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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; 



6 

 

19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени 

гласник РС“ бр.37/93; 

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

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

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

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

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

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

Просветни гласник" бр. 1/93; 

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

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

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

гласник РС" бр. 22/05; 

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

бр.73/04, 106/03 и 20/04; 

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

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

запослених; 

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

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

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

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

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама  

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

Просветни гласник  бр. 1/2009. 

30. Акциони планови за самовредновање  

31. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима. 

Б. Општи акти школе: 

- Статут 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

- Правилник о организацији и остваривању образовно-васпитне делатности путем полагања испита 

у Ужичкој гимназији, 

- Правилник о безбедности и здравља на раду, 
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- Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика 

- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза 

- Правилник о заштити од пожара 

- Правилник о систематизацији радниг места 

- Пословник о раду Школског одбора,  

- Пословник о раду Савета родитеља 

- Школски развојни план 

2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије 

друштвено-језичког и природно-математичког смера. 

Број решења је 022-05-172/93-03 од 14.03.1994.године. 

2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије 

друштвено-језичког и природно-математичког смера.Број решења је 022-05-172/93-03 од 

14.03.1994.године. 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  

3.1.Опште стање школе 

Ужичка гимназија остварује образовно – васпитни рад у делу зграде који је физичком поделом 

припао Гимназији. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне и факултативне 

активности одговарају нормативу школског простора.  

3.1.1. Општи подаци о школи 

Назив школе – Ужичка гимназија 

Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице 

Број телефона: 031/513-140; 031/510-596 (наставничка канцеларија);  

031/513-458 (директор);   Број факса: 513-140;  

Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs 

E-aдреса: uzickagimnazija@ptt.rs  

 

3.1.2. Просторни услови рада  

А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета: 

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

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

mailto:uzickagimnazija@ptt.rs
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- страни језици-2 учионице површине 64 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% 



10 

 

15. Музичка култура       90% 

16. Ликовна култура       90% 

17. Физичко васпитање       90% 

 

3.2.2. Службени аутомобили и друга возила  

Школа нема службено возило. 

3.3. ИЗВЕШТАЈ О  УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 

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

школе. 

Током првог полугодишта изведени су сви потребни радови .Урађен је под у учионици број 

10. кабинет за историју. Завршена кухињица и обновљен намештај и део опреме у педагошко- 

психолошкој служби. Два светларника велике спортске сале су репарирана и прокишњавање је 

смањено.За време зимског распуста окречено је и урађена цокла у поткровљу  школе и окречен је 

амфитеатар .За кабинет бр25 (географија) купљен је лцд телевизор и видео бим за амфитеатар , 

повезан са рачунаром и обезбеђен интернет.  На летњем распусту урађена је цокла на другом 

спрату, исхоблован паркет у кабинетима 6. и 3.  Ово је урађено из сопствених средстава.Донацијом 

је добијен видео бим , платно и лап топ за кабинет 24(страни језици). За велику салу донацијом 

добијено и пуштено у рад осам рефлектора чиме је значајни побољшана расвета у великој 

спортској сали. 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 старог школског намештаја, поправка опреме и справа за фискултурне сале и куповина 

струњача за наставу физичког васпитања, делимично је  реализована у оквиру редовног одржавања 

и обнављања опреме и потрoшних средстава у складу са материјалном могућности школе.  

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

финансијских средстава. 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Име и презиме Врста стр. спреме Год. 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања на 

другим пословиа у 

школи и којим 

Вукадин Симовић Проф. физичког 

васпитања 

19 ДА - 

Марковић Славко проф. одбране и заштите 31 ДА Библитекар 58% 
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4.2.НАСТАВНИ КАДАР 
Р

.б
. Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Предмети 

који предаје 

Г
о
д

.р
а
д

.

ст
а
ж

а
 

Л
и
ц
ен

ц
а

 

%
 

а
н
га

ж
о
. 

у 
ш

к
о
ли

 

%
 

а
н
га

ж
о
в

а
њ

а
 

у 
 

д
р
уг

о
ј 

ш
к
о
ли

 

(к
о
јо

ј)
 

1.  Даниловић   

Гордана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 27 ДА 100% 

неодређено 

- 

2.  Смиљанић   

Љиљана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 22 ДА 100% 

неодређено 

- 

3.  Марјановић   

Ружица 

проф. српског 

језика и књиж 

српски језик 20 ДА 100% 

неодређено 

- 

4.  Благојевић    

Мирјана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 

70% 

20 ДА 100% 

неодређено 

 

5.  Хаџи Бојана 

Јовановић 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 6 НЕ 100% одређено - 

6.  Грујичић 

Биљана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 16 ДА 100% 

неодређено 

- 

7.  Стричић 

Милена 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 9 ДА 33% неодређено 67% музичка 

школа 

8.  Ковачевић 

Данка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 12 ДА 44% неодређено 44% Техничка 

школа 

9.  Демировић   

Невенка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 13 ДА 100% 

неодређено 

 

10.  Гавриловић 

Светлана 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 26 ДА 100% 

неодређено 

- 

11.  Скорковић 

Бранкица 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  12 ДА 100% 

неодређено 

 

12.  Ћоровић 

Јелена  

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  14 ДА 100% 

неодређено 

 

13.  Вукић  Бранка проф. руског 

језика 

руски језик 20 ДА 56% неодређено -44% Биоска 

14.  Пејовић 

Добрина 

проф.фран. јез француски 

језик 

17 ДА 33% неодређено 67% 

Медицинска 

15.  Судзиловски 

Ђурђица 

проф. фра. јез франц. језик 2 - 100% одређено  

16.  Василић М. 

Ивана 

проф. 

немачког јез. 

немачки  

језик 

2 - 100% одређено од 24.04. 

2014.г. 

17.  Броћић Бојана  проф. 

италијанског 

јез. 

италијански 

језик 

5 - 88,89% 

неодређено 

Трудничко 

одсуство 

18.  Јелисавчић 

Нинослава 

проф. 

шпанског јез. 

шпански језик 1 НЕ 20% одређено  

19.  Дукић Јелена проф. фра. јез латински 

језик 

 НЕ 100% одређено  Од 24.1.2014.г. 

замена 

20.  Ристовић 

Јелена 

класични 

филолог 

латински 

језик 

10 ДА 100% 

неодређено  

Родитељско 

одуство 
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21.  Поповић 

Јелица 

класични 

филолог 

латински 

језик 

2 ДА 100% одређено  Породиљско 

одсуство 

22.  Ковачевић 

Горан 

проф. физ. 

културе 

физичко 

васпитање 

31 ДА 100% 

неодређено 

- 

23.  Кнежевић 

Светлана 

проф. 

физичке кул. 

физичко 

васпитање 

19 ДА 80% неодређено 20% Економ. 

школа 

24.  Јокић Јована проф. 

физичке 

културе 

физичко 

васпитање 

2 НЕ 50% одређено одсуство ради 

неге детета 

25.  Вранешевић 

Љубиша 

проф. 

физичке 

културе 

физичко 

васпитање  

8 НЕ 100% одређено - 

26.  Жупић 

Зоран 

дипломирни 

музичар 

музичка 

култура 

27 ДА 100% 

неодређено 

- 

27.  Спаловић 

Биљана 

дипл.историч

ар уметности 

ликовна 

култура 

24 ДА 100% 

неодређено 

 

28.  Вићентић 

Драган 

проф.ликовне 

културе 

ликовна 

култура 

9 ДА 10% неодређено  

29.  Миловановић 

Светлана  

дипломирани 

историчар 

историја 85% 

грађ. вас. 15% 

7 НЕ 100% 

неодређено 

 

30.  Папић 

Јадранка 

проф. 

историје 

историја 37 ДА 100% 

неодређено 

- 

31.  Илић  

Душица 

проф. 

историје 

историја 23 ДА 100% 

неодређено 

- 

32.  Галечић 

Мирјана 

дипломирани 

географ 

геогр. 100% 

грађ.васп.5% 

19 ДА 100% 

неодређено 

- 

33.  Шоловић 

Биљана 

дипломирани 

географ 

геогр. 100% 

 

16 ДА 100% 

неодређено 

 

34.  Суботић 

Слободан 

дипломирани 

математичар 

математика 32 ДА 100% 

неодређено 

- 

35.  Живанић 

Славка 

дипломирани 

математичар 

математика 34 ДА 100% 

неодређено 

- 

36.  Јелисавчић 

Милена  

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство  

31 ДА 100% 

неодређено 

- 

37.  Станковић 

Марија 

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство 

24 ДА 100% 

неодређено 

- 

38.  Аћимовић 

Милијана 

дипл. 

