Ана, Милићевић Катарина,Радојичић Марија и Цветковић 
Невена)припремили су презентацију за ученике основне школе. 

                                                                                               Славка Живанић 

14. Извештај о раду програмерске секције - Дејан Цвијетић, Мирјана Милошевић 

Ученици Александар Трифуновић II4, Ђорђе Божовић II4, Иван РистовићIV6, Дејан Зарић IV6 и 
МаријанаЈеринић IV6 показали су посебно интересовање за рачунарство и информатику. На 
часовима програмерске секције, у овој школској години, учили су о програму Joomla, који се бави 
управљањем садржаја web-презентација, као и самим креирањем Интернет презентација. Овај 
програм је бесплатан, широко распростањен и користан у свету Интернет презентација. Осим тога, 
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научили су основе програмског језика C. Овај програмски језик се често изучава на првој години 
студија техничких факултета и темељ је актуелним програмским језицима C++, C#, PHP, JAVA.  

Дејан Цвијетић 

Коначно, ове године смо остварили пласман на републичком такмичењу из програмирања. Ученик 
Селаковић Милош III6 је освојио треће место и обрадовао све нас. Такмичење у организацији 
Друштва математичара Србије се одржава на окружном и републичком нивоу за ученике који су 
претходно остварили довољан број бодова у квалификацијама. 

Доста ученика је похађао програмерску секцију, али мали број њих се одлучио за такмичење. Они 
су на часовима секције решавали сложеније логичке задатке и обећали да ће се такмичити следеће 
године. 

Поред овога, наши ученици су учествовали на разним другим такмичењима из области 
рачунарства и информатикe, као што су: креирање првог сајта, такмичењу „Креативне школе“ и 
још неким.  

Мирјана Милошевић 

15. Извештај о раду секције за физику –Снежана Јевђовић 

Чланови секције су у току ове школске године учествовали на свим нивоима такмичења у 
организацији Друштва физичара Србије . 

Општинско такмичење је одржано у 23.2.2014.у Ужичкој гимназији.Учествовало је 12ученика 
од којих је 11 остварило пласман на окружно такмичење. Окружно такмичење  одржано је у 
Гимназији“Свети Сава” у Пожеги, 8.3.2014.год. Наши ученици постигли су изузетне 
резултате.Прву награду освојили су: Трифуновић Александар II4, Милићевић Катарина II5 и 
Цветић Ирена IV6; другу награду: Драгутиновић Срђан I6, Симовић Алекса III4,Шојић Никола III6, 
трећу награду:Лекић Владе I4,Божић Ђорђе I5, Шопаловић Стефан III6 и  Милојевић Павле IV5. 

Пласман на републичко такмичење остварило је шест ученика. Трећу награду на републичком 
такмичењу освојили су Трифуновић Александар II4и Шојић Никола III6, Симовић Алекса III4 је 
похваљен. Ментор ученика првог и трећег разреда је Цмиљка Васовић, а другог и четвртог 
Снежана Јевђовић. 

У Градском културном центру одржан јеФестивал знања на нивоу града на коме су учествовале све 
основне и средње школе,чланови секције су низом ефектних експеримената привукли пажњу 
великог броја посетилаца. Посетили су и Фестивал науке у Београду, организовали Отворена врата 
у кабинету физике.  

Секцију су водиле професорке Снежана Јевђовић и Цмиљка Васовић. 

16. Извештај о раду хемијске секције – Драгица Селаковић 

Ова школска година посебно је успешна на пољу хемије. 
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На часовима секције ученици су припремани за такмичења. 

На регионалном такмичењу одржаном у Медицинској школи у Ужицу 12.4.2014.год. учествовало 
је 10 ученика. Четворо се пласирало на републичко такмичење: Милош Селаковић  III61.место, 
Павле Поповић II6, 1.место, Милица Јешић IV6, 3.место, Павловић Небојша I4 3. место .  

На републичком такмичењу Милош Селаковић  освојио је 2. Место и пласирао се на Српску 
олимпијаду из хемије, Милица Јешић 4.место и похваљена је, а Павле Поповић 7. место.  

Милош Селаковић је на Српској олимпијади  одржаној у Новом Саду 24. и 25.5.2014. год., заузео 
3.место и остварио пласман на Међународну олимпијаду која ће бити одржана у Вијетнаму (Ханој) 
од 24. до 29.7.2014. год. Изванредан успех нашег ученика био је и медијски адекватно пропраћен. 

Наши ученици Милица Јешић и Милош Селаковић активни су учесници петничког програма. 
Радили су истраживачке радове који су објављени у ,,Петничким свескама“ и са њима су 
конкурисали у такмичењу на свим нивоима. Своје радове презентовали су на седници 
Наставничког већа.Рад Милице Јешић ушао је у ужи избор и ићи ће да га презентује на 
Међународни научни скуп крајем јуна. 

Заинтересовани ученици других разреда уз помоћ проф.Драгице Селаковић организовали су 
изложбу паноа основних хемијских елемената периодног система. Поставка је изложена почетком 
априла.  

У оквиру секције рађени су занимљиви огледи. Они су показани на Фестивалу науке одржаном 
5.6.2014.год. у Културном центру. 

Наша хемијска лабораторија била је јако посећена и на ,,Отвореним вратима'' у Гимназији 
14.6.2014.год. Велику заинтересованост ученика за хемију изазвао је наш најбољи презентер 
хемије ученик Милош Селаковић, који је својим великим успехом на такмичењима изазвао ово 
интересовање.Надамо се да ће слични успеси наших ученика бити остварени и у будуће. Секцијом 
руководиле професорке хемије: Славица Вељовић, Драгица Селаковић. 

18. Извештај о раду ликовне секција – Биљана Спаловић 

На часовима секције у току су биле редовне активности цртање, сликање, вајање, радови за 
конкурсе, посете изложбама, сарадња са другим активима итд.  

Kатарина Милићевић II5, учествовала на фото-конкурсу Слика мога града који је расписао 
ЦСУ Кикинда у сарадњи са швајцарском Агенцијом за развој и сарадњу у Србији. Послали смо 5 
фотографија које су објављене на сајту РЦУ Кикинда, а изложба је постављена 20.09.2013. у 
Галерији ТЕРА у Кикинди. 

Чланови секције Давид Станковић, Нина Миливојевић и Јанко Поп Митић насликали су 
плакат за Атлетско првенство Гимназије одржано на Градском стадиону 15.10.2013. Плакат је био 
изложен у холу школе. Исти ученици, са својим сликама учествовали су у реализацији пројекта 
историјске секције проф. Јадранке Папић на тему „Породица кроз векове.“ 
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Ученици су изложили своје паное које су радили у оквиру групног истраживачког рада на 
часовима ликовног, на тему Српска средњовековна уметност, Античка грчка уметност, Египат итд. 
Радови су изложени у холу школе, на првом спрату, 13.12.2013. 

Недић Јана и Диковић Марија насликале пано за руско-српско вече које је одржано 
24.12.2013. 

Ученици су учествовали на ликовним конкурсима Мали битољски Монмартр-33. 
међународни ликовни фестивал као и  на конкурсу Летењем спасити животе који расписује 
Ваздухопловни савез Србије итд. 

Чланови ликовне секције ангажовани су око извођења приредбе историјске секције „На сред 
куће змајево гнездо“ , а учествовали су и у реализацији пројекта „450 година од рођења 
Шекспира“. Треће место на ликовном конкурсу у вези овог пројекта припало је нашим ученицима 
Ани Шумаревић III1 и Синиши Лазићу IV5. Радови су предати под шифром. Члан жирија је за овај 
конкурс била је и проф.Биљана Спаловић. Изложба радова је отворена у холу школе 24.03.2014. 

У холу школе, 25.03.2014. постављена изложба-гињол лутке, које сваке године праве наши 
матуранти. 

Као резултат сарадње ликовне секције  наше школе коју води Биљана Спаловић и Народног 
музеја у Ужицу, реализована је изложба слика под називом „Васкршњи чувари“, ученика 
Гимназије, Уметничке и Текстилне школе и Учитељског факултета. Изложба jе отворена у 
Јокановића кући у четвртак 17.4.2014. у 13 часова. Ученици су на платнима сликали симболичне 
мотиве везане за овај празник, а радионице су реализоване од 8. до 11. априла у изложбеном 
простору Јокановића куће. Слике су радили и излагали: Давид Станковић IV1, Нина Миливојевић 
IV2, Јана Недић II5, Марија Диковић II4, Јелена Думбеловић II4, Ана Шумаревић III1 и Батрес Цезар 
III1.Овај догађај су забележили и приказали локални медији, а снимак се налази и на сајту Јутјуб. 

У петак, 25.априла, постављена је изложба радова ученика Гимназије у холу школе. Своје 
најбоље и најуспелије слике, цртеже, стрипове, настале у току школске 2013/14.године ,показали 
су ученици од првог до четвртог разреда. Радови су тематски разноврсни, а заступљене су и 
различите технике-темпера, акварел, пастел, туш, колаж, графит... Радове су излагали ученици: 
Давид Станковић, Јана Загорчић, Драгана Грујовић, Ирена Савковић, Гордана Чоловић, Јелена 
Думбеловић, Ана Шумаревић, Ива Пановић, Јелена Јанковић, Анђелија Прљевић, Јована 
Лазаревић, Наташа Ћитић, Никола Којадиновић, Аница Цветковић, Милан Марковић, Јелена 
Јововић, Александра Ђокић, Петар Ранковић, Јасмина Стефановић, Милица Вилотијевић, Теодора 
Митровић, Катарина Ћировић, Стефан Симеуновић, Милош Ковачевић, Батрес Цезар, Јана Недић, 
Марија Марић, Марија Диковић, Александра Димитријевић, Марија Брковић, Ружица Ћитић, 
Ивана Старчевић, Кристина Марковић, Милица Марић, Ангелина Кубура, Александар Кнежевић, 
Александра Павић, Ивана Цукановић, Александар Тановић, Марија Селаковић, Нина Миливојевић, 
Алекса Новковић, Марија Марјановић, Ђорђе Поњавић, Лука Шопаловић, Ружица Павловић, 
Николина Арсовић, Кристина Јањић, Весна Селаковић, Јован Станишић, Ана Стојановић, Јана 
Стефановић, Сара Компировић, Марина Миљковић, Јована Марковић, Милена Антонијевић. 
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Изложбу је као и претходних година, припремила професорка ликовне културе Биљана Спаловић 
са својим ученицима. 

Посетили смо и изложбе  у Градској галерији: Гале Чаки, Милована Даговића Дага, Салон 
ужичких сликара, Предели и грађевине-ведуте из збирке САНУ...као и Јокановића кућу. 

Биљана Спаловић 

19. Извештај о раду мешовитог хора Ужичке гимназије – Зоран Жупић 
 
„Свака школа има хор. Настава хорског певања изводи се у континуитету током целе 

школске године, на пробама обележеним у распореду. Ученицима (слободно пријављеним, а 
касније одбиром наставника) је део радне обавезе“. 

Ово је извод из Програма рада музичке културе за гимназије. Мешовити хор Ужичке 
гимназије је у протеклој школској години био суочен са озбиљним организационим проблемима, 
који су битно утицали на квалитет рада. Пробама хора, који је на почетку школске године бројао 
тридесетак чланова, а које су по распореду утврђеном на почетку школске године редовно 
одржаване, најчешће је присуствовало десетак ученика. Изостајање ученика са проба је правдано 
седмим часом у редовној настави (обе смене) као и поклапањем термина других ваннаставних 
активности у матичној школи и ван ње. Резултат оваквог стања је тек делимично остварен план 
хорских активности у протеклој години. 

Хор је у току године, уз све наведене тешкоће, ипак имао два јавна наступа: 

-4. октобра у сали Народног позоришта у Ужицу изведена је државна химна “Боже правде“ 
(прослава јубилеја Ватрогасног друштва Ужице) 

-24. јануара у свечаној сали Ужичке гимназије одржан је традиционални Светосавски 
концерт, на ком су чланови, већ тад окрњеног састава, одиграли важну улогу у организацији 
концерта, а певањем композиције“Оче наш“ (Н.Кедров) бранили идеју о постојању хора у нашој 
школи. Исте вечери, публици се представио и вокални трио чланица хора у саставу: Жиловић 
Лена, Миликић Александра и Живковић Дејана , изводећи народне изворне песме:Да сам извор 
вода ладна,Чије је оно девојче и Ситан камен. 

Друго полугође протекло је у знаку рада октета (ученици првог разреда који су нашли 
времена за ову активност). Овај састав се спремао за учешће на Француској вечери у који је 
требало да се одржи у нашој школи средином маја. Манифестација је нажалост, отказана због 
катастрофалних поплава које су задесиле Србију. 

Надајмо се оној народној “После кише долази сунце“и новој сезони која ће показати да ли је 
све наведено у овом извештају само тренутна криза Гимназијског хора или...? 

Зоран Жупић 
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20. Секције за физичко васпитање - Вукадин Симовић,  Горан Ковачевић, Светлана 
Кнежевић 

Tоком ове школске године професори физичког васпитања су континуирано припремали 
ученике за учешће на такмичењима и разним спортским активностима. На такмичењу ОСИУРС-а 
наши ученици су били врло успешни у свим дисциплинама (категоријама).Ужичка гимназија је 
опшински победник за ову школску годину. 

Осим на такмичењима, ученици су учествовали и у многим спортским активностима 
(школски турнири, шетња до Стапара, вожња бицикла до Потпећа...).Оно што сматрамо великим 
успехом је чињеница да је 371 ученик учествовао у свим спортским активностима. 

Детаљније у одељку о раду Стручног већа. 

Вукадин  Симовић 

 
21. Извештај о раду секције за грађанско васпитање – Бранка Вукић 

У првом полугодишту одржана су четири састанка Стручног већа. Извршена је подела часова, 
усвојен план рада, усаглашени оперативни планови рада. 

У октобру месецу 2013. године је одржан угледни час у одељењу 1-5 а наведеном часу, који је 
одржала професор Светлана Миловановић, присуствовала је професор Бранка Вукић. У оквиру 
дана  Отворених врата матуранти ужичке Гимназије са професором Мирјаном Галечић су посетили 
Виши суд у Ужицу. 