инжењер  

рачунарство и 

информатика 

18 ДА 100% 

неодређено 

- 

39.  Цвијетић 

Дејан 

дипломирани 

математичар 

рачунарство и 

информатика  

14 ДА 100% 

неодређено 

- 

40.  Тубић Рајко дипломирани 

математичар  

математика 38 ДА 100% 

неодређено 

- 

41.  Милошевић 

Мирјана 

дипл машинс. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

22 ДА 100% 

неодређено 
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42.  Мисаиловић 

Анка 

дипл. 

инжењер  

рачунарство и 

информатика 

6 - 68,5%  

неодређено 

30,5% Музичка 

школа 

43.  Ристић 

Биљана 

дипл. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

3 НЕ 100%  одређено  

44.  Павловић 

Живојин 

дипломирани 

физичар 

физика 34 ДА 100% 

неодређено 

 

45.  Васовић 

Цмиљка 

дипломирани 

физичар 

физика 20 ДА 100% 

неодређено 

- 

46.  Јевђовић 

Снежана 

дипломирани 

физичар 

физика 23 ДА 100% 

неодређено 

- 

47.  Међедовић 

Лела 

дипломирани 

физичар 

физика 12 ДА 75% одређено - 

48.  Селаковић 

Драгица 

проф. хемије хемија 17 ДА 100% 

неодређено 

- 

49.  Вељовић 

Славица 

дипломирани 

хемичар 

хемија 17 ДА 100% 

неодређено 

- 

50.  Куљанин 

Оливера 

дипломирани 

хемичар 

хемија 16 ДА 20% неодређено 80% Стари 

Град 

51.  Станојевић 

Саша 

дипломирани 

биолог 

биологија 24 ДА 100% 

неодређено 

- 

52.  Ристовић 

Душица 

дипломирани 

биолог 

биологија 15 ДА 60% неодређено 15% Еконо. 

школа, 25% 

Уметн школа 

53.  Зарић Милица

  

дипломирани 

биолог 

биологија 21 ДА 100% 

неодређено 

- 

54.  Пртењак Ана дипломирани 

биолог 

биологија 11 ДА 10% неод. биол. 

45% неод. грађ. 

васп. 

 

55.  Ковачевић 

Соња 

дипломирани 

филозоф 

Филозофија 7 ДА 100% 

неодређено  

 

56.  Стељић 

Милунка 

дипломирани 

филозоф 

Филозофија 

грађанско 

васпитање 

12 ДА 100% 

неодређено 

 

57.  Јевтић  

Бранка 

дипломирани 

социолог 

Социологија 

устав и права 

грађана 

34 ДА 100% 

неодређено 

 

58.  Станић 

Љиљана 

дипломирани 

социолог 

социологија 

устав и права 

грађана 

5 НЕ 25% неодређено Економска 

школа 

59.  Ђурић 

Драгана 

дипломирани 

психолог 

психологија 
26 

ДА 50% неодређено 50% Медиц. 

школа 

60.  Радовић 

Драгана 

дипломирани 

психолог 

психологија 

12 

ДА 20% неодређено 45% 

Медицинска и  

Музичка школа 

61.  Божовић вероучитељ верска 13 НЕ 45% одређено од   
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Јанко настава 

62.  Мијајловић 

Бојан 

вероучитељ верска 

настава 1 
НЕ 15%  

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 

 

19 ДА 100  

- 

2. Радовић 

Драгана 

Дипломирани 

психолог 

психолог 10 ДА 35 45% 

Медицинска и   

3. Марковић 

Славко 

проф. одбране 

и заштите 

Библиотекар 31 ДА 58 - 

4. Јелисавчић 

Нинослава 

проф. 

шпанског  јез. 

Библиотекар 1 НЕ 51  

 

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 27 ДА 100% 

неодређено 

- 

2.  Веизовић    

Дејан 

економиста админ. фин. 

радник 

5 НЕ 100% 

неодређено 

 

3.  Пенезић 

Слађенка 

виша 

економиста 

шеф рачунов. 21 ДА 100% 

неодређено 

- 

4.  Маслаћ 

Мирослав 

v степен вкв 

радник 

домар 41 - 100% 

неодређено 

- 

5.  Ковачевић 

Слободан 

КВ радник 

маш.струке 

ложач 24 - 50% 

неодређено 

50% 

Економска 

6.  Ђурић    

Драгана 

основна хигијеничар 18 - 100% 

неодређено 

- 
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7.  Савић Десанка дактилограф 

III класа 

хигијеничар 28 - 100% 

неодређено 

 

8.  Миловановић 

Снежана 

средња 

угоститељски 

техничар 

хигијеничар 5 - 100% 

неодређено 

 

9.  Перић    

Миљана 

основна хигијеничар 23 - 100% 

неодређено 

- 

10.  Бошњаковић 

Мирјана 

основна хигијеничар 22 - 100% 

неодређено 

- 

11.  Арсић    

Миланка 

основна хигијеничар 23 - 100% 

неодређено 

- 

12.  Алексић 

Милоратка 

основна хигијеничар 1  100% 

одређено 

 

 

 

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

 30 

I 3  30 

Is 28 

II
1
 30 

II
2

 29 

II 3  29 

IIs 26 

III
1

 29 

III
2

 32 

III 3  29 

IIIs 23 

IV
1
 29 

IV 2  30 

IV 3  32 

IVс 29 
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Природно –

математички смер 

I
4

 32 

I 5  29 

I 6  31 

II
4

 31 

II 5  32 

II 6  29 

III
4

 31 

III 5  27 

III 6  30 

IV
4

 26 

IV 5  30 

IV 6  26 

Укупно 2 смера 
28 

одељења 

819 

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: 

Разред 

и 

одеље

ње 

Енглеск

и језик 

ПРВИ 

Немачки 

језик 

ДРУГИ 

Италијан

ски језик 

ДРУГИ 

Француск

и језик 

ДРУГИ 

Руски 

језик 

ДРУГИ 

Шпанск

и језик 

ДРУГИ 

Друштвенo

-језички 

смер 

I 1  30 18    12 

I 2  30 8 22    

I 3  30   24 6  

Is 32 11 8 6 3 4 

II 1  30   30   

II 2  29  16  4 9 

II 3  29 12  17   

IIs 26 2 4 10 8 2 

III 1  30 20   10  

III 2  32  27 5   

III 3  30   30   

IIIs 23 8 4 7 4  

IV 1  28   28   

IV 2  32 26  6   

IV 3  32  25  7  

IVс 29 7 8 10 4  



17 

 

Природно- 

математич

ки смер 

I 4  32   16 7 9 

I 5  29 9 20    

I 6  31 17  14   

II 4  31 22    9 

II 5  32   29  3 

II 6  29  24  5  

III 4  31   31   

III 5  27  27    

III 6  31 16  5 10  

IV 4  26 26     

IV 5  30  30    

IV 6  26   17 9  

Укупно 828 204 214 285 77 48 

 

5.1.3. Ванредни ученици 

 

Р.б. 

Ванредни 

ученици 

          Број ученика 

   Разред   друштвено- 

језички смер 

 природно-

матем. смер 

  укупно 

1. први разред 4  4 

2. други разред 1  1 

3. трећи разред 6 1 7 

4. четврти разред 5 1 6 

укупно 16 2 18 

 

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 4 19 30 

Други 5 20 21 

Трећи 3 13 18 

Четврти 1 15 17 

У К У П Н О 13 67 86 
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5.2. РИТАМ РАДА 

5.2.1. Распоред звоњења у школи 

 

Преподневна смена   Поподневна смена 

 

1. час 730-815    1. час 1345-1430 

2. час 820-905    2. час 1435-1520 

 

велики одмор 905-930   велики одмор 1520 -1540 

 

3. час 930-1015    3. час 1540-1625 

4. час 1020-1105   4. час 1630-1715 

велики одмор 1105-1115  велики одмор 1715-1725 

 

5. час 1115-1200   5. час 1725-1810 

6. час 1205-1250   6. час 1815-1900 

7. час 1255-1340   7. час 1905-1950 

 

5.2.2. Распоред смена 

Гимназија је од школске 1994/95. године прешла на рад у две смене у току једног дана. Први 

и трећи разреди имају наставу у једној смени, а други и четврти су у супротној смени. Смена се 

мења месечно, а промена се врши у недељи у којој има више дана наредног месеца. Школска 

година почиње тако што се настава у првом и трећем разреду одвија у поподневној смени, а у 

другом и четвртом у преподневној смени.  

Први час у преподневној смени почиње у 730, а седми се завршава у 1340. У другој, 

поподневној, смени први час почиње у 1345 сати, а седми се завршава у 1950 сати. 

 

5.2.3. Дан школе 

Дан школе обележен  је 14. октобра 2015. године. 

5.3.  ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  

Ред. 

бр. 
Наставник ОС Наставни предмет 

Одељења у којима наставници 

реализују наставу 

Друштвено- 

језички смер 

Природно-

математи. мер 

1. 
Демировић 

Невенка 
I 1  Енглески језик I1,2,3,c  III2,3  

2. Шоловић Биљана I2 Географија I2,3,С III1,2,3,С III4,5,6 

3. 
Смиљанић 

Љиљана 
I 3  

Српски језик и 

књижевност 
I1,2,3 III5,6 

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

5. Станојевић Саша I5 Биологија II2,3 I3III2,3,C I5 III4,5 
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6. Станковић Марија I
6

 
Математика III1 I3 

 

I5,6 

ВIII4-6 III5,6 Рачунарство 

7. 
Вранешевић 

Љубиша 
I
с
 Физичко 

васпитање 
IcI3 I4,5,6 

8. 
Хаџи Бојана 

Јовановић 
II 1  Српски језик и кж. II,2,3 IV,6 II4,6 

9. Галечић Mирјана II 2  Географија II1,2,3,С I4,5,6 II4,5,6 

10. Спаловић Биљана II 3  Ликовна култура 
I1,2.3,С  II1,2,3, 

III1,2,3,IV1,2,3,с 
I4-6, II 4-6 

11. Зарић Милица II 4  Биологија I1,2  IIC III6 IV4,5,6II4 

12. 
Јелисавчић 

Mилена 
II 5  Математика II3  IV3 II4,5 IV6 

13. Ристовић Душица II 6  Биологија IС II1 I4,6  II5,6 

14. 
Павловић 

Живојин 
II

с
 Физика II1,2,3,С IV1 II4,5,6 

15. 
Аћимовић 

Mилијана 
III

1
 Рачунарство и 

информатика 

I1,2,3 

III1,2,3 ВIII1,2,3,C 

ВIII4 I4,5,6 

В III4,C 

16. 
Даниловић 

Гордана 
III 2  

Српски језик и 

књижевност 
III2,с I5,6 

17. 
Марјановић 

Ружица 
III 3  

Српски језик и 

књижевност 
III3,1 IC I4 

18. 
Суботић 

Слободан 
III 4  Математика II1 IV1,2,С IV5 II6 

19. Васовић Цмиљка III 5  Физика III1,2,3 I1,2,3 III4,5,6 

20. Тубић Рајко III 6  Математика IcIII2,3 III5,6 

21. 
Кнежевић 

Светланa 
III

с
 Физичко 

васпитање 
IV1,2 III2,3,С III4,5,6 

22. 

 

Благојевић 

Mирјана 
IV 1  

Српски језик и 

књижевност 
IIc,1 IV1,3  

23. Грујичић Биљана IV 2  
Српски језик и 

књижевност 
IV2,С IV4,5 

24. Папић Јадранка IV 3  Историја II1,2,3 IV1,2,3 II4,5,6 

25. Цвијетић Дејан IV 4  
Математика II2,С IV4 

Рачунарство IV3BIV1,2,3,C IV4-6В IV4-6 

26. Јевђовић Снежана IV 5  Физика  I4,5,6,IV4,5,6 

27. 
Селаковић 

Драгица 
IV 6  Хемија II1,2,3 II4,5,6  IV4,5,6 

28. Миловановић IV
c
 Историја I3,C IIC IIIС IVС I4,5,6 
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Светлана Грађанско васпит. III1 III2  

29. Ковачевић Соња  Филозофија 
III1,2,3,С 

IV1,2,3,С 
 

30. Ристовић Јелена  Латински језик I1,2,3,СII1-C I6 

31. Стричић Милена  Српски јез. и књи.  II5 III4 

32. 
Скорковић 

Бранкица 
 Енглески језик III1,c I6, III4,5,6 

33. 
Гавриловић 

Светлана 
 Енглески језик II1,2,3,C II4,5,6 

34. Ковачевић Данка  Енглески језик  I4,5 IV5,6 

35. Ћоровић Јелена  Енглески језик IV1,2 IV4 

36. 
Каримановић 

Душица 
 Енглески језик IV3,С  

37. Пејовић Добрина  Француски језик I3 IC,4  

38. Вранић Ђурђица  Француски језик 
II3,C,1 III2,6,C,3 

IV1,2,c,6 
I6 II5 III4 

39. Василић Ивана  Немачки језик I,I,II3,С IIIС IV2,С I,II4 III6  IV4 

40. Броћић Бојана  Италијан. језик 
I,II2,C  III2,C 

IV3,С 
I,II6  III5 IV5 

41. Дукић Јелена  
Латински језик  I4,5 

Грађан.васпи. I 3,C,6 II 3.C,6 

42. 
Јелисавчић 

Нинослава 
 Шпански језик I1,4,c II2,4,5,С  

43. 

 
Жупић Зоран  

Музичко 

васпитање 

I1,2,3,С II1,2,3,С   

III1,3,с 

IV1-с  I2, III2 

I4,5,6  II4,5,6 

44. Вукић Бранка  

Руски језик гI3,4,сгII 2.6,с гIV4,5,6гIII3,6,с 

грађ.васп.  IV3, IV4, IV5 

45. Вићентић Драган  Ликовна култура IIIC, IVC  

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

47. Ђурић Драгана  Психологија II3,C II4,5,6 

48. Радовић Драгана  Психологија II1,2  

49. 

 
Стељић Милунка  

Филозофија III1,3 IV1,c III4,5,6 IV2,6 

Грађ. васпит. III3,4,5,6,C IV1,3,C 

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

Устав и права IV1,2  

51. Станић Љиљана  
Устав и права 

грађ. 
IV3,С IV4,5,6 

52. Живанић  Славка  Математика II1 IV1,2,С IV5 II6 

53. 
Милошевић 

Мирјана 
 

Рачунарство и 

информатика 

II1,2,3,C IV1,2,С 

ВIV1,2,3,С 

II4,5,6 

BIV4,5,6 
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54. Мисаиловић Анка  
Рачунарство и 

информатика 
II1,2,3,С IC II4,5,6 

55. Ристић Биљана  
Рачунарство и 

информатика 
II1,2,3,С IC II4,5,6 

56. Међедовић Лела  Физика ICIIIC  IV2,3,C  

57. 

 
Пртењак Ана  

Биологија III1  

Грађ. васпит. I1,2  II1,2 I4,5  II4,5 

58. 
Ратковић 

Кристина 
 Географија I1  

59. Куљанин Оливера  Хемија IС IIС  

60. Ковачевић  Горан  
Физичко 

васпитање 
II1,2,3  IVC II4,5,6 IV4,5,6 

61. Јокић Јована  
Физичко 

васпитање 
I1,2 III1 IIc, IV3  

62. Божовић Јанко  Верска настава 
гI1,2,3  гI4,,с гII1,2 

IV2  ГIV1,3,4 5 

гI5,6  ГIV6,с  

гII4,5 гII3,6,c 

63. Мијаловић Бојан  Верска настава 
гIII1,4 гIII5,6 

гIII2,3 
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5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ  

5.4.1 Структура 40-то часовне радне недеље 

 

р
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о
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1. 
Даниловић 

Гордана 

III2,с I5,6   српски језик 

и књижевн. 
18 2 1 1 1  10  1 1 1 1 1 1   1  40 

2. 
Смиљанић 

Љиљана 

I1,2,3  III5,6 српски језик 

и књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

3. 
Марјановић 

Ружица 

III3,1 IC I4 српски језик 

и књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

4. 
Благојевић 

Мирјана 

IIc,1 IV1,3  српски језик 

и књижевн. 
18 2 1 1 1  10 1 1 1 1 1 1 1   1  40 

5. 
Грујичић 

Биљана 

IV2,С IV4,5 српски језик 

и књижевн. 
18 2 1 2 1  10  1 1 1 1 1 1     40 

6. 