У новембру месецу 2013. године је одржан угледни час у одељењима 2-3 и 2-5 а часовима је 
присуствовала професор Светлана Миловановић. Дан дечијих права обележен је 20. новембра. 
Ученици 1-5 одљења заједно са професором Светланом Миловановић дана 29. новембра су 
посетили Меморијални комплекс Кадињача у оквиру обележавања 72 године од битке на 
Кадињачи. 

У децембру месецу 2013. године је спроведена анкета у свим одељењима са темом Заштита од 
злостављања и насиља у школи. Анкета је анализирана и извештај о резултатима анкетирања 
поднела је професор Бранка Вукић. 

У истом месецу професори Ана Пртењак, Катарина Смиљнић и Бранка Вукић биле су на стручном 
усавршавању у РЦУ у Ужицу. Семинару су присуствовали сви професори грађанског васпитања из 
ужичких основних исредњих школа. Семинар је волила Зорица Димитријевић. 10. децембра 2013. 
године обележен је Дан толеранције. У ГКЦ у Ужицу ученици свих одељења заједно са 
професорима грађанског васпитања посетили су предавања у вези са културом Јапана и Ирана. 

У јануару месецу 2014. године, на дан Сетог Саве, у Дому за старе на Забучију група ученика 
извела је део програма са српско-руске вечери. Дружењу са м штићеницима Дома присуствовали 
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су професори грађанског васпитања Ана Пртењак и Бранка Вукић као и директор и педагог 
Гимназије. 

У Ужичкој гимназији гостовали су 20. марта 2014. године чланови Удружења дистрофичара 
златиборског округа. Представници наведеног Удружења говорили су о стварања услова за 
квалитетан и самосталан живот у заједници. У организовању овог гостовања учествовала је 
професор Ана Пртењак са ученицима свих разреда. 

Од 19.-31.  маја 2014. године ученици Ужичке гимназије учествовали су у хуманитарној акцији за 
прикупљање помоћи за пострадале у поплавама на подручју Републике Србије. 

Дана 5. јуна 2014. године одржано је интерактивно предавање на тему Свет медија и креативности 
и могућности нових занимања. Предавању су присуствовали ученици првих и других разреда 
Гимназије. Дана 6. јуна 2014. године одржан је Фестивал науке у ГКЦ. Фестивал су посетили 
ученици Гимназије свих разреда у пратњи професора грађанског васпитања. 

 

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 2013/14. 
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. 
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У новембру се радило на припреми података за први класификациони период. Одржани су 
родитељски састанаци (упознавање родитеља са резултатима успеха ученика и изостанцима у 
првом класификационом периоду). Ученици су упознати са предлозима и  мера за побољшање 
успеха које је утврдило Наставничко веће. Организован је систематски преглед за ученике првог и 
трећег разреда. Ученици су помагали у уређењу учионичког простора. Урађено је анкетирање 
ученика о раду појединих професора. Рад на педагошкој документацији. 

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

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

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

У априлу и марту навише се радило на здравственој превенцији  и професионалној 
оријентацији ученика. Припремљене су и одржане седнице одељењских већа. Одржани су 
родитељски састанци. Рад на педагошкој документацији.  

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 2013/14. 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. 
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8.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних активности, ученичке организације) 

Назив активности Разред Задужени 
наставник 

Време реализације 

Вечери на језицима који се 
изучавају у школи 

Сви разреди Стручно за стране 
језике 

Реализовано током 
школске године 

Хорске вечери Сви разреди Стручно веће за 
уметност 

Реализовано током 
школске године 

Изложбе слика и 
уметничких радова ученика 

Сви разреди Стручно веће за 
уметност 

Реализовано је 
више изложба 
током школске 
године  

Позоришне представе Сви разреди Стручно веће за 
српски језик и 
књижевност 

Реализовано током 
школксе године 

Књижевне вечери Литерарна 
секција 

Библиотекари Реализовано је у 
априлу месецу 

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 

Српско - руско вече 

Српско-руско вече 

 Као и претходних година, крајем децембра одржано је Руско вече, тј.овај пут организовано је 
под називом Српско-руско вече. Пред веома бројном публиком наши ученици извели су популарне 
песме-шлагере српских и руских извођача. Необична је била и тематика овогодишње вечери -
Музички времеплов. Ученици су певали песме почев од данашњих дана, а затим су нас музикон 
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вратили све до 70-их година прошлог века. Помоћ и подршку ученицима пружиле су професорке 
Снежана Јевђовић и Бранка Вукић.  

 Бранка Вукић 

Неке од вечери на страним језицима нису се одржале због елементарних непогода. 

Хор – у делу о секцијама. 

Изложбе – у дели о раду ликовне и историјске секције. 

Позоришне представе 

У делу о секцији за енглески језик. 

Позоришни приказ Непријатељ народа као поучни комад 

Остварена је сарадња фестивала На пола пута са београдским Центром за културну 
деконтаминацију, па је у оквиру програма Култура контекста (позоришни циркус РИЗИК) 
организивано гостовање и извођење позоришног приказа Непријатељ народа као поучни комад 
(Ибзен са Брехтом, партитура за композитора, два глумца и редитеља). Захваљујући доборој 
сарадњи са Народним позориштем Ужице и гостовању ЦЗКД-а наши су ученици могли да заједно 
са глумцима учествуј у процесу „разоткривања скривених механизама друштвених махинација 
кроз Брехтово разоткривање уобичајено скривених механизама позоришног илузионизма”, како је 
то у најави рекао редитељ Златко Паковић. Вече 17. јуна 2014.  остаће запамћено по одлићном 
извођњу петог чина Ибзеновог Народног непријатеља, али и по динамичном и инспоиративном 
разговору са глумцима Игором Филиповићем, Бојаном Димитријевићем, редитељем и глумцем 
Златком Паковичћем и драматуршкињом  Борком Павићевић, директорком Центра за културну 
деконтаминацију.  

Ружица Марјановић 

Пратећи програм 18. Југословенског позоришног фестивала  

У оквиру пратећег програма позоришног фестивала 15. И 16. новембра у школи и на Малој 
сцени Народног позоришта организован је разговор ученика наше школе са позоришним 
критичарем и селектором Бојаном Муњином. Поред селекције овогодишњег фестивала говорило се 
и о савременим позоришним тенденцијама, о очекивањима позоришне публике, о знају 
савременог, али и класичног театра и могучностима и дометима ангажованог позоришта. 

Гост овогодишње трибине био је и Саша Милошевић, заменик предсеника Српског народног 
вијећа из Загреба. Са њим су ученици разогварали о култури као битном елементу грађења 
идентитета, о борби за права мањина као делу борбе за људска права, о значају прихватања и 
разумевања свих различитости и како те вредности можемо заговарати кроз различите уметничке 
форме. 

Ружица Марјановић 
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Књижевне вечери  

У делу о пројекту На пола пута. 

Хуманитарно-спортске  активности 

Посета Дому за старе на Забучју 

Ученици Ужичке гимназије су се у овој школској години неколико пута дружили и помагали 
Дому за старе на Забучју. Две посете су биле најзапаженије. Најпре је редакција Гимназијалца и 
новинарска секција са професорком Биљаном Грујичић посетила Дом пред Нову годину и однела 
скромне поклоне у виду воћа, витамина и лекова. Том приликом организована је и наградна 
лутрија. Посета је поновљена за школску славу, када су гимназијалци предвођени директором 
школе и професорима посетили Дом и извели представу. Спој и дружење генерација било је оно 
што ће и једнима и другима остати за вечно сећање.                                         

 Биљана Грујичић 

Због елементарних непогода, услед поплава, током ове школске године, ученици су доста радили, 
не би ли прикупили средства за помоћ угроженима. 

“Ово је земља за нас, ово је земља за све наше људе” 

Хуманитарна акција под слоганом “ОВО ЈЕ ЗЕМЉА ЗА НАС, ОВО ЈЕ ЗЕМЉА ЗА СВЕ 
НАШЕ ЉУДЕ” одржана је 20. маја 2014. године са почетком у 20ч у Градском културном центру. 
Циљ акције је био сто   прикупљање новца, као и прекопотребних материјалних ствари за људе 
настрадале у катастрофалним поплавама које су задесиле насу државу у мају. 

 На идеју су дошли ученици II1 Ужичке гимназије, који су је реализовали уз помоћ разредног 
старешине Душанке Никачевић.  Ученици овог одељења су свој програм за хуманитарну акцију 
осмислили и реализовали за два дана. У програму је учествовало осамдесеторо људи, почевши од 
узраста трећег разреда основне школе, преко  средњошколаца и студената, па све до одраслих. 
Њихова идеја се брзо ширила и тако довела до великог броја учесника.   Уметничка школа и 
Економска школа су се придружиле акцији, тако сто су своја уметничка дела продавали за 
пултовима. Учесници су били познати ужицки бендови, као и солисти, затим републички 
победници у рецитовању, чланови школе глуме … који су се потрудили да својим умећем и вољом 
помогну. Симболично су представили борбу и подршку људима своје земље - направљени оригами 
у симболима бродића, како они казу: ”Шаљемо им бродице наде.”, змајеви - који говоре о борби… 
Акцију је подрзао велики број људи, који су уживали у програму. Одељење II1 је у потпуности 
осмислио акцију и организовало, тако да је ова акција била у потпуности у рукама младих 
средњошколаца, иако су у њој учествовали одрасли.   

Прикупљена средства за хигијену И прехрамбени артикли  предате су Црвеном крсту. Сав 
новац који је био прикупљен је по савету представника Црвеног крста употребљен је за  куповину 
тада најбитнијих ствари, које су наредног дана однете у Црвени крст на даљу дистрибуцију.  
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Акцију су подржали Црвени крст, УЦПД, ГКЦ, Удружење дистрофичара Златиборског округа, 
Удрузење грађана “Сцена”, Предузеће Винеx етил,“Данива”…  

  Поруку од нас - деце за све људе наше земље, написао ју је Владе Филиповић, 
средњошколац: 

“У психологији и социологији постоји феномен познат као “ефекат посматрача”. Отприлике, 
када присуствујете некој несрећи, немате жељу да помогнете жртви, и имате утисак да ће неко 
други то урадити уместо вас. Исто је и када на телевизији посматрате хиљаде и хиљаде волонтера, 
и мислите да је то довољно, да су ствари под контролом... Зажмурите. Присетите се својих домова, 
направите слику у глави, до њситнијег детаља. Ваш рачунар са најбитнијим подацима, ваша 
фотеља испред телевизора, наслеђена слика прадеде, па и омиљена шоља за кафу, без које не мозе 
почети ниједан   дан. Породица. Најближи рођаци који се смеју просутој чаши млека; бака која 
дрема на каучу, док на ТВ-у неки кувар објашњава разлику између зачина. И све то прекрива вода. 
Незаустављива СИЛА муља односи ваша сећања, драгоцености, рад… ваш живот. Отворите очи. 
Схватите колико сте срећни. Неки немају потребе да жмуре. Неким људима је ово стварност. 
Бескрајна површина браон боје, одело које носе на себи и флаша воде. Колико год покушавали, не 
можемо осетити ТАЈ страх и ТУ збуњеност која настаје након што вам само то остане од свега за 
шта сте се годинама борили, због чега сте плакали, замало одустали, па на крају славили, поносни 
на себе. Плашим се и да поменем и људе. Браћу, сестре и родитеље за које не знате где су, ни да ли 
су добро. Све изгледа као безизлазна ситуација, неки и не знају за шта вреди даље живети… И? 
Седећете ту, пратити пренос на телевизији, згражавати се од призора, или тапшати од среће када 
нова група волонтера стигне у угрожено место, не знајући колика је ваша улога у томе? Не, знам да 
нећете. Зато сте и дошли овде вечерас. Али, колико год дали, хране, воде, одела… то не може бити 
довољно. У овим тренуцима ћете ви, мозда баш Ви, господине својим делом прикупљене помоћи 
вратити осмех на лице породици која је остала без дома, али шта ћемо са још 5000 таквих? Колико 
год помогли сада, морамо наставити акције док се све породице не врате нормалном животу. Из 
дана у дан потребно је све више сретстава, а страхоте тек долазе кад се вода повуче. Зато, позовимо 
пријатеље, и оне који се премишљају, и рођаке, и не дозволимо да толико људи остане без помоћи, 
без пријатеља; покажимо људима да нису сами, да могу да рачунају на нас! Зашто? - питаће можда 
нека ситна душа – Какве везе ја имам с тим? Неће остати без одговора: Зато што смо људи. Зато 
што смо Срби. Сви се сећате кризе са Врутцима. Тада су нама у помоћ долазиле цистерне из 
других градова, добровољно, свакодневно, док опасност није прошла. Мислите да су питали 
зашто? Сада је време да се одужимо, да и другима дамо пример, да покренемо нову бујицу, бујицу 
помоћи, добре воље, хране и потрепштина, и изнад свега наде! Наде за опоравак, за нови живот, 
дајмо им на знање да нису сами, као што ни они нас нису оставили саме! Улепшајмо своје животе 
тако што ћемо другима омогућити живот.” 

Још једном хвала свима који су подржали акцију, и који су пре свега ЉУДИ, јер 

ОВО ЈЕ ЗЕМЉА ЗА НАС, ОВО ЈЕ ЗЕМЉА ЗА СВУ НАШУ ДЕЦУ! 