Хаџи 

Јовановић 

Бојана 

II,2,3 IV,6 II4,6 
српски језик 

и књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10 1 1 1  1 1 1     40 

7. 
Милена 

Стричић 

 II5 III4 српски језик 

и књижевн. 
6 1  1 1  4     1 0,5 1.5     16 

8. 
Гавриловић 

Светлана 

II1,2,3,C   II4,5,6    енглески 

језик 
18 2  1 1 2 10 1 1   1 1 1   1  40 

9. 
Скорковић 

Бранкица   

III1,c  I6, 

III4,5,6 
енглески 

језик 

      

18 
2  1 1 1 10  1   1 1 2 1  1  40 

10. 
Демировић 

Невенка 

I1,2,3,c  III2,3  енглески 

језик 
18 2 1 1  2 10  1  1  1 2   1  40 

11. 
Ћорoвић 

Јелена 

IV1,2 IV4 енглески 

језик 
10 1  1  1 5   1  1 1 1     22 

12. 
Данка 

Ковачевић 

 I4,5 IV5,6 енглески 

језик 
8 1  1   5   1   1 1     18 

13.  
Вукић 

Бранка 

рII1.6,с IV  руски језик 8 1  0,5 0,5  5  0,5 0,5  0,5 0,5 1     

18 IV3,  

 
, IV4, 

IV5 
грађ.васп. 3      5            
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14.  
Вранић 

Ђурђица 

II3,C,1 

III2,6,C,3 

IV1,2,c,6 

I6 II5 III4 
француски 

јез. 
18 2  1 1 2 10  1 1   1 1  1   40 

15.  
Пејовић 

Добрина 
 I3 IC,4   француски 

јез. 
6 1  0,5   3  0,5    0,5 0,5 1    13 

16.  
Василић М. 

Ивана 

 I,I,II3,С IIIС 

IV2,С 

I,II4 III6  

IV4 
немачки јез. 18 2  1 1 1 10  1 1 1 1 1 1  1   40 

17.  
 Броћић 

Бојана 

I,II2,C  III2,C 

IV3,С 

I,II6  III5 

IV5 
италијан. 

јез. 
16 2  1 1 1 9  1 1   1 

       

2 
  1  36 

18.  
Нинослава 

Јелисавчић 

I1,4,c II2,4,5,С  
шпански јез. 4 0.5  0.5   2  0.5    1 0.5     9 

19.  
Дукић 

Јелена 

  I4,5 Латински 

јез 
4 0,5  0.5   2      1 0,5  0,5   9 

20.  
Поповић 

Јелица 

I1,2,3,С 

II1,2,3,C 

I6 

 
латински 

јез. 
18 2  1 1 1 10  1  1  1 2  1 1  40 

23. 
Ђурић 

Драгана 

II3,C II4,5,6 
психологија 10     1 5 1  0,5   0,5 2     20 

24. 
Радовић 

Драгана 

II1,2  Психологија 4      2      0,5 1,5     8 

                      

25 
Соња 

Ковачевић 

III1,2,3,С 

IV1,2,3,С 

 
филозофија 20    2 1 10  1 1  1 1 2   1  40 

26 

 

Стељић 

Милунка  

 III4,5,6 

IV4,5,6 
филозофија 12 

  1 1 2 10   1   1 3   1  40 
III3,4,5,6,C IV1,3,C грађан. 

васп. 
8 

 

27. 

Јевтић В. 

Бранка 

IV1,2,3,С IV4,5,6 социологија 18 
  1 1 2 10  1 1   1 2   1  40 

IV1,2  устав 2 

28 
Станић 

Љиљана 

IV3,С IV4,5,6 
устав 5      2   0,5   0,5 2     10 

29. Тубић Рајко IcIII2,3  III5,6  математика 18 2 1 2   10  1  1 1 1 1   1  40 

30. 
Суботић 

Слободан 

IIIС  I1,2 III4  I4 
математика 19 2 1 2   10  1  1 1 1 2     40 

31. 
Живанић 

Славка 

II1 IV1,2,С IV5 II6 
математика 18 2  2 1  10 1 1   1 1 1   1  40 
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32. 
Јелисавчић 

Милена 

II3  IV3  II4,5 IV6 
математика 19 2 1 2  1 10  1 1 1 1 1      40 

33. 
Станковић 

Марија 

III1 I3 I5,6 математика 9 

2 1 1   10  1  1 1 1 1   1  40 ВII1,2,3,с ВIII4,5,6 

III5,6 

рачунарство 11 

34. 
Аћимовић 

Милијана 

I1,2,3 

III1,2,3 

ВIII1,2,3,C 

ВIII4 

I4,5,6 

В III4,C 

рачунарство 21 1 1 1  1 10    1  1 2   1  40 

35. 
Цвијетић 

Дејан 

II2,С   IV4 математика 

19 1 1 2   10  1 1 1 1 1 1   1  40 IV3BIV1,2,3,C IV4-6В 

IV4-6 

рачунарство 

36. 
Милошевић 

Мирјана 

II1,2,3,C 

IV1,2,С 

ВIV1,2,3,С 

II4,5,6  

BIV4,5,6 рачунарство 20 1  1 1  10   1 1 1 1 1.5 0.5  1  40 

37 
Мисаиловић 

Анка 

II1,2,3,С IC II4,5,6 

 
рачунарство 14   1  2 7      1 2   1  28 

38. 
 Биљана 

Ристић 

I1,2,3,C IIIC 

В III1,2,3,С 

I4,5,6 

В III4,5,6 
рачунарство 20 1  1 1 1 10  1    1 2.5  0.5 1  40 

39. 
Станојевић 

Саша 

II2,3 I3III2,3,C I5 III4,5 
биологија 20  1 1 1 1 10  1 1  1 1 1   1  40 

40. 
Зарић 

Милица 

I1,2  IIC III6 

IV4,5,6II4 

биологија 20  1 2 1 1 10   1 1 1 1 1     40 

41. 
Ристовић 

Душица 

IС II1 I4,6  II5,6 
биологија 12  1 1   6 1     1 2     24 

42. 
Пртењак 

Ана 

III1  биологија 2 

  0,5  1 5 1     0,5 2     20 I1,2  II1,2 I4,5  

II4,5 
грађ.васп. 8 
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43 
Павловић 

Живојин 

II1,2,3,С IV1 II4,5,6  
физика 19  1 2  2 10  1  1 1 1 1   1  40 

44 Васовић Цмиљка III1,2,3I1,2,3  III4,5,6 физика 21  1 1 1 1 10    1 1 1 1   1  40 

45 
Јевђовић 

Снежана 

  I4,5,6,IV4,5,6 
физика 21  1 1 1  10 1  1 1 1 1 1     40 

46. Лела Међодовић 

ICIIIC, 

IV2,3,C 

 
физика 

10   1   5   1   1 2     20 
II3,c 

I3,c 

II6, I6 грађ.васп. 

47. 
Вељовић 

Славица 

I1,2,3 III4,5,6  I4,5,6 
хемија 21  1 1 1 1 10    1 1 1 1   1  40 

48. 
Селаковић 

Драгица 

II1,2,3 II4,5,6  

IV4,5,6 
хемија 21  1 2   10 1  1 1 1 1 1     40 

49. 
Куљанин 

Оливера 

 IС IIС  
хемија 4   0,5   2      0,2 0,8   0,5  8 

50. Галечић Мирјана II1,2,3,С I4,5,6 II4,5,6 географија 20  1  1 1 10  1 1 1  1 2   1  40 

51. 
Биљана 

Шоловић 

I1,2,3,С 

III1,2,3,С 

III4,5,6 географија 20  1 1  1 10 1  1 1  1 2   1  40 

географија 2   0,5   1       0,5     4 

52. Илић Душица 
I1,2 

III1,2,3 

III4,5,6   
историја 19   2 1 1 10 1 1 1  1 1 2     40 

53. Папић Јадранка 
II1,2,3 

IV1,2,3 

II4,5,6 
историја 21  1 1 2 1 10  1  1 1 1 1   1  40 

54. 