Софија Ракићевић, ученица II1 
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Турнир у малом фудбалу ,,Љубомир Љубо Обреновић“ 

20. јуна, одиграна је финална утакмица између одељења IIsи IIIs. Победник турнира је екипа IIIs. 
Друго место освојила је екипa IIs а треће екипа III1. За најбољег стрелца проглашен је Јанковић 
Лазар IIIs, док је титулу најбољег играча турнира понео Јовановић Слободан IIs. Награђене су и 
судије Ојданић ЂорђеIII6 и Јовановић Миленко III6. 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 

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

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

Сарадња остварена током претходних година са осталим средњим школама у Ужицу, 
наставила се и ове године. Ученички парламент Ужичке гимназије, током ове школске године, 
учествовао је у пар хуманитарних акција, за време и после стања које је задесило нашу државу. У 
сарадњи са Економском школом, прикупљан је новац за људе који су били директно погођени 
непогодама. Организован је и мешовити турнир у одбојци за ученике наше школе. Поред 
хуманитарних акција, ствар на коју смо најпоноснији је одлазак на састанак са представницима 
парламената осталих средњих школа у граду. На том састанку, одлучено је да ће бити створено 
удружење парламената средњих школа у граду Ужицу. Надамо се да ће сарадња следеће школске 
године бити на нивоу који ће побољшати мишљење о парламентима, па и нашем граду.  

Наставила се сарадња и са локалним невладиним организацијама које окупљају младе. 
Поводом Светског дана детета, чланови Ученичког парламента учествовали су у реализацији 
бројних активности у реализацији Ужичког центра за права детета и Канцеларије за младе.  

У Градском културном центру иницирали су организацију хуманитарне акције којој су се 
прикључили средњошколци за угрожене поплавама. Матуранти су читав износ који су прикупили 
за озвучење и прославу последњег дана боравка у школи уплатили за угрожене грађане Бајине 
Баште. 
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И ове школске године, парламентарци су учествовали у свим значајнијим школским 
манифестацијама и трудили се да, својим радом, побољшају квалитет живота у школи. Професори 
и остали запослени помогли су организацију акција и сарадњу између ученика, представника 
одељења првог, другог, трећег и четвртог разреда.  

Потпредседник парламента Томислав Милошевић 

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 

Екскурзија ученика трећег разреда реализована је од 22. до 28. септембра посетом 
Будимпешти и Прагу, у организацији туристичке агенције “Ласта“ из Београда.  

Са 173 ученика, на пут је кренуло седам одељенских старешина, директор школе и лекар. Сви 
садржаји предвиђени програмом екскурзије у потпуности су реализовани на врло коректан 
начин.Томе су допринели водичи, који су поред стручности показали велико разумевање за 
интересовања деце. 

Хотели“Голден парк“ у Будимпешти и „Степ“ у Прагу пружили су добар смештај и 
квалитетну храну.Аутобуси су били нови и удобни, а возачи поуздани, љубазни и врло толерантни. 

Екскурзија је протекла без проблема и било каквих инцидената.О томе можда најбоље говоре 
похвале водича, који су свакодневно хвалили понашање наших ученика.Заједнички став 
одељенских старешина и директора је да је екскурзија добро осмишњена и врло успешно 
реализована.Једина примедба, која не утиче на општи утисак о екскурзији, односи се на вечеру на 
Палићу која је била врло лоша. 

Анкета спроведена међу ученицима потврђује квалитет  екскурзије. За организацију, 
смештај,аутобусе,возаче и водиче имају само похвале,а једина замерка, коју износи велики број 
ученика,је лоша храна на Палићу. 

Актив одељенских старешина ученика трећег разреда 

Извештај са посећених излета 

Извештај о излетима налазе се у делу о географској и скцији за физичко васпитање. 
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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. У складу са наведеним изменама израђен је и план стручног усавршавања 
наставника и стучних сарадника на нивоу установе. Овај план је саставни део Годишњег плана 
рада школе. 

Наредни задатак био је да се изради портфолио професионалног развоја за све наставнике и 
стручне сараднике. Портфолио је збирка разноврсних материјала која даје слику о 
професионалним постигнућима и искуству наставника или стручних сарадника. Елементи 
портфолија су: 1. Радна биографија (садржи кључне податке о аутору и структуриран преглед 
његовог формалног, неформалног и информалног образовања, радног искуства и постигнућа), 2. 
Лична професионална филозофија (есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе 
на којој се темељи  професионални рад аутора портфолија), 3. Процена/евалуација рада наставника 
или стручног сарадника  (састоји из самопроцене и  спољашње процене  ефеката рада) и 4. Прилога 
(прилози су опипљиви докази, конкретна сведочанства који приказују, потврђују, илуструју и 
документују наводе запосленог). За портфолие наставника и стручних сарадника обезбеђено је 
место у канцеларији директора. Портфоли су доступни на увид само стручно-педагошком надзору, 
директору и педагогу школе. 

До краја школске године, биће састављени и извештаји о остваривању личних планова 
наставника и стручних сарадника. Директор ће, а на основу тромесечних извештаја,  поднети 
годишњи извештај о реализацији стучног усавршавања наставника и стручниг сарадника. 

Семинари за наставнике 

Наставници и стручни сарадници реализовали су своје стучно усавршавање и учешћем на 
семинарима. Велики број наставника присуствовао је семинару „Добра сарадња са родитељима = 
добро деци + добро нама + добро њима“ у РЦУ-у. Општи циљ семинара је побољшање успеха и 
дисциплине деце у школама кроз остваривање боље сарадње са родитељима. Специфични циљеви 
односе се на подизање нивоа компетенција наставника и стручних сарадника за рад са родитељима, 
развијање сензибилитета за препознавање потреба родитеља, упознавање са основним проблемима 
родитеља деце различитих узраста, оспособљавање за примену техника комуникације којима 
остварују успешан однос са децом и одраслима и унапређивање и обогаћивање различитих облика 
сарадње са родитељима у школама. 

На семинару су обрађене следеће теме: 1. Предуслови добре сарадње са родитељима, 2. Улога 
темперамента у остваривању добре комуникације (1. део), 3. Улога темперамента у остваривању 
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добре комуникације (2. део), 4. Типови васпитних стилова у породици, 5. Природа конфликата, 6. 
Најчешћи конфликти са родитељима и 7. Облици сарадње са родитељима.  

Семинар су реализовале Весна Радонић и Снежана Борисављевић. 

Други семинар за већу групу наставника, реализован је у марту. Семинар  носи назив „Писање 
и управљање пројектима“. Семинар обухвата прву групу компетенција за наставну област, 
предмет и методику и шести приоритет. Семинар је, такође, реализован у сарадњи са РЦУ-ом. За 
потребе семинара коришћена је и рачунарска учионица у којој су наставници имали израду  
практичног рада (пројекта).  

Садржај семинара обухвата: 1. Основне тачке пројекта,  2. Начине формирања пројекта, 3. 
Анализу пројекта, 4. Примену пројеката у пракси и 5. Управљање пројектима.  

Аутор и реализатор семинара је Јелена Смарџић испред Универитета Метрополитан. Након 
вишегодишње сарадње, са Универзитетом Метрополитан, семинар је реализован бесплатно за 
наставнике Ужичке гимназије. Сваки наставник остварио је право на 24 сата стручног 
усавршавања. 

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. Школа је активно 
утицала и подстицала самообразовање свих запослених кроз додатно стручно усавршавање. 

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

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

1. Живојин Павлоић, директор 
2. Емилија  Станковић, педагог 
3. Драгана  Радовић, психолог 
4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 
5. Невенка Демировић, професор енглеског језика 
6. Вујадин Симовић, професор физичког васпитања 
7. Борис Илић (Бранка Јевтић), професори социологије 
8. Душица Ристовић, професор биологије 
9. Ивана Павловић, представник ученика 
10. Ана Јелисијевић, предствник ученика 
11.  Зоран Читаковић, представник родитеља 
12. Милица Витић, представник родитеља 
13. Душко Меденица, представник локалне заједнице 
14. Мира Бошњаковић, помоћни радник 
15. Миланка Јањић, секретар школе 
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                     Акциони план за школску 2013/2014. годину односио се на едукацију ученика о 
правима обавезама и одговорностима у спречавању насиља, на утврђивање безбедностог стања у 
школи, што је централна активност планирана за ову школску годину,  као и мере превенције, али 
и процедуре за  реаговања на евентуалне ситуације насиља. 

                   Током октобра, новембра и децембра реализована је испитивање којим се желело 
утврдити безбедносно стање у школи. Извештај испитивања је следећи 

ИЗВЕШТАЈ ИСПИТИВАЊА УЧЕНИКА О БЕЗБЕДНОСНОМ СТАЊУ У ШКОЛИ 

          У претходном периоду задат је упитник ученицима првог, другог и трећег разреда, укупно 
409 испитаника, са циљем да се утврди да ли је међу ученицима присутно вербално насиље. 

          Поред графичког приказа добијених резултата, могу се извести следећи закључци: 

- највећи број испитаних ученика процењује да је општа атмосфера и безбедност у школи 
добра; 

- исто тако, највећи број испитаних процењује да је комуникација међу ученицима добра; 
- ученици другог и трећег разреда процењују да се школска правила не односе на све 

подједнако, као и да су присутне предрасуде према неким ученицима; 
- најчешће се те предрасуде односе на: 
- ЕТИКЕТИРАЊЕ  
- НА ОСНОВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ НИВОА 
- НА ОСНОВУ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА 
- НА ОСНОВУ ИЗЛЕДА, ОБЛАЧЕЊА И ПОНАШАЊА 
- НА ОСНОВУ ОДНОСА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
- ДРУШТВЕНОГ СЛОЈА 
- МЕСТО ОДАКЛЕ СЕ ДОЛАЗИ 
- НА ОСНОВУ ГЛАСИНА 
- НА ОСНОВУ ПОСЛА РОДИТЕЉА 
- ДЕЦА СА ЛОШИЈИМ УСПЕХОМ НЕМАЈУ ДРУШТВО. 

 
- На питање да ли је присутно вербално насиље међу ученицима у школи, највећи број 

испитаних ученика, каже да је присутно, али да они своје вршњаке не исмевају, не ругају им 
се и не називају ружним именима, као и да не говоре неистине о својим друговима, нити да 
су наговарали друге да се са њима не друже. 

- Исто тако, највећи број испитаних ученика, каже да им се није десило да их исмевају, ругају 
им се и називају ружним именима,нити да је неко говорио неистине о њима или нагпварао 
да се не друже са њима.  

- Нико их не присиљава да раде нешто што не желе, као и да их нико вербално не 
малтретира у школи. 

- Уколико имају вербални сукоб покушавају да га реше и то најчешће на обострано 
задовољство или пак компромисом. 

- Када наставници наиђу на сукоб између ученика, најчешће се обраћају одељенском 
старешини за помоћ, покушавају да посредују у решавању, казне ученике. 
 
Добијени резултати су презентовани на састанку Тима, Наставничком већу и Савету 
родитеља. 
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                Предложене су и мере превенције на основу добијених резултата, а то је појачан 
рад кроз радионице, разговоре на тему толеранције, уважавања разлика, стереотипи и 
предрасуде, изражавање и уважавање мишљења других на часовима одељенског старешине 
и одељенске заједнице, кроз часове грађанског васпитања. Са посебном пажњом се радило у 
одељењима III4  и IIс. 

 Током ове школске године одржан је састанак са родитељима, ученицима и 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 
2013/2014. 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 трећег и четвртог разреда су говорили представници следећих високошколских 
установа: 

21.10.2013.Презентација Метрополитан универзитета из Београда 

10.12.Презентација факултета Организационих наука из Београда 

13.12. 2013.Презентација Правног факултета из Београда 

21.2.2014.Презентација Интегрисаног универзитета из Крагујевца(правни,економски,машински 
,природно-математички,филолошки...) 
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26.2.2014.Презентација  Mod Art  факултета 

28.4.2014.Презентација Правног факултета из Крагујевца 

8.5.2014.Презентација Учитељског факултета из Ужица 

17.4.2014.Бивши ученици Ужичке гимназије, чланови Студенског савеза Ужица, презентовали  
матурантима факултете на којима студирају( правни, економски, медицински,  филолошли, 
фармацеутски , ФОН) 

5.6.2014. У анфитеатру Ужичке гимназије одржано интерактивно предавање на тему”Свет медија и 
креативности и могућност нових занимања”.Предавачје био Александар Ђерић из “Академике” из 
Београда 

Основна школа ''Миливоје Боровић'' из Мачката организовала је, 10. априла 2014.године, 
сајам средњих школа. Ученицима и родитељима основних школа из Мачката, Шљивовице и 
Сирогојна представили су се и ужичка гимназијалци. 

Ужички гимназијалци приказали су бројне наставне, ваннаставне и факултативне активности. 
Говорили су о огледним часовима, о такмичењима, о раду у Петници, о вечерима на страним 
језицима, о атмосфери у школи, о књижевним сусретима „На пола пута'', о дружењу на 
ексурзијама, о студијским путовањима... Све наведене активности приказали су и преко школског 
сајта www.uzickagimnazija.edu.rs. Приказане су и актуелне вести из онлајн школских новина 
Гимназијалца. Посебно су нагласили већ традицнионално добре резултате које ученици постижу 
при даљем школовању. 

Са гимназијалцима је, у Мачкат, стигла и њихова професорка кинеског језика Hunag Yingjie – 
Стефани. Ученици су демонстрирали своје знање кинеског језика, а професорка је присутне 
поздравила на српском језику. 

Сви заинтересовани добили су и материјал са осталим потребним информацијама о упису. 

Школу су презентовали ученици: Теодора Јанковић, Милица Јешић, Александра Крејовић, 
Иван Марковић, Александар Трифуновић, Милица Нешковић и Ирена Савковић. При припремању 
презентације ученицима су помогли директор и педагог школе. У пратњи ученика нашле су се и 
професорке Биљана Грујичић и Снежана Јевђовић. 

 
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 
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- 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 2013/14. 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 13/14.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 2013/14.годину. 

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 

Успостављање система 
примарне селекције чврстог 
отпада у школама у Ужицу и 
Тузли 

Депонија ''Дубоко'' Милица Зарић и 
Душица Ристовић 

До априла 
2014.год. 

На пола пута Ужичка гимназија Р. Марјановић и Г. 
Даниловић  

До априла 
2014.год. 

 

Школа документарне 
фотографије 

 

Ужичка књижевна 
република 

Ружица Марјановић и 
Гордана Даниловић 

Јун-новембар 
2013.г. 
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ДЕЛФ Француски Институт  Борка Весовић Фебруар 

ДСД Немачки центар за 
културу 

Марина Марјановић 2013/14.г. 