 

Светлана 

Миловановић 

I3,C IIC IIIС 

IVС 

I4,5,6     
историја 18 

 1 1  2 10   1 1 1 1 2     40 

III1 III2   грађан вас. 2 

55. Ковачевић Горан II1,2,3  IVC II4,5,6 IV4,5,6 физичко 

вас. 
20    2 1 10     2 1 3   1  40 

56 
Вранешевић 

Љубиша 

IcI3 I4,5,6 физичко 

вас 
10  1    5    1 0.5 1 1  0.5   20 

57. Јокић Јована 
I1,2 III1 IIc, 

IV3 

 физичко 

вас. 
10    1  5 1    1 1 1     20 

58. 
Кнежевић 

Светлана 

IV1,2 

III2,3,С 

III4,5,6 физичко 

вас. 
16  1  1  8 1   1 1 1 1 1    32 
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59.  Жупић Зоран 

I1,2,3,С 

II1,2,3,С   

III1-с  IV1-с 

I4,5,6  II4,5,6 
музичка 

кул. 
20    4  10 1  1 1  1 2     40 

60. 
Спаловић 

Биљана 

I1,2.3,С  

II1,2,3, 

III1,2,3, 

IV1,2,3,с 

I4-6, II 4-6 

ликовна 

кул. 
20  1 1 2  10  1 1 1  1 1   1  40 

61. Вићентић Драган IIIC, IVC  ликовна 

кул. 
2      1      0,1 0,9     4 

62. Божовић Јанко 

гI1,2  гI3,6,с 

гII1,C III2  

ГIV 1,с  ГIV 

2,3, 

гI4,5  гIII6,с   

гIII1,4,5 ГIV 

4,6  

 

верска 

настава 
10      5      0.5 2    0.5 18 

63. 
Мијајловић 

Бојан 

гII2,6 гII3,4,5 верска 

настава 
2     2 1      0.1 0,9     6 

64. 
Станковић 

Емилија 
  шк.педагог 301 7    1  1 1     40 

65. Радовић Драгана   
Шк. 

психолог 
10,52 2    1   0,5     14 

66. 
Марковић 

Славко  
  библиотекар послови билиотекара3 58% и послови помоћника директора4 42%  40 

67. 
Нинослава 

Јелисавчић 
  библиотекар послови билиотекара 59%  12 

 

1   Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад.........................30 
 

 2   Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад.........................10,5 

 
3    Послови библиотекара школе (58%):  

- планирање и програмирање рада са ученицима......4 

- непосредан рад са ученицима..................................15 

- рад са наставницима и ученицима............................2 

- библиотечки информацијски рад..............................1 
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- културна и јавна делатност .......................................4 

- вођење докиментације, учешће у раду стручних 

 органа, стручно усавршавање.....................................1   

 

4    Послови помоћика директора (42%):  

- координира педагошки рад и рад стручних  

органа школе .........................................................11 

- вођење документације, учешће у раду  

стручних органа, стручно усавршавање ..............2   

 
 

5    Послови библиотекара школе( 59%):  

- планирање и програмирање рада са ученицима......1 

- непосредан рад са ученицима....................................6 

- рад са наставницима ..................................................4 

- библиотечки информацијски рад..............................1 

- вођење докиментације, учешће у раду стручних 

 органа, стручно усавршавање.....................................1 

 



 

 

5.4.2. Извештај о присуству наставника акредитованим програмима са бројем часова 

Р.бр Име и презиме Врста стр. спреме 

Број сати за школску 

2015/16.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Симовић Вукадин директор школе    8 

2. Даниловић Гордана проф. српског јез. и књ. 18 - - 8 

3. Смиљанић Љиљана проф. српског јез. и књ. 18 - - 8 

4. Марјановић Ружица проф. српског јез. и књ. 18 - - 8 

5. Благојевић Мирјана проф. српског јез. и књ.     

6. Хаџи  Бојана Јовановић  проф. српског јез. и књ. 18 - - - 

7. Грујичић Биљана проф. српског јез. и књ. 18 - - 8 

8. Стричић Милена  проф. српског јез. и књ. 26 - - 8 

9. Ковачевић Данка  проф. енглеског језика - 8 - - 

10. Демировић Невенка проф. енглеског jезика - - - - 

11. Гавриловић Светлана проф. енглеског језика - - - - 

12. Скорковић Бранкица проф. енглеског језика      

13. Ћоровић Јелена проф. енглеског језика 2 - - - 

14. Вукић Бранка проф. руског језика     

15. Вранић Ђурђица проф. францу. jезика     

16. Пејовић Добрина проф. францу. jезика - 16 - 8 

17. Бојана Јешић проф. италија. jезика     

18. Поповић Јелица проф. латинског језик     

19. Јелисавчић Нинослава  проф. шпанског jезика - - 8 8 

20. Василић Ивана проф. немачког jезика 74 - - - 

21. Ковачевић Горан проф. физичког васп.     

22. Кнежевић Светлана проф. физичког васп.     

23. Вранешевић Љубиша  проф. физичког васп.     

24. Јокић Јована  проф. физичког васп.     

25. Жупић Зоран проф. музичке културе     

26. Спаловић Биљана проф. ликовне културе - - - 24 

27. Вићентић Драган  проф. ликовне културе - 16 - 8 

28. Марковић Славко проф. одбране и заштите 

библиотекар 

    

29. Миловановић Светлана  проф. историје      

30. Папић Јадранка проф. историје     

31. Илић Душица проф. историје     

32. Галечић Мирјана проф. географије     

33. Шоловић Биљана проф. географије     

34. Ратковић Кристина  проф. географије     

35. Суботић Слободан проф. математике - - - 8 

36. Живанић Славка проф. математике - - - 8 

37. Јелисавчић Милена  проф. матеметатике 15 - - 8 

38. Станковић Марија проф. математ., рачунар.     

39. Аћимовић Милијана проф. рачунар. и информ.     

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

41. Тубић Рајко проф. математике      

42. Милошевић Мирјана проф. рачунарс. и инфор. - - - 8 

43. Мисаиловић Анка проф. рачунарс. и инфор.     

44. Ристић Биљана проф. рачунарс. и инфор.     
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Приказан је број сати остварен на акредитованим семинарима, према компетенцијама. 

Извештаји о реализацији индивидуалних планова наставника и стручних сарадника део су 

посебне евиденције.  

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, 

ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ  

45. Васовић Цмиљка проф. физике 24 - - - 

46. Јевђовић Снежана проф. физике 27 - - - 

47. Павловић Живојин проф. физике 27 - - - 

48. Селаковић Драгица проф. хемије - - - 8 

49. Вељовић Славица  проф. хемије     

50. Куљанин Оливера проф. хемије 10 - - - 

51. Станојевић Саша проф. биологије     

52. Ристовић Душица проф. биологије     

53. Зарић Милица  проф. биологије - - - 8 

54. Пртењак Ана  проф. биологије     

55. Станић Љиљана проф. социологије      

56. Ковачевић Соња  проф. филозофије  - - - 8 

57. Стељић Милунка проф. филозофије     

58. Јевтић Бранка  проф. социологије     

59. Ђурић Драгана проф. психологије     

60. Радовић Драгана проф. психологије - - - - 

61. Емилија Станковић школски педагог    8 8 

62. Мијаловић Бојан  вероучитељ     

63. Божовић Јанко вероучитељ     

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 

592 

444  

442 

 

560  

559 

 

324 

320 

  

720 

721 

  

324 

324 

  

640 

642 

  