Шекспир међу нама – 450 
година од рођења 

Ужичка гимназија Стручно веће за 
енглески језик 

2013/14.г. 

 

Књижевни фестивал „На пола пута“ 

Девети фестивал На пола пута органиyован је ове године од 7. до 11. априла. Гости наше 
школе били су Роберт Перишић, Горан Војновић, Зоран Ћатић, Александар Зограф, Илдико 
Ловаш, Предраг Луцић, Дамир Шаботић, Маја Пелевић, Светлана Лукић, Дејан Илић и Ненад 
Величковић. 

Фестивал је отворен изложбом стрипова Александра Зографа Пут око света, пројекцијом 
документарног филма Двије школе под једним кровом и разговором са аутором Зораном Ћатићим 
и свирком групе Убрзо потом. Филм Двије школе под једним кровом на бави се преиспитивањем 
образовног система у Босни и Херцеговини, а током разговора са Зораном Ћатићем учаване су 
сличности између овдашњег и босанског школског система Све активности првог дана реализоване 
су у Градском културном центру. 

Током наредна три дана писци су у школи одржали дванаест часова, Александар Зограф 
одржао је и један час у Основној школи „Нада Матић”, а Маја Пелевић је водила циклус од пет 
драмских радионица.  

Предраг Луцић одржао је предавање о значају књижевног дела Бертолда Брехта, Дејан Илић 
о књигама и филмовима Игре глади, Роберт Перишић о Карверовој краткој причи и начину на који 
се гради добра прича. Са Илдико Ловаш о њеном делу разговарао је Дејан Илић, Александар 
Зограф говорио је односу стрипа о књижевности, првенствено о путопису и стрипу. Са Зораном 
Ћатићем, уредником сарајевског  Студентског ФМ радија, разговарало се о могућностима радија 
као медија који од слушалаца тражи да ангажује највише чула и који је данас интересантан и као 
комуникацијско и као уметничко средство. Горан Војновић је са ученицима приспитивао појам 
нормалности, који тако често користимо. Ко је нормалан, шта се некада сматрало ненормалним, а 
сада је сасвим нормално, колико се појам нормалног разликује од културе до културе. 

Дамир Шаботић, писац и професор књижевности у Првој сарајевској гимназији поставио је 
себи и ученицима питанња да ли треба студирати књижевност, покушавајући да направи разлику 
измђу студијског проучавања књижевности и читања као интелектуалне, али не и професионалне 
потребе. 

У оквиру пратећег програма приаѕан је филм Горана Војнмовића Пиран Пирано, промовисан 
нови плакат из едиције Свако има неко кога нема, овога пута посвећен Ђерману Ћићу Сењановићу, 
писцу, новинару, неѕаборавном Сплићанину, сараднику Ферала и аутору чудесног Дориног 
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дневника. Извбор текстова Ћића Сењановића направила је књижевница Нада Гашић, гошћа 
фестивала На пола пута 2009 године. Уредници едиције су Ненад Величковић и  Ружица 
Марјановић, а дизајн и овог плаката урадила је уметничка група Шкарт из Београда. До сада су 
штампани плакати посвећени Миодрагу Станисављевићу, Томи Бебићу, Влади Булатовићу Вибу, 
Харију Рамадану и Милану Милишићу.  

Током три вечери ученици наше школе су представљали писце, разговарали са њима и 
уживали у привилегији да слушају савремене писце итт региа. Прве вечери читали су Горан 
Војновић и Роберт Перишић, а Дејан Илић је разговара о са Илдико Ловаш. Сутрадан су читали 
Маја Пелевић и Енес Куртовић, песник кога смо имали прилику да упознамо на фестивалу пре 
четири године, а потом су о кнјижевности исавременом друштву разговарали Светлана Лукић и 
Дејан Илић. Треће вече остаће запамћено по Величковићевом инспиративном и динамичном 
читању приче која је инспирисана догађајима у Ужицу и повезана са фестивалом На пола пута. 
Данима се причало о урнебесном смеху, али те вечери смо уживали и у прпознатљиво добрим и 
духовитим текстовима Предрага  Луцицћа, као и у одличној причи Дамира Шаботића. 

Фестивал је ове године пратила професор др Ренате Хансен Кокоруш, директорка Центра за 
славистичке студије Универзитета у Грацу, као и мања група студената славистике из Граца. Као и 
до сада угостили смо и десетак средњошколаца из Зрењанина, Београда и Врања а у школу се у 
време фестивала враћају и многи наши некадашњи ђаци, сада студенти разних факултета у 
Београду и Новом Саду. 

Први пут ове године идејно решење плаката направили су ушеници наше школе, захваљујући 
знањима и вештинама које су стекли у оквиру летње школе фотографије. 

Новембра 2013. године фестивал На пола пут постао је део платформе Memory Lab, која 
окупља oбразовнe програмe и професионаце који се на квалитетан начин баве не баш пријатном 
прошлошћу. На скупу у Берлину договорена је међународна сарадња фестивала са сродим 
организацијама из Немачке, Француске и Босне и Херцеговине. 

У припреми овогодишњег фестивала учествовали су: ДраганаЋосовић, Александра Ћитић, 
Јована Јелисавчић, Алекса Петковић, Јована Ерић, Маријана Новитовић, Ана Стамболић, Јелена 
Јанковић, Кристина Тешић, Нађа Лапчевић, Санја Дедовић, Јована Лазаревић, Сања Тешевоћ, 
Марко Џамбић, Миленко Јовановић, Дејан Рупић, Нађа Лазаревић, Јована Секулић, Бранко Јевђић, 
Јелена Ерић, Алекса Рајевић, Томислав Милошевић, Марко Цвијовић, Војка Јанковић, Анђела 
Јевтовић, Неда Врачарић, Вељко Мурић, Урош Стоковић, Јелена Рајовић, Катарина Ковачевић, 
Ивана Павловић, Дарко Ћитић, Урош Јешић, Анка Лукић, Катарина Влашковић, Лука Јовановић, 
Дуња Кораћ, Ивана Петровић, Ана Остојић, Иван Илић, Ива Петковић и Младен Теофиловић. 

Подршку су пружале професорке Гордана Даниловић, Љиљана Смиљанић, Милена Стричић. 
Снежана Цветковић и Ружица Марјановић. 

Ружица Марјановић 

Изложба документарних фотографија Видим, читам, разумем 
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 Током летњег распуста у школи је организована школа документарне фотографије коју је 
водио Андреа Леко, фотограф из Београда. Идеја је била да се поред стицања фотографских 
вештина и учења о тенимци фотографије, ученици сезибилишу да посматрају своје окружење и 
уочавају призоре карактеристичне за транзициони процес у коме живимо. Те фотографиије требало 
је повезати са текстовима или деловима текстова који се током године читају у оквиру програма 
читалачког клуба који у школи постоји као део активности фестивала На пола пута.  

 О транзицији, њеним изазовима и проблемима, разговарало се са Дејаном Илићем, почетком 
августа 2013. године, и том приликом полазници школе су тумачили књигу Срђана Ваљаревића 
Зимски дневник и Виктора Иванчића Планински зрак. Почетком октобра у госте нам је дошла 
Свјетлана Недимовић, доктор филозофије и политикологије и одржала радионицу на тему 
историјска истина и могућност помирења, а разговарало се о текстовима Хане Арент и Вајцекера.  

Када су се укрстила сва стечена знања, читалачко искуство и вештина фотографисања 
насатала је необична изложба коју смо поставили у Градском културном центру. Фотографије и 
текстове смо „урамили” у одбачене плехове, шерпе, тигање и послужавнике, које су услед 
транзиције у нашим кухињама заменили модерни предмети од од ростфраја и нова кухињска 
помагала. Изложбу је 10. децембра отворио Андреја Леко, а потом је своје стихове читала 
песникиња Радмила Лазић. Са њом су разговарале Сања Tешевић и Нађа Лазаревић. Тако смо 
изложбом Висим, читам, разумем обележили Међународни дан људских права. Крајем децембра 
2013. године изложба је отворена у новопазарском атељеу Atelier. Отварању су присуствовали сви 
полазници фотографске школе. 

Из уводног текста који је за каталог изложбе написао Дејан Илић: 

„Ужичка књижевна република” (знам да би овде требало да стоје имена особа које су у ствари 
све организовале и на крају ми и упутиле позив, али свиђа ми се да почне баш овако) позвала ме је 
да с младим људима који су се преко лета окупили да нешто раде у вези с фотографијом и 
књижевножћу једног августовског дана разговарам о – транзицији. Колико се сећам, замисао је 
била да се и оно што се чита (песме и прозни текстови, од којих су неки цели а неки делом ушли у 
овај каталог), и оно што се види око себе (а што се на крају нашло уоквирено објективом њихових 
фототапарата) смести у нешто шири контекст слике о друштву у коме живимо и повеже с 
оним што нам изгледа као доминантна црта на тој слици. Испало је дакле да је та црта – 
транзиција. Са младим људима видео сам се два пута, јер, како то обично бива, нисам успео из 
прве да испуним задатак и кажем несто смислено о транзицији у Србији. И сад када се тога 
сетим, зачудим се: шта би то могло бити „тешко” у причи о транзицији па да се неко (ја) 
збуни(м). Јер, знамо да је транзициона прича једноставна, и може се испричати помоћу А и Б, ако 
узмемо да је А друштво које је лоше и из кога се хоће изаћи, а Б – друштво у које се хоће стићи и 
које је ако не и сасвим добро, а оно барем мало боље од А. Транзиција је онда прича од А до Б, то 
јест међустање, прелазак, у коме би, по логици ствари, требало да је свакога дана све боље. И 
можда ме је то збунило, па сам се помало осрамотио пред младим људима упетљавши се у 
једноставну причу: јер, знамо и то, већ дуго нам није из дана у дан боље, и бојимо се и да 
замислимо како ће то Б на крају изгледати, ако овако изгледа пут ка њему. Па, иако то знамо, 
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иако нам је све јасно, како то испричати некоме ко ће живети последице наших одлука, и ко ни са 
А ни са Б практично нема никакве везе, јер их (те младе људе) нико ништа није ни питао, само их 
је бацио у тај међупростор између наводно лошег и наводно доборог, који изгледа баш овако како 
су га они видели – на својим фотографијама. Ми смо их, дакле, увели у тај међусвет, који изгледа 
баш као фотографија с добородошлицом („welcome”) на отирачу: „добродошли” баш пред та 
затворена врата која нагризају влага и буђ, а иза које се, хтели бисмо да нам млади поверују, крије 
обећано Б. „Добродошли” у свет у коме ћете се, на пример, возити оним двема „бубама” које 
изједа рђа. (Тако, рекао бих, ми изгледамо њима, то јест – наша порука њима.) Жао ми је што 
припадам генерацијама које су их довеле пред та затворена врата, и драго ми је што су они 
довољо паметни да виде где су се нашли, те да потраже нека друга врата, којих овде мора бити, 
у то сам једино сигуран. 

Ружица Марјановић 

Читалачки клуб 

Детаљан извештај је у делу за секције. 

Успостављање система примарне селекције чврстог отпада у школама у Ужицу и Тузли 

Детаљан извештај је у делу за секције. 

Виљем Шекспир – 450 година од рођења 

Поводом 450 година од рођења Виљема Шекспира, Стручно веће наставника за енглески 
језик осмислило је и реализовало школски развојни пројекат под називом „Шекспир међу нама – 
450 година”, у оквиру кога су се активности одвијале током целе школске године. Повод за израду 
овог пројекта је била јубиларна година Шекспировог рођења, а циљ да се ученицима приближи 
дело и време у коме је Шекспир стварао. Наиме поезија овог непревазиђеног аутора драмских дела 
али и сонета и поема је писана језиком XVII века који се у великој мери разликује од модерног 
енглеског. Та чињеница веома често делује као инхибиторни фактор и спречава ученике да се 
упусте у проучавање Шекспира. Пошли смо од претпоставке да ће боље упознавање и 
приближавање времена, личности аутора,занимљивих детаља, тема и мотива који се јављају у 
делима, допринети  бољем разумевању овог писца (који је недавно проглашен за писца 
миленијума) и тако допринети и омогућити увођење ученика у свет вредне литературе писане на 
страном језику који изучавају у школи. Анализа резултате пројекта показала је да смо заиста били 
у праву. Шекспир је постао „свакодневна појава” у нашој школи, сваки ученик је у току године 
научио барем по један сонет, Шекспир се такорећи свакодневно цитира, познате су синтагме и 
речи које је он по први пут употребио у енглеском језику, ученици су препознали и усвојили  
сазнање о његовом  немерљивом доприносу енглеској и светској литератури.  

28. новембра је организован квиз у знању о Шекспиру, његовом животу и раду. Шездесет 
ужичких средњошколаца је  

учествовало - 20 екипа! Они су своје време посветили нимало незахтевном „Отелу”, „Хамлету”, 
„Јулију Цезару”, „Сну летње ноћи”, Шекспировим сонетима...Кад се данас, у времену небројених, 
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много примамљивијих изазова, један средњошколац одлучи за  Шекспира, морамо признати да се 
то граничи са подвигом. 

4. децембра на Малој сцени Народног позоришта, пред препуном салом, ученици одељења II1 

су извели „Ромеа и Јулију”.  Подршка и помоћ Позоришта су биле драгоцене. 

Једном месечно, током целе школске године, наши ученици су имали прилику да гледају  по 
један играни филм снимљен по неком од Шекспирових дела. Приказано је седам филмова: Ten 
Тhings I Хate about You, Romeo and Juliet, Much Ado about Nothing, Shakespeare in Love, As You 
Like It, Henry V и Elizabeth—the Golden Age. 