384 

383 

2512 

2514 

1476 

1469 

100,08 99,52 

2. Енглески 

језик 1 

296 

295 

222 

221 

420 

420 

210 

210 

720 

714  

216 

213  

512 

511 

192 

192 

1948 

1940 

840 

836 

99,59 99,52 

3. Француски 

јез. 2 

148 

148 

148 

148 

210 

211 

70 

70 

216 

216 

144 

144 

192 

192 

64 

64 

766 

767 

426 

426 

100,13 100 

4. Руски језик 2 148 

148 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

 144 

144 

72 

72  

128 

128 

64 

64 

490 

490 

280 

280 

100 100 

5. Немачки 

језик 2 

222 

222 

148 

148 

140 

141 

70 

70 

144 

144 

72 

72 

128 

128 

64 

64 

634 

635 

354 

354 

100,16 100 

6. Италијански 

језик 2 

148 

148 

74 

74 

140 

140 

70 

70 

144 

144 

72 

72 

128 

128 

64 

64 

560 

560 

280 

280 

100 100 

7. Шпански 

језик 2 

148 

148 

74 

74 

140 

140 

140 

140 

- - - - 288 

288 

214 

214 

100 100 

7. Латински 

језик 

296 

296 

222 

222 

280 

280 

- 

- 

- - - - 576 

576 

222 

222 

100 100 

8. Устав и права 

грађа  

- 

- 

- - - - - 128 

128 

96 

96 

128 

128 

96 

96 

100 100 

9. Социологија - - - - - - 384 

384 

192 

192 

384 

384 

192 

192 

100 100 



 

 

30 

 

До одступања у реализацији наставног плана и програма дошло је због личних разлога 

предметних наставника, болести наставника и стручног усавршавања наставника. 

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

5.5.1 Блок настава  

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

информатике.  

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

Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

Разред Одељења Укупно група 

Годишње 

часова по 

групи 

Укупно 

Први разред 7 14 74 1036 

Други разред 7 14 60 840 

Трећи разред 7 14 30 420 

Четврти разред 7 14 30 420 

Укупно 2716 

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 

10. Психологија - - 280 

280 

210 

210 

- - - - 280 

280 

210 

210 

100 100 

11. Филозофија - - - - 288 

288 

216 

217 

384 

384 

192 

192 

672 

677 

408 

409 

100 100,24 

12. Историја 296 

296 

222  

222 

280 

280 

210 

211  

432  

432 

216 

216  

384 

384 

- 

- 

1392 

1392 

648 

649 

100 100,15 

13. Географија 296 

296 

222 

222 

280 

287 

210 

212 

288 

289 

216 

220 

- 

- 

- 

- 

864 

872 

648 

654 

100,92 100,92 

14. Биологија 296 

295 

222 

220 

280 

280 

210 

212 

288 

286 

324 

323 

- 

- 

288 

288 

864 

861 

1044 

1043 

99,65 99,90 

15. Математика 592 

592 

444 

444 

420 

428 

525 

526 

288 

288 

540 

540 

256 

258 

384 

384 

1556 

1566 

1893 

1894 

100,64 100,05 

16. Физика 296 

 296 

222 

222 

280 

280 

315 

314 

288 

288 

324 

321 

256 

256 

480 

476 

1120 

1120 

1341 

1333 

100 99,40 

17. Хемија 296 

296 

222 

222 

280 

281 

315 

314 

- 

- 

324 

324 

- 

- 

192 

192  

576 

577 

1053 

1052 

100,17 

 

99,90 

18. Рачун. и 

информ. 

296 

296 

222 

 222 

240 

  240 

180 

 180 

264 

 264 

186 

 186 

248 

248 

186 

186 

1048 

1048 

774 

774 

100 100 

19. Музичка 

култура 

148 

148 

111 

 111 

140 

 140 

105 

 105 

144 

142 

- 

- 

128 

128 

- 560 

558 

216 

216 

99,64 

 

100 

20. Ликовна 

култура 

148 

148 

111 

111 

140 

140 

105 

106 

144 

143 

- 

- 

128 

128 

- 

- 

560 

559 

216 

217 

99,82 100,46 

21. Физичко 

васп. 

296 

296 

222 

222 

280 

280 

210 

210 

288 

288 

216 

216 

256 

256 

192 

192 

1120 

1120 

840 

840 

100 100 

Укупно 

 

18898 

17792 

13671 

13660 

94,15 99,91 
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5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ - број  група и 

ученика 

5.6.1. Изборни предмети 

У складу са новим изборним предметима, регистрованим у Службеном гласнику РС 

број 46 од 27. јула 2001. године и  број 23/2002. године, Просветном гласнику број 5/2001. 

године, у школи се реализује предмета верска настава и грађанског васпитања. Организација 

наставе спроведи се према званичним упутствима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у складу са одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.  

Према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја првог дана нове 

школске године професори верске наставе и грађанског васпитања упознаће ученике са 

циљем и основним садржајем изборних предмета. Након тога ученици ће се определити за 

изборни предмет који ће бити у обавези да похађају у току средњошколског образовања. 

Недељни фонд часова изборних предмета је 1, а годишњи: I разред - 222, II разред - 210, III 

разред - 216 и IV разред – 192. 

 

 

Наставни 

предмет 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 

Одељ Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч. 

Верска 

настава 

3   I 1  7 3   II 1  9 3  III 1  7 3  IV 1  6 

  I 2  5   II 2  13  III 2  13 IV 2  21 

  I 3  6   II 3  9  III 3  4 IV 3  7 

  I 4  14   II 4  6  III 4  9 IV 4  2 

  I 5  7   II 5  13  III 5  2 IV 5  5 

  I 6  8   II 6  9  III 6  13 IV 6  12 

Iс 12 IIс 9 IIIс - IV
с
 14 

Грађанско 

васпитање 

7   I 1  23 7   II 1  21 7 III 1  23 6  IV 1  22 

  I 2  25   II 2  16  III 2  19 IV 2  11 

  I 3  24   II 3  20  III 3  26 IV 3  25 

  I 4  18   II 4  25  III 4  22 IV 4  24 

  I 5  22   II 5  19  III 5  25 IV 5  25 

  I 6  23   II 6  20  III 6  18 IV 6  14 

Iс 14  IIс 18  IIIс 23 IV
с
 15 
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5.6.2. Извештај о факултативним активностима   

 

Р.б. 

   

Факултативне и 

ваннаставне активности 

Р А З Р Е Д 

 

 

I II III IV 

1. Екскурзије - - 5 дана - 

2. Излети        један дан 

3. Стваралачке и слободне 

активности 

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

4. Хор 4 часа недељно (144 укупно) 

5. Културна и јавна 

делатност школе 

6-10 дана 

 

5.6.3. Успех по смеровима и разредима 

Раз. Смер 

 

 

Успех ученика који су 

завршили разред 

Упућени на 

поправни 

Неоцењени Упућени да 

понављају 

разред 

Одл

. 

Врд. Доб. До

в. 

Ук. Ук. % Ук. % Ук. % 

 

I 

 

Друш.-јез. 30 61 15 - 106 11 10,38 1 0,94 - - 

Прир.-мат. 61 29 2 - 92 - - - - - - 

 

II 

Друш.-јез. 55 43 - - 106 7 6,6 1 0,94 - - 

Прир.-мат. 72 21 - - 93 - - - - - - 

 

III 

Друш.-јез. 56 42 13 - 105 6 5,71 - - - - 

Прир.- мат. 66 21 1 - 88 - - - - - - 

 

IV 

Друш.-јез. 72 39 13 - 124 - - - - - - 

Прир.- мат. 57 19 6 - 64 - - - - - - 

Укупно 463 275 58 - 796 24 3,01 2 0,25 - - 

 

Четири ученика из Iс одељења је уложило жалбу на недовољну оцену из српског 

језика и књижевности на основу које је Одељенско веће донело одлуку да ученицима 

поправи оцену на довољан (2). 

Р.б. 
Наставни 

предмет 
Први Други Трећи Четврти Укуп. % 

1. Верска настава 
259 

259 

245 

245 

216 

214 

224 

224 

944 

942 
99.79 

2. 
Грађанско 

васпитање 

259 

257 

245 

245 

252 

252 

224 

229 

980 

983 
100.31 
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Ученица из III1 одељења је уложила жалбу на недовољну оцену из српског језика и 

књижевности на основу које је Одељенско веће донело одлуку да ученици поправи оцену 

на довољан (2). 

Укупан број ученика упућених на поправни испит се смањио са 24 на 19 у односу на 

податке из табеле. 