Крајем првог полугодишта расписана су два конкурса: ликовни „Shakespeare and his time” и 
литерарни „Shakespearean sonnet”. Победнике свих организованих такмичења и конкурса 
наградили смо захваљујући спонзорима: 

1. Shakespeare Trust Fund UK 
2. The English Book , Београд 
3. Pearson , Београд 
4. Oxford University Press, Београд 
5. DataStatus Београд 
6. Службени гласник, Београд 
7. Примат Бела Земља 
8. Vinex etil, Лукићево 
9. Ужичанка Мира Радојевић, менаџер продукције у BBC-jу 

 
На литерарном конкурсу се од ученика очекивало да напишу сонет, ни мало лаку поетску 

форму којом се Шекспир успешно бавио. У оквиру припреме за конкурс, у свим одељењима школе 
одржане су радионице на којима је објашњена   форма и карактеристике, а ученици су се опробали 
и у писању сонета. Суштина ових радионица је била приближавање Шекспировог модела сонета да 
би проникли у суштину, версификацијске одлике, риму...У анализи наученог Шекспировог сонета 
ученици су примењивали стечено знање. 

 
 24. марта је отворена изложба ученичких ликовних радова инспирисаних Шекспировим 

животом, делима и временом у коме је живео као и изложба Шекспирових дела. Том приликом 
проглашени су победници оба конкурса: 
 
Литерарни конкурс: „Shakespearean sonnet” 

1. Синиша Јованчићевић II1 Уметничка школа 
2. Бојислав Богосављевић  IV5 Ужичка гимназија 
3. Милица Нешковић IV1 Ужичка гимназија 
   Маја Јанковић и Анђела Лугић II5  Ужичка гимназија 

 

Ликовни конкурс ”Shakespeare and his time”   
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1. Софија Обрадовић IVbs, Економска школа 
2. Ана Марија Марковић II5 Медицинска школа 
3. Нера Гукић I5, Медицинска школа 
   Ана Шумаревић III1Ужичка гимназија 

         Синиша Лазић IV5 Ужичка гимназија 
 
Синиша Јованчићевић: Trespassing 
 
Evolving our great civilization 
Endlessly we are passing throughout time 
Invoking in ourselves admiration 
Careless of all the collateral crime 
 
The essential values of our own lives 
Changing as we are reshaping the Earth 
Even though eventually everyone dies 
Overflowing we are with an endless mirth 
 
Beneath our enterprise lies greater greed 
All living things are victims to our pride 
Emotions becoming what people heed 
Our own good nature we have come to hide 
 
With our intention being to advance 
We ignore what might be our final chance 
 
Војислав Богосављевић: Catherine 
 
The tranquil sea. The endless sky above 
And there – a tiny ship, below the star; 
Caressed by gentle rays of cosmic love, 
My blue eternal – freedom’s what you are. 
 
The trees that give me air and fruit and shade; 
The rivers glowing ever into far, 
The mighty mountains under which they fade. 
My green, my peaceful – nature’s what you are. 
A perfect streak of notes. An angel’s voice; 
Celestial harp; the heavens’ own guitar. 
Harmonic, sweet; you make my soul rejoice. 
My red melodic – music’s what you are. 
Inspiring. Purpose. Solace; moonshine – light. 
My wings; inspiring.crystal circle. White. 
 

31. марта пред интернационалним жиријем одржано је такмичење у рецитовању Шекспирове 
поезије. 

Резултати: 
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1. Ирена Цветић IV6 

2. Милица Нешковић IV1 

3. Софија Ракичевић II1  

4. Маријана Новитовић IV3 

5. Јелена Лакић IV2 

Сви награђени ученици су из наше школе. 

28. априла је одржано веома успело музичко-поетско вече „Shakespeare- the Soul of the Ages”, 
a 5. јуна је поновљено у Градском културном центру на Фестивалу науке ужичких школа. Вече је 
обухватало не само Шекспирову поезију већ и ренесансну музику и плес. 

Посебан квалитет је и чињеница да су свој допринос дали и бивши ученици наше школе: Ана 
Јевђовић је радила плакате који су најављивали све активности, а Урош Савић је урадио идејно 
решење за беџ са ликом Шекспира. 

 Шест матураната је своје матурске радове посветило Виљему Шекспиру. 

Циљ овог пројекта није био свечарење поводом јубилеја већ да се умови и дух млади људи 
отворе и оспособе да приме и усвоје светске литерарне вредности. Ако је Виљем Шекспир постао 
близак сваком нашем ученику, а тумачење и разумевање његовог дела,што изискује немали напор, 
наша свакодневица у настави енглеског језика, убеђени смо да је овај циљ и остварен. 

Сматрамо да је то леп, добар и сврсисходан начин да се још један веома важан овогодишњи 
јубилеј обележи: 175 година дуга традиција  ове школе у ширењу просветитељства, културе и 
науке. 

Душанка Никачевић 

Српско-руско вече 

 Као и претходних година, крајем децембра одржано је Руско вече, тј.овај пут организовано је 
под називом Српско-руско вече. Пред веома бројном публиком наши ученици извели су популарне 
песме-шлагере српских и руских извођача. Необична је била и тематика овогодишње вечери -
Музички времеплов. Ученици су певали песме почев од данашњих дана, а затим су нас музикон 
вратили све до 70-их година прошлог века. Помоћ и подршку ученицима пружиле су професорке 
Снежана Јевђовић и Бранка Вукић.  

 

 

10.  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 
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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 2013/14.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 

Из штампе изашла књига коју је објавила издавачка кућа Young Writers  из Велике Британије у 
којој су објављени и радови ученика из наше школе. 

6.9. У листу Вести објављен чланак  „Настава по руском моделу“о ученици Александри Крејовић 
која је на овогодишњој НИС-овој олимпијади показала завидно знање руског језика. 

17.9. Одржан семинар у РЦУ „Релевантна улога наставника у процесу реформе школства“. 
Присуствовале професорке Јадранка Папић и Душица Илић. 

23.09.У школи одржано предавање на тему “Education USA- све фазе америчког образовања” коју 
је организовао Међународни академски центар Education USA Србија на коме су присуствовали 
сви заинтересовани ученици који желе да наставе своје школовање ван граница Србије. 

2.10.У Ужичкој гимназији одржан семинар за наставнике енглеског језика Златиборског округа. 

8.10. Професорка српског језика и књижевности Биљана Грујичић присуствовала стручном скупу 
„Књижевно дело Тадије П. Костића“. 

15.10. Одржана седница Наставничког већа обрађена је тема „Од професионалне оријентације до 
каријерног саветовања“. 

На седници Наставничког већа, професорка Биљана Спаловић презентовала књигу-приручник „101 
одговор на 101 питање“ аутора Драгана Кувељића и Неце Јовић. 

16.10. Директор одржао састанак са руководство Депоније „Дубоко“ и РРА.На састанку је 
анализиран ток пројекта „Примарне елекције отпада у средњим школама Ужица“. 

20-26.11. Професорка српског језика и књижевности, Ружица Марјановић боравила у Немачкој на 
студијском путовању у оквиру платформе која окупља образовне програме који се баве 
трауматичном прошлошћу и сећању на њу. 
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Представници историјске секције другог и четвртог разреда (31 ученик) и професори Јадранка 
Папић и Борис Илић посетили историјске знаменитости у Београду. Организована је и посета 
САНУ и сусрет са академицима П.Пипером и Љ.Симовићем. Уприличен је програм и предавања и 
размењени поклони. 

24.10. У школском амфитеатру у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-450 
година» приказан филм „10 things I hate about you“. Филм је први из серије који ће ученицима 
Ужичке гимназије бити приказани у оквиру наведеног пројекта. 

25.10.На позив Основног и Вишег суда у Ужицу ученици четвртог разреда гимназије и Економске 
школе са наставницима грађанског васпитања Галечић Мирјаном и Станић Љиљаном посетили 
Основни, Привредни и Виши суд у Ужицу поводом Европског дана цивилне правде у оквиру кога 
је организована манифестација “Дан отворених врата”. 

27.10. Група професора Ужичке гимназије посетила Сајам књига у Београду. 

1.11. У Градској кући директор присуствовао округлом столу о енергетској ефикасности  и 
могућностима укључивања у процес штедње енергије.  

1.11. Активу стручних сараника средњих школа присуствовала педагог Емилија Станковић. 

7.11.Директор присуствовао свечаној академији поводом 20.г. рада Учитељског факултета у 
Ужицу. 

У нашој школи одржано едукативно предавање на тему: ”Понашање навијача на стадионима”, на 
коме је говорио тренер ФК ”Слобода”Стаменковић Љубиша. 

8.11. На Учитељском факултету одржан Међународни научни скуп  „Настава и учење – квалитет 
образовно-васпитног процеса“. Скупу је присуствовао директор Гимназије Живојин Павловић. 

У Сава Центру у Београду професори енглеског језика присуствовали OUP Day семинару. 

15.11. У ГКЦ ученици и профсори Ужичке гимназије присуствовали предавању на тему „Јапан-
најуређенији врт света“.  

15.11/10.12. Професорка немачког језика Марјановић Марина успешно завршила семинар 
„Blog,Twiter и Facebook у настави“ и „Lehrwerksarbeit“. 

Ученици наше школе узели учешће у пратећем програму 18.ЈПФ на промоцији књиге Анта 
Лежаје”Књигоцид” и учествовали у разговору са Сашом Милошевићем замеником председника 
СНВ из Загреба. 

16.11. Чланови читалачког клуба наше школе, у  школској библиотеци разговарали са Бојаном 
Муњином селектором 18. ЈПфестивала у Ужицу. 

16.11. Четвртом регионалном састанку Мреже подршке инклузивном образовању присуствовала 
педагог Емилија Станковић. Тема састанка – Рад са даровитима. 

16.-17.11. Ученици наше  школе  Алекса Петковић, Јелена Ерић, Јелена Јовановић и Драгана 
Ћосовић готовали код својих вршњака, ученика гимназије” Бора Станковић”из Врања, где су узели 
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учешће у припреми и организацији књижевне вечери Давида Албахарија. Вече је одржаобило 
посвећено краткој причи. 

22.11. У Регионалном центру за обуку просветних радника директор и педагог промоцији књиге 
''Породични буквар'' Милице Новковић. Књигу је презентовао професор Радиша Зимоњић. 

Чланови историјске секције и професорка Јадранка Папић присуствовали комеморацији којом се 
обележава годишњица трагедије (експлозије) у трезорима Музеја 1941. године.  

23-24.11. У Регионалном центру за обуку просветних радника тридесет пет професора 
присуствовало семинару „Добра сарадња са родитељима“. 

25.11. У Медицинској школи одржан Актив директора средњих школа на коме је разматрана 
текућа проблематика у раду средњих школа Ужица.  

27.11. Организована акција добровољног давања крви за све заинтересоване ученике наше школе. 

28.11.У историјском кабинету чланови историјске секције Душице Илић поставили су изложбу 
посвећену 200-годишњици рођења Петра II Петровића Његоша.  

28.11. На Учитељском факултету, свечаном академијом, обележен „Светски дан борбе против 
ХИВ-а“.Том приликом  Ужичкој гимназији је уручено признање за досадашњи рад у овој области. 
Признање је у име Школе примио директор Живојин Павловић. 

У свечаној сали одржан квиз о Шекспировом животу и раду на коме је учествовало 18 екипа. 

28-30.11. У Петници, на Конференцији младих заљубљеника у науку „Корак у науку“, ученици 
Ужичке гимназије Милица Јешић и Милош Селаковић успешно представили презентације својих 
радова. 

29.11. Професорка српског језика и књижевности Биљана Грујичић, у РЦУ, одржала књижевно 
вече посвећено делу „Откривање тоталитета –роман Растка Петровића“. Поред великог броја 
професора књижевној вечери је присуствовао и аутор, бивши ученик Ужичке гимназије, Предраг 
Петровић. 

29.11. Обележавању годишњице битке на Кадињачи присуствовали ученици Ужичке гимназије са 
професорком Светланом Миловановић. 

4.12. На малој сцени позоришта у Ужицу, ученици II2 наше школе извели представу “Ромео и 
Јулија”. Представа је била хуманитарног карактера а сав прикупљени новац уплаћен је за лечење  
девојчице Уне Савић из Београда. 

2.12. Ученици Ужичке гимназије присуствовали  «Данима иранске културе» у Градском  
културном центру. 

У Народном позоришту изведена представа ученика „Ромео и Јулија“под менторством професорке 
Биљане Грујичић. 

2-6.12. У ГКЦ група ученика и професора присуствовала «Данима иранске културе».  

6.12. Педесет ученика Ужичке гимназије са групом  професора и директором посетили у Београду 
„Сајам науке“ 
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9.12. Представници РРА и Депоније Дубоко у Школи, са директором разговарали о реализацији 
пројекта везаог за рециклажу отпада. 

10.12. Представници пројекта „Млади за разумевање“ са гостима из Норвешке одржали трибину и 
радионицу са ученицима Ужичке гимназије. 

У ГКЦ одржана је изложба ученичких фотографија на тему  “Жртве транзиције “,и истог дана у 
просторијама школе спроведен пројекат YFU Србија за добијање стипендија и међународну 
размену средњошколаца. 

12.12. У амфитеатру школе одржан  ЕКО квиз у оквиру пројекта прекограничне сарадње  
“Успостављања примарне селекције отпада у основним и средњим школама у Ужицу и Тузли”. 

 У «Вестима» објављен чланак под називом «Ромео и Јулија на гимназијски начин» посвећен 
представи ученика II2 изведеној у Народном позоришту. 

 Ужичка гимназија се прикључила међународном пројекту  «Europen Studies Programme“ 
повезивања ученика и школа широм Европе. Координатор пројекта у школи је Бранкица Ристовић. 

20.12. Одржан јавни час на тему” Бактерије и вируси како се заштити” на коме је излагала бивша 
ученица наше школе Др Врачарић Александра 

Ученици, Селаковић Милош и Јешић Милица презентовали своје научне радове из НИС Петница 
на седници Наставничког већа. 

24.12. У препуној свечаној сали Ужичке гимназије одржано традиционално српско-руско вече на 
тему «Пут кроз време». 

26.12. Учесници летње фото-радионице боравили у Новом Пазару поводом отварања изложбе 
документарне фотографије. У пратњи ученика биле су професорке српског језика и књижевности 
Марјановић Ружица и Даниловић Гордана. 

23-25.01.Чланови читалачког клуба боравили у Београду у циљу промоције фестивала “На пола 
пута” и поставкe изложбе фотографија под називом ”Читам, гледам, разумем”. Са ученицима су 
биле проф. српског језика Марјановић Ружица и Даниловић Гордана. 

16-18.1. Професори српског језика и књижевности присуствовали Зимском семинару  на 
Филолошком факултету у Београду. У оквиру семинара ученици наше школе Јовани Церовац II2 
уручена трећа награда за најбољи писмени задатак на тему „Вук као реформатор српске 
културе“.Конкурс је организовало Друштво за српски језик. 

17.1. У Градској кући одржан семинар о електронском пословању коме су присуствовали благајник 
и шеф рачуновидства. 

20.1.Постављена  изложба у холу школе о породици и одрастању. Изложбу урадили чланови 
секције „Историјско сокаче“ и професорка Јадранка Папић. 

30.1. У свечаној сали одржана комеморативна седница поводом смрти Милутина Пашић,бавшег 
ученика, професора и директора Ужичке гимназије. 
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31.1. У амфитеатру школе одржан Савет родитеља на коме су анализирани резулати образовно-
васпитног процеса у првом полугодишту текуће школске године. 

11.02.Ђачки  парламент Ужичке гимназије и Економске школе је организовао хуманитарну акцију 
прикупљања новчане помоћи  за оболелу од  леукемије  Уну Савић из Ужица. 

20. 2. У РЦУ-у одржана стручна трибина - ''Портфолио''. Присуствовали директо, педагог и 
наставници. 

21-23.2.У Алексинцу одржан међународни семинар «Експеримент у средњошколској настави 
физике». Семинару је присуствовао директор Живојин Павловић и професорка физике Цмиљка 
Васовић. 

 У Ужичкој гимназији одржан ДЕЛФ испит за ученике који уче француски језик.  Сви 
ученици који су изашли на испит су га успешно положили. Највеће знање је показао Срђан 
Тодоровић 3/3 који је добио сертификат о знању француског језика Б2 нивоа. 

 У фебруарском броју ELTA newsletter-a објављен прилог професорке енглеског језика 
ужичке гимназије Светлане Гавриловић  „English is spoken here with a twist“ 

23.2.-Историјска секција „Историјско сокаче“ у сарадњи са Народним позориштем и КУД-ом „Ера“ 
у свечаној сали Ужичке гимназије одиграла представу „На сред куће змајево гњездо“. 
 
 У амфитеатру Ужичке гимназије одржан састанак директора основних и средњих школа 
региона са помоћницима министра просвете на коме је анализиран план уписа у нову школску 
годину, улога уџбеника у образовно-васпитном процесу и директори упознати са  прописима који 
регулишу образовно-васпитни процес. 

28.2. На седници Наставничког већа педагог Емилија Станковић презентовала начин израде 
портфолиа наставника и стандарда постигнућа. 

3.03. У свечаној сали Ужичке гимназије чланови историјске секције су поводом обележавања 
175.година постојања школе извели представу под називом  „На сред куће змајево гнездо” у 
режији проф.историје Јадранке Папић. 

5.3. Основној школи „Стари град“ одржан састанак на коме су анализирана питања са ПИСА 
тестирања ученика. Састанку је присуствовала професорка физике Цмиљка Васовић. 

5-6.3. Педесет ученика,са профсоркама Ружицом Марјановић и Бранкицом Скорковић,у Сарајеву, 
као гости, присуствовали додели награде „Душко Кондор“. 

8.3. На окружном такмичењу из физике, одржаном у Гимназији «Свети Сава» у Пожеги ученици 
Ужичке гимназије остварили запажене резултате и шест пласмана на републичко такмичење. 

На окружном такмичењу из страних језика, одржаном у Гимназији у Прибоју ученици Ужичке 
гимназије остварили запажене резултате и пласман на републичко такмичење. 

22.3. У РЦУ одржан семинар «Писање и управљање пројектима» на коме су узели учешће и 
професори Ужичке гимназије. 
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У школском амфитеатру у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-450 година» 
приказан филмКенета Бране «Henry V“ 

24.3. У холу школе свечано отворена изложба „Шекспир и његово време“. 

 У историјском кабинету чланови историјске секције Душице Илић поставили су тематску изложбу 
о дану сећања на НАТО бомбардовање. 

У амфитеатру одржано предавање поводом обележавања 15.година  Нато агресије на Србију и 
Црну Гору  на коме је говорио пуковник авијације и магистар историје Драган Крсмановић у 
препуној сали школског амфитеатра,у присуству наших ученика и професора из историје и 
географије. 
26.3. У Градској кући одржана општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“на коме су 
учествовали и ученици Ужичке гимназије.  

26.3. Петом регионалном састанку Мреже подршке инклузивном образовању присуствовала 
педагог Емилија Станковић. Тема састанка: 1. Приказ искуства инклузивне праксе са студијског 
путовања из Немачке – Радица Благојевић, наставник Основне школе Алекса Дејовић; 2. Рад са 
даровитима у специјалном одељењу – стратегије рада и подршке у раду са двоструко посебном 
ученицом – Александра Ђукић Јовановић, психолог Техничке школе Радоје Љубичић. 

27.3. У свечаној сали одржано до сада најмасовније квиз такмичење на енглеском језику. 
Учествовала су 92 ученика наше школе распоређена у 23 екипе.  

31.3-5.4. У нашој школи боравио Овен Луис, наставник енглеског језика из Велике Британије који 
је за групу наших ученика одржао интензивни курс енглеског језика. 

 У свечаној сали одржано такмичење у рецитовању Шекспирове поезије у оквиру  развојног 
пројекта Ужичке гимназије  «Шекспир међу нама-450 година». 

7-11.4. Ужичка гимназија, по девети пут, била домаћин књижевних сусрета «На пола пута». 

10-11.4. У Ужичкој гимназији одржано HIPPO такмичење из енглеског и италијанског 
језика.Ученици остварили веома добре резултате. 

15.4. У амфитеатру Гимназије одржана седница Савета родитеља на којој су родитељи упознати са 
резултатима образовно-васпитног рада на крају трећег класификационог периода опомена. 

15.4. Одржан семинар за професоре Ужичке гимназије у РЦУ-у. Назив семинара – Писање и 
управљање пројектима.  

17.4. Чланови ликовне секције са професорком Биљаном Спаловић реализовали изложбу слика 
«Васкршњи чувари» насталих као резултат сарадње Гимназије и Народног музеја. 

Бивши ученици Ужичке гимназије, чланови Студентског савеза Ужица, презентовали матурантима 
факултете на којима студирају (правни, екомомски, медицински, филолошки,фармацеутски и 
ФОН). 

23.4. У Задужбини „Доситеј Обрадовић“ професорка Биљана Грујичић присуствовала округлом 
столу  „Књига у школи“ , организованом поводом Светског дана књиге. 
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24.4. У амфитеатру Учутељског факултета, Вигор Мајић из Истраживачке станице «Петница» 
одржао предавање на тему «Проблеми и перспективе научног образовања у школама». Предавању 
су присуствовали представници ученика и професора Ужичке гимназије. 

28.4. У препуном амфитеатру одржано традиционално «Енглеско вече» које је представљало 
завршну активност у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-450 година» 

29.4. Одржана седница Наставничког већа на којој је обрађена тема „Мотивација ученика и 
наставника“. 

30.4. У школском амфитеатру у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-450 
година» приказан филм База Лурмана «Елизабета-Златно доба». 

9.5. На Активу стручних сарадника средњих школа презентовано: 1. Планирање, припремање 
наставе и образовни стандарди – просветни саветник Јелена Павловић; 2. Стил рада савременог 
наставника – педагог Александра Милошевић. Састанку присуствовала Емилија Станковић, 
школски педагог. 

11.5. У РЦУ одржан стручни семинар из енглеског језика коме су присуствовале професорке 
Гимназије Бранкица Скорковић,Невенка Демировић и Јелена Ћоровић. 

Одржан састанак Педагошког колегијума. Педагог Емилија Станковић презентовала Образовне 
стандарде, планирање и припремање наставника. 

19-25.5. Бранка Вукић, професорка руског језика, учествовала у Москви на «Данима словенске 
писмености и културе» у организацији Департмана образовања града Москве. 

У амфитатру Гимназије одржано  интерактивно предавање на тему «Свет медија и креативности и 
могућност нових занимања». Предавач је био Александар Ђерић из «Академике» из Београда. 

6.6. У Градском културном центру одржан фестивал науке „Хоћу да видим и хоћу да знам“ на коме 
су учествовали и ученици наше школе. 

16.6. На конкурсу „My English Book 2014“ од 980 пристиглих радова, сручна комисија је одабрала 
50 који ће бити објављени у књизи за време овогодишњег Беобрадског сајма књига. Међу 
објављеним радовима су и радови наших ученика Милице Нешковић и Војислава Богосављевића. 

  

20.06. У свечаној сали, бивши ученика Ужичке гимназије др.Владимир Никитовић са Института 
друштвених наука, одржао предавање на тему „Изумире ли Србија?“. 

 

 

 

 

10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 
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Облик стручног 
усавршавања 

 

Ниво  

(наст.веће, стручни актив, 
веће и др.) 

Планирано 
време 

реализације  

(I, II 
полугодиште,  

зимски 
распуст) 

Начин учествовања 

 (присуство, излагање, 
ауторство, координисање,  

вођење, остало) 

Документ  

у установи који доказује 
реализацију 

 

 

Наставничко веће 

 

Шк.2013/14. Ауторство, израда 
предлога пројекта, 
координисање, вођење. 
Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Сумарни извештај о 
реализацији пројекта 

Стручни скупови у Школи Наставничко 
веће,стручна 

већа,ученици,родитељи, 
суграђани... 

Шк.2013/14. 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.13/14 Присуство,организација, 
учешће, посматрање, 
дискусија. 

 

Договор око наставка  
реализације пројекта ДСД 

Директор Прве основне 
школе, професори 
немачког језика 

01.11.2013. Присуство, учешће, 
посматрање, дискусија. 
Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Пропратна 
документација 

Договор око наставка 
реализације пројекта „Делфи“ 

Директор и наставници 
француског језика 
укључени у реализацију 
пројекта 

03.12.2013. Организација,координиса
ње, вођење,присуство 

Пропратна 
документација 

Договор око реализације 
представљања 
средњошколских профила 
ученицима ОШ „Миливоје 
Боровић“ у Мачкату 

Школски педагог и 
професорка кинеског 
језика 

10.04.2014. Организација,координиса
ње... 

Пропратна 
документација 

Договор око реализациј е 
фестивала науке „Хоћу да 
видим хоћу да знам“ 

Директор Пете основне 
школе, професори физике 

21.5.2014. Организација, учешће Свеска директора 

Семинари Наставничко веће Шк.2013/14. Присуство, учешће, 
посматрање, дискусија, 
анализа, писање 
извештаја 

Писани извештај, 
позив, радни материјал 

„Добра сарадња са Већи део чланова 23-24.11.2013. Присуство, учешће, 
посматрање, дискусија, 

Сертификат  
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родитељима“ наставничког већа анализа... 

Стручни састанак са 
директорима основних 
школа Града, стручна 
предавања 

Стручни актив Шк.2013/14. 

 

Присуство, 
координисање, вођење, 
писање извештаја, 
презентовање са 
анализом и дискусијом. 
Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Писани извештај, 
позив, радни материјал 

Стручни састанак са 
директорима гимназија 
Златиборског округа, 
стручна предавања 

Стручни актив Шк.2013/14. 

 

Анализа појединачних 
извештаја, 
координисање, излагање. 
Реализација пројеката 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Писани извештај, 
позив, радни материјал 

Улога уџбеника у образовно 
васпитном процесу , 
прописи који регулишу 
образовно васпити процес 

Актив директора Округа 
и помоћници министра 

просвете 

26.2.2014. Присуство  

Посета часовима Наставник, стручно веће, 
наставничко веће 

Шк.2013/14. 

Према 
годишњем 
плану рада 

Присуство, анализа, 
запажања 

Извештаји са посете 
часовима, записници 
стручних већа, 
записници са 
Наставничког већа 

Посете часовима се одвијају 
према годишњем плану 
рада директора 

 Шк.2013/14. 

 

Присуство часовима и 
разговор са 
наставницима после 
одржаног часа 

Записници са посета 
часовима 

Пројекти који се реализују 
у школи 

 Шк.2013/14. Присуство, 
координисање, вођење, 
писање извештаја, 
презентовање са 
анализом и дискусијом. 
Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада шк 

Пратећа 
документација 

„Увођење немачког 
језичког испита (ДСД)у 
школе у Србији“ 

Актив страних језика, 
ученици који уче 

немачки језик као други 
страни језик 

 Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Пратећа 
документација 
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Назив теме и облика стручног 
усавршавања 

Време Начин 
учествовања 

Документ  

Стручно 
усавршавање-
семинари 

  

Шк.2013/14. 

Присуство Сертификати,
позиви... 

 

Семинар за 
наставнике 
каријерне 
саветнике из 
средњих школа 

Организатор 
Еурогуиданце 
центар и 
Министарство 
просвете и 
Министарство 
омладине и 
спорта 

6.12.2013. 

Хотел Бах 
Београд 

присуство позив 

Техника и 
вештине 
комуникације  

Екстерно стручно 
усавршавање- 
обавезни програм 

Друго 
полугодишсте 

2013/2014. 

Присуство, 
реализација и 
излагање 
задатака 

сертификати 

„ДЕЛФИ“ Актив страних језика, 
ученици који уче 

француски језик као 
други страни језик 

. Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Пратећа 
документација 

„На пола пута“ Стручно веће српског 
језика,ученици,писци 

 Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Пратећа 
документација 

„Шекспир међу нама 450-
година“ 

Сручно веће професора 
енглеског језика 

 Реализација развојног 
пројекта усмереног на 
повећање квалитета рада 
школе 

 

„Успостављање система 
примарне селекције отпада 
у школама у Ужицу и 
Тузли“ 

Стручно веће 
биологије,ученици,наста

вничко веће... 

 Реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета живота и рада 
школе 

Пратећа 
документација 

„Учење кинеског језика у 
школама у Републици 
Србији“ 

Ученици . Координисање , вођење и  
реализација пројекта 
усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Пратећа 
документација 
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 Учешће у раду 
Председништв
а Заједнице 
гимназија 
Србије 

Актив директора Шк.2013/4. Присуство, 
активно 
учешће у 
припреми и 
реализацији 

Позив, 
пропратна 
документација 

 Проблеми 
гимназијског 
образовања 

 29.4.2014. Присуство, 
активно 
учешће 

Позивно 
писмо 

 Скупштине 
Заједнице 
гимназија 
Србије,Друштв
у директора 
школа 
Србије,Активу 
директора 
гимназија 
Златиборског 
округа и Града 

Актив директора Шк.2013/4. Присуство, 
активно 
учешће у 
припреми и 
реализацији 

Позив, 
пропратна 
документација 

 Проблеми 
гимназијског 
образовања 

 05.06.2014. Присуство, 
активно 
учешће 

Позивно 
писмо 

 Учешће на 
конференцијам
а, стручним 
скуповима 

Актив 
директора,Минис
тарство просвете, 
разне друге 
организације 

Шк.2013/4. Присуство, 
активно 
учешће у 
припреми и 
реализацији 

 

Позив, 
пропратна 
документација 

 

 „Писање 
портфолија“ 

Семинар у РЦ-у 21.2.2014. Присуство и 
активно 
учешће 

сертификат 

 „Експеримент 
у 
средњошколск
ој настави 
физике“ 

Међународни 
семинар 
Министарство 
просвете, 

21-23.2.2014. 
Алексинац 

Присуство, 
активно 
учешће 

сертификат 
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 „Настава и 
учење“ 

Међународни 
научни скуп  на 
Учитељском 
факултету 

8.новембар 
2013. 

Присуство и 
учешће у 
дискусији 

Позив и 
пропратна 
документација 

 „Макроеконом
ски трендови-
како пословати 
у нестабилном 
окружењу“ 

Панел дискусија 
Град Ужице 

19.новембар 
2013. 

присуство позив 

 „Како 
васпитањем без 
казне и награде 
смањити 
насиље у 
породици,врти
ћу, школи и 
друштву“ 

Предавање РЦУ 22. новембар 
2013. 

присуство позив 

 

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. 

Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким активностима и 
постигнућима. Све школске манифестације укључивале су и ангажман родитеља. 
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11.1.1. Савет родитеља 
 
1. Ђоковић Зорица 
2. Вермезовић Маја 
3. Прошић Виолета 
4. Драшковић Мирјана 
5. Јовановић Весна 
6. Јоксимовић Зоран 
7. Секулић Биљана 
8. Павловић Славица 
9. Драган Ђурковић  
10. Синђелић Драгана  
11. Филиповић Мирјана 
12. Лугић Александар 
13. Милица Цукановић  
14. Луковић Милена 
15. Чолић Милан 
16. Ерић Мира 
17. Вилотијевић Владе 
18. Снежана Матић  
19. Мајсторовић Михајло  
20. Милосављевић Добривоје 
21. Андрић Верица 
22. Николић Велимир 
23. Јовић Милијана 
24. Витић Милица 
25. Јанковић Светлана 
26. Милојевић Горан 
27. Зарић Весна 
28. Тановић Мирјанa 
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11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља  
 

У току ове школске године Савет родитеља је одржао пет састанака. Разматрани су 
резултати рада ученика, изостајање ученика са наставе, проблеми у наставном процесу, 
организација и реализација екскурзијa. Савет родитеља посебно је разматрао и намену 
коришћења „ђачког динара”. На састанцима су приказани и резултати акционих 
истраживања а који се тичу рада ученика.  

За председника Савета родитеља за школску 2013/14. годину реизабрана је Милица 
Витић представник одељења IV3. Заменик председника је Милан Чолић представник 
одељења III1, а записничар је Ана Цицварић представник одељења IV4. 

 
 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 2013/14. 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 граду. Дајемо преглед 
активности наставника и ученика у оквиру сарадње са друштвеном средином:  
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29.8. 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. 

Из штампе изашла књига коју је објавила издавачка кућа Young Writers  из Велике 
Британије у којој су објављени и радови ученика из наше школе. 

6.9. У листу Вести објављен чланак  „Настава по руском моделу“о ученици Александри 
Крејовић која је на овогодишњој НИС-овој олимпијади показала завидно знање руског 
језика. 

9.9.У Гимназији спроведена акција” Спирометрија-мерење капацитета плућа код деце у 
школском узрасту” коју је организовала Општа болница Ужице на челу са др Јованком 
Чубрило. 

11.9. У градској управи одржан састанак директора средњих школа са Радованом 
Ристовићем, чланом Градског већа задуженим за просвету. Тема састанка се односила на 
функционисање школа у новој школској години.. 

17.9. Одржан семинар у РЦУ „Релевантна улога наставника у процесу реформе школства“. 
Присуствовале професорке Јадранка Папић и Душица Илић. 

19.9. У свечаној сали Ужичке гимназије одржани су општи родитељски састанци са 
ученицима трећег разреда који путују на екскурзије у Праг и Будимпешту. Због ризика 
сваке екскурзије, а поготово екскурзије у иностранство, поред одељењских старешина и 
директора Школе, у реализацији састанка, који је одржан тим поводом, учешће су узели и 
представници МУП–а. 

23.09.У школи одржано предавање на тему “Education USA- све фазе америчког 
образовања” коју је организовао Међународни академски центар Education USA Србија на 
коме су присуствовали сви заинтересовани ученици који желе да наставе своје школовање 
ван граница Србије. 

Дана 5.10.2013.године на градском стадиону Ужице у организацији Црвеног крста Србије, 
одржана је хуманитарно спортско- рекреативна трка ”За срећније детињство” где су 
учешће узели и ученици наше школе. 

2.10.У Ужичкој гимназији одржан семинар за наставнике енглеског језика Златиборског 
округа. 

4.10. Хор Ужичке гимназије, учествовао на свечаној академији поводом Дана 
Добровољног ватрогасног друштва Ужице. 

Ликовна секција учествовала на фото конкурсу „Слика мога града“који је расписао ЦСУ 
Кикинда у сарадњи са швајцарским партнерима. 

Гост Читалачког клуба Ужичке гимназије била др Свјетлана Недимовић, професорка на 
Филозофском факултету у Сарајеву. 
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8.10. Професорка српског језика и књижевности Биљана Грујичић присуствовала 
стручном скупу „Књижевно дело Тадије П. Костића“. 

15.10. Одржана седница Наставничког већа на којој је  разматран  извештај са одржаних 
одељењских већа и релизоване екскурзије ученика трећаг разреда у Будимпешту и 
Праг.Такође је обрађена тема „Од професионалне оријентације до каријерног саветовања“. 

Директор одржао састанак са руководство Депоније „Дубоко“ и РРА.На састанку је 
анализиран ток пројекта „Примарне елекције отпада у средњим школама Ужица“. 

20-26.11. Професорка српског језика и књижевности, Ружица Марјановић боравила у 
Немачкој на студијском путовању у оквиру платформе која окупља образовне програме 
који се баве трауматичном прошлошћу и сећању на њу. 

Представници историјске секције другог и четвртог разреда (31 ученик) и професори 
Јадранка Папић и Борис Илић посетили историјске знаменитости у Београду. 
Организована је и посета САНУ и сусрет са академицима П.Пипером и Љ.Симовићем. 
Уприличен је програм и предавања и размењени поклони. 

24.10. У школском амфитеатру у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-
450 година» приказан филм „10 things I hate about you“. Филм је први из серије који ће 
ученицима Ужичке гимназије бити приказани у оквиру наведеног пројекта. 

25.10.На позив Основног и Вишег суда у Ужицу ученици четвртог разреда гимназије и 
Економске школе са наставницима грађанског васпитања Галечић Мирјаном и Станић 
Љиљаном посетили Основни, Привредни и Виши суд у Ужицу поводом Европског дана 
цивилне правде у оквиру кога је организована манифестација “Дан отворених врата”. 

27.10. Група професора Ужичке гимназије посетила Сајам књига у Београду. 

1.11. У Градској кући директор присуствовао округлом столу о енергетској ефикасности  и 
могућностима укључивања у процес штедње енергије.  

7.11.Директор присуствовао свечаној академији поводом 20.г. рада Учитељског факултета 
у Ужицу. 

У нашој школи одржано едукативно предавање на тему: ”Понашање навијача на 
стадионима”, на коме је говорио тренер ФК ”Слобода”Стаменковић Љубиша. 

8.11. На Учитељском факултету одржан Међународни научни скуп  „Настава и учење – 
квалитет образовно-васпитног процеса“. Скупу је присуствовао директор Гимназије 
Живојин Павловић. 

У Сава Центру у Београду професори енглеског језика присуствовали OUP Day семинару. 

14.11. Најбољи фудбалери Србије, били гости ученика и професора Ужичке гимназије. 
Сусрет је организован поводом одигравања ревијалне утакмице имеђу А селекције и 
селекције новинара на Градском стадиону у Ужицу. 
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15.11. У ГКЦ ученици и профсори Ужичке гимназије присуствовали предавању на тему 
„Јапан-најуређенији врт света“.  

15.11/10.12. Професорка немачког језика Марјановић Марина успешно завршила семинар 
„Blog,Twiter и Facebook у настави“ и „Lehrwerksarbeit“. 

Ученици наше школе узели учешће у пратећем програму 18.ЈПФ на промоцији књиге 
Анта Лежаје”Књигоцид” и учествовали у разговору са Сашом Милошевићем замеником 
председника СНВ из Загреба. 

16.11. Чланови читалачког клуба наше школе, у  школској библиотеци разговарали са 
Бојаном Муњином селектором 18. ЈПфестивала у Ужицу. 

16.11. Четвртом регионалном састанку Мреже подршке инклузивном образовању 
присуствовала педагог Емилија Станковић. Тема састанка – Рад са даровитима. 

16.-17.11. Ученици наше  школе  Алекса Петковић, Јелена Ерић, Јелена Јовановић и 
Драгана Ћосовић готовали код својих вршњака, ученика гимназије” Бора Станковић”из 
Врања, где су узели учешће у припреми и организацији књижевне вечери Давида 
Албахарија. Вече је одржаобило посвећено краткој причи. 

20.11. У Пријепољу директор присуствовао прослави поводом обележавања 100 година 
постојања  Пријепољке гимназије. 

22.11. У Регионалном центру за обуку просветних радника директор и педагог промоцији 
књиге ''Породични буквар'' Милице Новковић. Књигу је презентовао професор Радиша 
Зимоњић. 

Чланови историјске секције и професорка Јадранка Папић присуствовали комеморацији 
којом се обележава годишњица трагедије (експлозије) у трезорима Музеја 1941. године.  

23-24.11. У Регионалном центру за обуку просветних радника тридесет пет професора 
присуствовало семинару „Добра сарадња са родитељима“. 

27.11. Организована акција добровољног давања крви за све заинтересоване ученике наше 
школе. 

28.11.У историјском кабинету чланови историјске секције Душице Илић поставили су 
изложбу посвећену 200-годишњици рођења Петра II Петровића Његоша.  

28.11. На Учитељском факултету, свечаном академијом, обележен „Светски дан борбе 
против ХИВ-а“.Том приликом  Ужичкој гимназији је уручено признање за досадашњи рад 
у овој области. Признање је у име Школе примио директор Живојин Павловић. 

У свечаној сали одржан квиз о Шекспировом животу и раду на коме је учествовало 18 
екипа. 
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28-30.11. У Петници, на Конференцији младих заљубљеника у науку „Корак у науку“, 
ученици Ужичке гимназије Милица Јешић и Милош Селаковић успешно представили 
презентације својих радова. 

29.11. Професорка српског језика и књижевности Биљана Грујичић, у РЦУ, одржала 
књижевно вече посвећено делу „Откривање тоталитета –роман Растка Петровића“. Поред 
великог броја професора књижевној вечери је присуствовао и аутор, бивши ученик 
Ужичке гимназије, Предраг Петровић. 

29.11. Обележавању годишњице битке на Кадињачи присуствовали ученици Ужичке 
гимназије са професорком Светланом Миловановић. 

4.12. На малој сцени позоришта у Ужицу, ученици II2 наше школе извели представу 
“Ромео и Јулија”. Представа је била хуманитарног карактера а сав прикупљени новац 
уплаћен је за лечење  девојчице Уне Савић из Београда. 

2.12. Ученици Ужичке гимназије присуствовали  «Данима иранске културе» у Градском  
културном центру. 

 У Народном позоришту изведена представа ученика „Ромео и Јулија“под 
менторством професорке Биљане Грујичић. 

2-6.12. У ГКЦ група ученика и професора присуствовала «Данима иранске културе».  

6.12. Педесет ученика Ужичке гимназије са групом  професора и директором посетили у 
Београду „Сајам науке“ 

 Ученицима Ужичке гимназије: Јешић Милици, Крејовић Александри, Митровић 
Теодори и Селаковић Милошу у Палати „Србија“ свечано уручене награде из Фонда 
„Доситеј Обрадовић“.Награде су ученицима додељене за остварене резултате на 
такмичењима у прошлој школској години. Свечаном уручењу присуствовала је 
професорка хемије Драгица Селаковић и директор Школе Живојин Павловић. 

9.12. Представници РРА и Депоније Дубоко у Школи, са директором разговарали о 
реализацији пројекта везаог за рециклажу отпада. 

10.12. Представници пројекта „Млади за разумевање“ са гостима из Норвешке одржали 
трибину и радионицу са ученицима Ужичке гимназије. 

У ГКЦ одржана је изложба ученичких фотографија на тему  “Жртве транзиције “,и истог 
дана у просторијама школе спроведен пројекат YFU Србија за добијање стипендија и 
међународну размену средњошколаца. 