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. 819 3.51 4.00 3.62 4.12 

2. Енглески језик  I  819 3.87 4.15 4.06 4 

3. Француски језик   II 285 3.66 3.66 3.53 3.36 

4. Руски језик  II 76 3.87 4.52 4.63 4.66 

5. Немачки језик II 196 3.71 3.76 3.47 3.53 

6. Шпански језик  II 48 3.73 3.97 - - 

7. Италијански језик II 214 

 

126 

3.87 4.18 4.26 4 

8. Латински језик 324 

 

4.09 3.77 - - 

9. Устав и права грађана 203 - - - 4.36 

10. Социологија 203 - - - 4.44 

11. Психологија 205 - 4.66 - - 

12. Филозофија 404 - - 4.75 4.68 

13. Историја 737 4.17 3.88 4.21 4.38 

14. Географија 616 4.47 4.81 4.66 - 

15. Биологија 698 4.43 4.61 4.51 4.76 

16. Математика 819 2.96 3.44 3.34 3.50 

17. Физика 819 3.38 3.87 3.97 4.15 

18. Хемија 585 3.33 3.87 4.08 4.51 

19. Рачунарство и информ. 819 4.37 4.52 4.07 4.45 

20. Музичка култура 737 4.64 4.84 4.79 4.87 

21. Ликовна култура 737 4.78 4.91 4.79 4.95 

22. Физичко васпитање 819 4.695 4.88 4.70 4.97 

23. Владање 819 4.93 4.90 4.88 4.84 

Средња оцена по разредима:  1. Први – 4,01; 2. Други – 4,26; 3. Трећи – 4,24; 4. Четврти – 

4,34. 

Укупна средња оцена је 4,21. 
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5.6.5. Такмичења у школској 2015/16. години 

Сваке године ученици Ужичке гимназије показују добре резултате на свим 

такмичењима. Тиме настављају успешну традицију својих претходника. Ни ове школске 

године нису изостали добри резултати. Учествовали смо на многим конкурсима и скоро на 

свим такмичењима које је организовало Министарство просвете, Министарство науке и 

заштите животне средине, и разна спортска и друга удружења. Најуспешније ученике школа 

је наградила пригодном књигом.  

 

 

Наставни предмет 

Број ученика на такмичењу 

Општинско Окружно Републичко 

У I II III У I II III У I II III 

Српски језик и књ. 46    19 2 3 3 4    

Енглески језик     5   4 4    

Француски језик     3  2 1 3 1 1  

Италијански језик     1 1   1    

Историја 6   1 1        

Биологија 25 3 3 4 13 3 1 1 3    

Математика 39 4 4 6 17 1 2 1 4   1 

Математика 

„Мислиша“ 
        106  2 3 

Математички турнир         4  1  

Рачунарство и 

информат. 
    11 1   6 1 1 4 

Физика     23 2 5 8 3   1 

Хемија     7 2 1 1 4    

Географија 6 2 1 3 6 3 1 2 2    

Књижевна олимпијада             

Укупно 122 9 8 14 106 15 15 21 144 2 5 9 

Међународна 

такмичења 
1 

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

такмичења у школској 2015/16. години 
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Најуспешнији такмичари 

Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Српски језик и књижевност 

Гавовић Ана I4 
Марјановић Ружица 

I VI 

Радовановић Игор I4 II IV 

Лазић Бранка I2 

Смиљанић Љиљана 

III  

Оташевић Маја I2 III  

Крстић Ивана I1 II  

Поповић Милош I6 Даниловић Гордана II учешће 

Књижњвна олимпијада 

Гавовић Ана I4 Марјановић Ружица I VI 

Енглески језик 

Јасиковић Дивна IV5 Ковачевић Данка III  

Јовановић Марија IV3 

Јелена Ћоровић 

III  

Петронијевић Дарко IV4 III  

Александар Трифуновић IV4 III  

Италијански језик 

Цветковић Невена IV5 Броћић Бојана I V 

Француски језик 

Милојевић Емилија IV1 

Ђурђица Судзиловски 

II I 

Павић Александра IV6 II II 

Мутавџић Марија IV1 III  

Биологија 

Богдановић Јована IV6 

Зарић Млица 

I  

Кулић Милица I1 II  

Лазић Бранка I2 III  

Ђурић Павле I4 
Ристовић Душица 

I V 

Јовановић Милица II6 I  

Физика 

Лазар Тејић I5 

Јевђовић Снежана 

I похвала 

Јанковић Ана I6 II  

Поповић Милош I6 III награда  

Аћимовић Алекса I5 
Јевђовић Снежана 

III награда  

Тошић Никола I6 III награда  

Димитријевић Марија II4 
Павловић Живојин 

II  

Бојовић Софија II4 III  

Васовић Тамара II5 

Павловић Живојин 

II награда  

Куљанин Сара II6 II награда  

Ковачевић Андреј II5 II награда  

Југовић Лазар II5 III награда  
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Маринковић Добрица III5 
Васовић Цмиљка 

III  

Драгутиновић Срђан III6 III награда  

Поповић Павле IV6 
Јевђовић Снежана 

I III награда 

Трипковић Александар IV4 III  

Математика 

Ђурић Бранислав I4 Суботић Слободан I учешће 

Старчевић Лука I5 Станковић Марија II III 

Дедић Михаило III 5 Тубић Рајко III учешће 

Милићевић Катарина IV5 Живанић Славка II похвала 

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Јанковић Ана I6 
Станковић Марија 

 II 

Старчевић Лука I5  III 

Дедић Михаило III 5 
Тубић Рајко 

 III 

Кукркић Иван III5  II 

Трифуновић Александар IV4 Цвијетић Дејан  III 

Математички турнир 

Старчевић Лука I5 Станковић Марија  учешће 

Димитријевић Марија II4 Јелисавичић Милена  II 

Дедић Михаило III5 Тубић Рајко  учешће 

Милићевић Катарина IV5 Живанић Славка  похвала 

Рачунарство и информатика 

Трифуновић Александар IV4 

Милошевић Мирјана 

 I 

Бакић Марија II4  II 

Зечевић Милан II4  III 

Радојчић Исидора II4 
Мисаиловић Анка 

 III 

Трипковић Ђорђе II4  III 

Ђокић Алекса II4 
Милошевић Мирјана 

 III 

Југовић Лазар II5 учешће  

Милошевић Јован II5 Мисаиловић Анка учешће  

Драгутиновић Срђан III6 
Aћимовић Милијана 

учешће  

Којадиновић Алекса III4 учешће  

Хемија 

Ковачевић Андреј II5 

Селаковић Драгица 

I  

Југовић Лазар II5 III  

Куљанин Сара II6 учешће  

Поповић Милош I6 

Вељовић Славица 

учешће  

Поповић Вера I6 учешће  

Топаловић Игор I4 I похвала 

Кукркић Иван III4 II  
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће  

Окружно Републ. 

Географија 

Остојић Огњен III1 

Шоловић Биљана 

III  

Новаковић Тамара III4 III  

Дедић Михаило III5 I учешће 

Виторивић Мерима III4 I  

Половина Душан III5 I учешће 

Тановић Борис IV3 II  

Филозофија 

Станић Лидија IV3 Ковачевић Соња  учешће 

Ликовна култура 

Међународно такмичење – освојено I место 

Ђерић Исидора IV2 Спаловић Биљана   

 

 Конкурси 

 

Спортска такмичења – ОСИУРС 

Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије одржавју се у девет спортова, у 

екипној и појединачној конкуренцији и на пет нивоа: Iшколском, IIопштинском, III окружном, 

IV међуокружном и V републичком. 

Само победници у екипној и појединачној конкуренцији настављају такмичење на 

следећем нивоу.  

Наша школа је и 2015/16. школске године наступала и остварила следеће резултате. 

Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Ментор Нагр. 