12.12. У амфитеатру школе одржан  ЕКО квиз у оквиру пројекта прекограничне сарадње  
“Успостављања примарне селекције отпада у основним и средњим школама у Ужицу и 
Тузли”. 

У «Вестима» објављен чланак под називом «Ромео и Јулија на гимназијски начин» 
посвећен представи ученика II2 изведеној у Народном позоришту. 
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 Ужичка гимназија се прикључила међународном пројекту  «Europen Studies 
Programme“ повезивања ученика и школа широм Европе. Координатор пројекта у школи 
је Бранкица Ристовић. 

17.12. У Градској кући одржан састанак директора средњих школа са начелником 
Школске управе и чланом Градског већа задуженим заобразовање. Тема састанка је била 
политика уписа у наредну школску годину. 

20.12. Одржан јавни час на тему” Бактерије и вируси како се заштити” на коме је излагала 
бивша ученица наше школе Др Врачарић Александра 

24.12. У препуној свечаној сали Ужичке гимназије одржано традиционално српско-руско 
вече на тему «Пут кроз време». 

25.12. Новинарска секција Ужичке гимнназије посетила Дом за стара лица на Забучју и са 
њиховим штићеницима договорила будућу сарадњу. 

26.12. У канцеларији директора одржана седница Школског одбора на којој су усвојене 
измене општих аката Школе. 

26.12. Учесници летње фото-радионице боравили у Новом Пазару поводом отварања 
изложбе документарне фотографије. У пратњи ученика биле су професорке српског језика 
и књижевности Марјановић Ружица и Даниловић Гордана. 

8-12.01. Ученици Лазаревић Јована и Јоксимовић Огњен, са професорком Миленом 
Јелисавчић, боравили у Тузли у еко-кампу,као представници наше школе и победници 
еко-квиза. 

23-25.01.Чланови читалачког клуба боравили у Београду у циљу промоције фестивала “На 
пола пута” и поставкe изложбе фотографија под називом ”Читам, гледам, разумем”. Са 
ученицима су биле проф. српског језика Марјановић Ружица и Даниловић Гордана. 

16-18.1. Професори српског језика и књижевности присуствовали Зимском семинару  на 
Филолошком факултету у Београду. У оквиру семинара ученици наше школе Јовани 
Церовац II2 уручена трећа награда за најбољи писмени задатак на тему „Вук као 
реформатор српске културе“.Конкурс је организовало Друштво за српски језик. 

20.1.Постављена  изложба у холу школе о породици и одрастању. Изложбу урадили 
чланови секције „Историјско сокаче“ и професорка Јадранка Папић. 

24.1. У свечаној сали Ужичке гимназије одржан традиционални Светосавски концерт 
градских хорова. 

27.1. У оквиру прославе школске славе , у Дому за старе на Забучју група ученика извела 
део програма српско-руске вечери. Дружењу са станарима дома поред ученика 
присуствовала  група професора  и директор школе. 

30.1. У свечаној сали одржана комеморативна седница поводом смрти Милутина 
Пашић,бавшег ученика, професора и директора Ужичке гимназије. 
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3.02.У амфитеатру, у организацији Студентског савеза Ужице, одржана конференција за 
штампу поводом расписивања конкурса на тему” Моја будућност у мом граду” намењена 
ученицима средњих школа.  Представницима медија домаћини су били бивши ученици 
наше школе Новаковић Радован и Николић Милена. 

8.2. На окружном такмичењу из математике, одржаном у нашој  школи, пет ученика 
изборило пласман на републичко такмичење. 

11.02.Ђачки  парламент Ужичке гимназије и Економске школе је организовао 
хуманитарну акцију прикупљања новчане помоћи  за оболелу од  леукемије  Уну Савић из 
Ужица. 

20. 2. У РЦУ-у одржана стручна трибина - ''Портфолио''. Присуствовали директо, педагог 
и наставници. 

23.2.-Историјска секција „Историјско сокаче“ у сарадњи са Народним позориштем и КУД-
ом „Ера“ у свечаној сали Ужичке гимназије одиграла представу „На сред куће змајево 
гњездо“. 

3.03. У свечаној сали Ужичке гимназије чланови историјске секције су поводом 
обележавања 175.година постојања школе извели представу под називом  „На сред куће 
змајево гнездо” у режији проф.историје Јадранке Папић. 

5-6.3. Педесет ученика,са профсоркама Ружицом Марјановић и Бранкицом Скорковић,у 
Сарајеву, као гости, присуствовали додели награде „Душко Кондор“.  

20.3. Професорка Биљана Спаловић, у Дому културе у Чајетини, отворила прву 
самосталну изложбу Данице Јевђовић, бивше ученице Ужичке гимназије, а сада студента 
треће године Академије уметности у Новом Саду. 

У школском амфитеатру у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-450 
година» приказан филмКенета Бране «Henry V“ 

24.3. У холу школе свечано отворена изложба „Шекспир и његово време“. 

 У историјском кабинету чланови историјске секције Душице Илић поставили су тематску 
изложбу о дану сећања на НАТО бомбардовање. 

У амфитеатру одржано предавање поводом обележавања 15.година  Нато агресије на 
Србију и Црну Гору  на коме је говорио пуковник авијације и магистар историје Драган 
Крсмановић у препуној сали школског амфитеатра,у присуству наших ученика и 
професора из историје и географије. 
26.3. У Градској кући одржана општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ на 
коме су учествовали и ученици Ужичке гимназије.  

26.3. Петом регионалном састанку Мреже подршке инклузивном образовању 
присуствовала педагог Емилија Станковић. Тема састанка: 1. Приказ искуства инклузивне 
праксе са студијског путовања из Немачке – Радица Благојевић, наставник Основне школе 
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Алекса Дејовић; 2. Рад са даровитима у специјалном одељењу – стратегије рада и подршке 
у раду са двоструко посебном ученицом – Александра Ђукић Јовановић, психолог 
Техничке школе Радоје Љубичић. 

31.3-5.4. У нашој школи боравио Овен Луис, наставник енглеског језика из Велике 
Британије који је за групу наших ученика одржао интензивни курс енглеског језика. 

У свечаној сали одржано такмичење у рецитовању Шекспирове поезије у оквиру  
развојног пројекта Ужичке гимназије  «Шекспир међу нама-450 година». 

7-11.4. Ужичка гимназија, по девети пут, била домаћин књижевних сусрета «На пола 
пута». 

10.04. Ученици, са педагогом школе Емилијом Станковић, учествовали у представљању 
средњошколских профила ''Занимање, знање и звање'' у Основној школи Миливоје 
Боровић у Мачкату.  

16.04.Ученици и професори наше школе  присуствовали Војној паради  под називом 
“Ђетиња 2014.”поводом обележавања Дана Војске Србије у Ужицу. 

17.4. Чланови ликовне секције са професорком Биљаном Спаловић реализовали изложбу 
слика «Васкршњи чувари» насталих као резултат сарадње Гимназије и Народног музеја. 

Бивши ученици Ужичке гимназије, чланови Студентског савеза Ужица, презентовали 
матурантима факултете на којима студирају (правни, екомомски, медицински, 
филолошки, фармацеутски и ФОН). 

23.4. У Задужбини „Доситеј Обрадовић“ професорка Биљана Грујичић присуствовала 
округлом столу  „Књига у школи“ , организованом поводом Светског дана књиге. 

24.4. У амифитеатру Учутељског факултета, Вигор Мајић из Истраживачке станице 
«Петница» одржао предавање на тему «Проблеми и перспективе научног образовања у 
школама». Предавању су присуствовали представници ученика и професора Ужичке 
гимназије. 

о завршну активност у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-450 година» 

29.4. Одржана седница Наставничког већа на којој је донета одлука о програму екскурзијe 
ученика трећег разреда у наредној школској години и обрађена тема „Мотивација ученика 
и наставника“. 

 Студентски савез Ужица одржао презентацију Филолошког,Правног,Економског и 
Медицинског факултета из Београда на којој су присуствовали ученици  трећег и четвртог 
разреда. 

 У емисији РТС-а „Ово је Србија“емитован прилог посвећен реализацији развојног 
пројекта Ужичке гимназије  «Шекспир међу нама-450 година». 
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30.4. У школском амфитеатру у оквиру развојног пројекта школе «Шекспир међу нама-
450 година» приказан филм База Лурмана «Елизабета-Златно доба». 

9.5. На Активу стручних сарадника средњих школа презентовано: 1. Планирање, 
припремање наставе и образовни стандарди – просветни саветник Јелена Павловић; 2. 
Стил рада савременог наставника – педагог Александра Милошевић. Састанку 
присуствовала Емилија Станковић, школски педагог. 

19-31.5. Ученици Ужичке гимназије и Економске школе реализовали акцију прикупљања 
хумазитарне помоћи за пострадале у поплавама.  

19-25.5. Бранка Вукић, професорка руског језика, учествовала у Москви на «Данима 
словенске писмености и културе» у организацији Департмана образовања града Москве. 

5.6. У амфитатру Гимназије одржано  интерактивно предавање на тему «Свет медија и 
креативности и могућност нових занимања». Предавач је био Александар Ђерић из 
«Академике» из Београда. 

6.6. У Градском културном центру одржан фестивал науке „Хоћу да видим и хоћу да 
знам“ на коме су учествовали и ученици наше школе. 

10.6. Одржана седница Наставничког већа на којој су усвојени резултати матурских 
испита, општи успех на матурском испиту, проглашени носиоци диплома „Вук Караџић“ 
и специјалних диплома. На истој седници проглашен је ученик генерације. 

16.6. На конкурсу „My English Book 2014“ од 980 пристиглих радова, сручна комисија је 
одабрала 50 који ће бити објављени у књизи за време овогодишњег Беобрадског сајма 
књига. Међу објављеним радовима су и радови наших ученика Милице Нешковић и 
Војислава Богосављевића. 

19.6. Градоначелник Ужица, господин Саша Милошевић, у Градском културном центру  
приредио пријем за носиоце дипломе „Вук Караџић“ и републичке победнике у школској 
2013/14. години. 

У свечаној сали, бивши ученика Ужичке гимназије др.Владимир Никитовић са Института 
друштвених наука, одржао предавање на тему „Изумире ли Србија?“. 

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 

Јануар,  

јун 

Тим за 
самовредновање 
рада школе 
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је 2.  

Програми рада 
стручних већа 

Увид у документацију, 
увид у реализацију текућих 
активности – остварени 
ниво је 3 

Септембар, 
јануар, март, 
јун 

Тим за 
самовредновање 
рада школе, 
Педагошки 
колегијум 

Програми рада 
одељењских старешина 

 

Увид у документацију, 
увид у реализацију текућих 
активности – остварени 
ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Педагошки 
колегијум, 
директор, 
школски педагог 

Пројекти који се 
реализују у школи 

Увид у документацију, 
увид у реализацију текућих 
активности остварени ниво 
је 3 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

Праћење часова 
редовне наставе 

Непосредан увид у 
наставни процес остварени 
ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог 

Планови и програми 
додатног и допунског 
рада рада 
 

Непосредан увид у 
наставни процес, увид у 
документацију – остварени 
ниво је 3 

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог 

Планови, програми и 
рад секција 
 

Непосредан увид у 
наставни процес, увид у 
документацију остварени 
ниво је 3  

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог 

Планови рада 
слободних активности 
 

Непосредан увид у 
наставни процес, увид у 
документацију остварени 
ниво је 3 

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски 
педагог, ШРТ 

Материјално-технички 
ресурси  

Анализа и бележење 
података, увид у пратећу 
документацију, остварени 
ниво је 3  

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање 
рада школе 

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 
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Рад актива за развојно 
планирање 

Непосредан увид у 
реализацију активности 
тимова, увид у 
документацију, анализа и 
бележење података, 
остварени ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Школски одбор, 
педагошки 
надзор 

Програм стручног 
усавршавања 
наставника 

Увид у досијеа наставника, 
праћење равномерности 
обуке, анализа и бележење 
података, остварени ниво је 
3. 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

Сарадња са 
родитељима 

Праћење непосредних и 
контаката са родитељима и 
њихове укључености у рад 
школе, остварени ниво је 3. 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

Сарадња са 
друштвеном средином 

Анализа документације о 
сарадњи, остварени ниво је 
3. 

Током 
школске 
године 

Актив за 
развојно 
планирање 

 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

Све активности везане за интерни и екстерни маркетинг школе, осим школског 
листа су реализоване у потпуности. На тај начин су активности и постигнути резултати 
ученика и професора Ужичке гимназије доступни свим заинтересованим субјектима како 
у земљи тако и у иностранству.  

 

 

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Самовредновање је један од механизама обезбеђивања квалитета рада школе. 
Самовредновањем добијамо повратну информацију о областима рада које би требало 
унапредити. 

За школску 2013/14. годину израђени су акциони планови за све дате кључне 
области. У првој кључној области као задатак поставили смо усаглашавање Школског 
програма са законском регулативом и Годишњим планом рада школе. Показатељ је, 
свакако, и  усмереност Школског програма и Годишњег плана рада на релизацију 
различитих ученичких потреба. У другој кључној области Настава и учење вредновали 
смо угледне часове, односно евидентирали примену нових метода и техника у раду са 
ученицима. У трећој кључној области Постигнућа ученика утврђивали смо начине којима 
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школа доприноси већој успешности ученика. Код четврте кључне области Подршка 
ученицима процењивали смо у којој мери је подршка ученицима планирана, организована 
и континуирна. У петој кључној области Етосу вредновали смо промоцију степена 
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Код Ресурса, следеће кључне 
области, вредновали смо степен квалитета људских ресурса у обезбеђивању квалитета 
школе. Код последње кључне области, Руковођење, организација и обезбеђивање 
квалитета вреднована је отвореност директора за промене које су у служби обезбеђивања 
квалитета рада у школи.  

Након сумирања резултата вредновања биће састављени извештаји за сваку кључну 
област. Ниво остварености одређене кључне области биће нам смерница за унапређење 
рада. 

Извештаји о самовредновању рада школе су анекси Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.д. директора                  Председник Школског одбора 
 
 

______________________________                             _________________________________ 
Вукадин Симовић        Душко Меденица 
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