Литерарни конкурси 

„Петља“ 

Фонд Зоран Теодосић 

Веланац Сара II5 Милена Стричић III 

Николић Катарина II3 
Хаџи Бојана 

Јовановић 
I 

Енглески језик 

My English Book 

Милена Стевановић  I2 

Невенка 

Демировић 

 

 

Илић Јована II 4 
Гавриловић 

Светлана 

 

Ликовни конкурс 

Мир је ин, насииље оут Кулић Милица  I1 
Спаловић Биљана 

учешће 

Срећа је... Смиљанић Филип III1 учешће 

Цртеж... Шопаловић Јелена I6 
Спаловић Биљана 

I 

13. новембар Ђерић Исидора IV2 I 
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Спорт Екипа/појединачно Такмичење 

Пласм

ан/ 

учешћ

е 

Стони 

тенис 

ученици општинско II 

ученице општинско V 

Кошарка  
ученици међуокружно III 

ученице општинско II 

Одбојка 
ученици међуокружно II 

ученице окружно III 

Фудбал ученици општинско V 

Рукомет 
ученици општинско II 

ученице општинско II 

Атлетика 
ученици општинско II 

ученице међуокружно II 

Пливање 

Ђунисијевић Невена републичко XII 

Остојић Теодора републичко XVIII 

Стаматовић Ана републичко XI 

Кокора Андреј општинско II 

Стјепановић 

Владимир 

републичко XXV 

Ћитић Предраг општинско I 

Матић Драган републичко XV 

Панић Војкан републичко XX 

Јанић Василије републичко XIII 

Ристановић Ива републичко / 

Гимнастик

а 

Радосављевић Ивана општинско I 

 

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

школску 2015/16. годину. Професорка наше школе Светлана Кнежевић проглашена је за другог 

најуспешнијег професора физичкекултуре.  

Такмичење из рачунарства и информатике „Дабар“ 

 

 Ове школске године смо први пут учествовали на међународном такмичењу из 

рачунарске и информатичке писмености „Дабар“, за ученике основних и средњих школа. 

Такмичење организује организација „Дабар“ у четрдесет земаља света. 

Такмичење је намењено ученицима заинтересованим за различите области рачунарства 

и информатике. Питања су тако осмишљена да код ученика развијају вештине решавања 

проблема, алгоритамски начин размишљањa и логику. 

 На Школском такмичењу одржаном од 16. до 20. новембра 2015. године учествовало је 

40 ученика наше школе. Шест ученика је обезбедило пласман на Државно такмичење, које је 

одржано у Крушевачкој гимназији 20. фебруара 2016. године. 
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У категорији Старији Дабар за ученике трећег и четвртог разреда, ученик Александар 

Трифуновић IV4 је остварио изузетан резултат на Државном такмичењу. Пласирао се на треће 

место на ранг листи такмичара и освојио златно одличје. 

На Државном такмичењу у категорији Дабар за ученике првог и другог разреда, Марија 

Бакић II4 је носилац сребрног одличја. Следећи ученици су освојили бронзано одличје: 

Исидора Радојичић II4, Милан Зечевић II4, Ђорђе Трипковић II4 и Алекса Ђокић II4. 

 

Анка Мисаиловић 

Такмичења у ораганизацији „Друштва математичара“ 

 

 Сваке године велики број ученика Ужичке гимназије учествују на такмичењима из 

математике. На Oпштинском такмичењу које је одржано 12.12.2015. године учествовало је 

39ученика.На Окружно такмичење пласиралo се 17ученика.  

Окружно такмичење одржано је 23.1.2016. године у нашој школи. Учествовало је 45 

ученика из целог региона. Од 12 ученика који су остварили пласман на Државно такмичење 

четири су из наше школе: Бранислав Ђурић I4(1. место), Лука Старчевић I5 (2. место), 

Михаило Дедић III5 (3. место) и Катарина Милићевић IV5 (2. место). 

Државно такмичењеје одржано5. и 6.3.2016. годинеу Гимназији у Краљеву. Учествовало 

је 359 ученика средњих школа из целе Србије. Лука Старчевић је освојио III награду, а 

Катарина Милићевић похвалу. Ученике су на такмичење пратили професори Рајко Тубић и 

Марија Станковић. 

Марија Станковић 

 

Математичко такмичење „Мислиша 2016“ 

 

Oве школске године ученици наше школе су учествовали на математичком такмичењу 

“МИСЛИША-2016”. Организатор овог такмичења је математичко друштво “Архимедес” по 

угеду на међународно математичко такмичење “Кенгур без граница”. На такмичењу 

“МИСЛИША-2016” је учествовало 50560 ученика из 640 основних и средњих школа у 

Србији.Такмичење је одржано 10.3.2016. године у 12 сати. На такмичењу је учествовало 107 

ученика Ужичке гимназије: 30 ученика првог разреда, 28 ученика другог разреда, 28 трећег 

разреда и 21 ученик четвртог разреда. 

Награђено је 5 ученика: Јанковић Ана I6 (друга награда), Старчевић Лука I5 (трећа 

награда), Дедић Михаило III5 (трећа награда), Кукркић Иван III5 (друга награда) и 

Трифуновић Александар IV4 (трећа награда). 

Похваљено је 15 ученика: Ђурић Павле I4, Митрашиновић Драган I6, Димитријевић 

Марија II4, Јевтић Јелисавета II5, Драгутиновић Срђан III6, Јанковић Војислава III5, Новаковић 

Тамара III4, Половина Душан III5, Рогић Александар III6 , Селаковић Алекса III5, Илић Урош 

IV4, Јанковић Ксенија IV4, Мијовић Сања IV4,Милићевић Катарина IV5 и Пашић Огњен IV6. 

 

Рајко Тубић 
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Математички турнир 2016 

 

 Екипа Ужичке гимназије учествовала је на 38. математичком турниру за ученике 

средњих школа у организацији математичког друштва „Архимедес“ из Београда.Математички 

турнир је такмичење школа(екипа) и појединаца (чланова екипе) по разредима и има ранг 

државног такмичења. 

Такмичење је одржано 14. 5. 2016. године у Београду. Домаћини су били Хемијско-

прехрамбена технолошка школа и XIII београдска гимназија. Учествовало је 45 екипа. 

У нашој математичкојекипи били су Лука Старчевић I5, Марија Димитријевић II4, 

Михаило Дедић III5 и Катарина МилићевићIV5. Марија Димитријевић је освојила II награду, а 

Катарина Милићевић похвалу. Школа, као екипа, освојила је похвалу.  

У оквиру Турнира за руководиоце екипа, пратиоце и госте одржан је стручни семинар 

„Мотивација и развијање интересовања за учење математике“ (Избор и анализа задатака са 

Турнира 2016). Ове школске године екипу је пратила професорка Марија Станковић.  

 

Марија Станковић 

 

5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења. 

5.8.ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 Почетак школске године            01.09.2015. год. 

 Дан школе                  16.10.2015. год. 

 Први класификациони период          18.11.2015. год. 

 Завршетак наставе у првом полугодишту                          29.01.2016. год. 

 Полугодиште-класификација                                                          29.01.2016. год. 

 Подела ђачких књижица                                                                 30.01.2016. год. 

 Зимски школски распуст                                          01.02.2016. - 16.02.2016. год. 

  Почетак наставе у другом полугодишту                                      17.02.2016. год. 

 Савиндан                                                                                           27.01.2016. год. 

 Други класификациони период 

 IVразред                                                                                            01.04.2016. год. 

 I, II и III                                                                                             08.04.2016. год. 

 Завршетак наставе у другом полугодишту 

IVразред                                                                                            25.05.2016. год. 

I, II и III                                                                                             22.06.2016. год. 

Одељенска већа 
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IV разред                                                                                           25.05.2016. год. 

, ,  разред                                                                                   22.06.2016. год. 

 Подела сведочанстава  

I разред                                                                                            01.06.2016. год. 

, ,  разред                                                                                 28.06.2016. год. 

  Подела диплома 

IVразред                                                                                          15.06.2016. год. 

 Летњи распуст                                                                    22.06. - 31.08.2016. год. 

 Матурски испит 

jунски рок: пријављивање                                                                     01.06.2016 год. 

полагање 

- српски језик                                                                                        06.06.2016. год. 

- страни језик, математика                                                                   08.06.2016. год. 

- одбрана радова                                                                           10. и 11.06.2016. год. 

 августовски рок: пријављивање                                                    15.08.2016. год.  

 припремна настава                                                                     од 15-22.08.2016.г. 

 полагање                                                                                      од 22.08.2016. год. 

 наставни дани по распореду од: понедељка -04.05. 2015. год.  

Време реализације екскурзија :   

 трећи разред............................................................................19-26.09. 2015. године. 

- Припремна настава биће организована у другом полугодишу 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 2015/16. ванредни ученици су полагали испите у предвиђеним роковима 

и утврђеном респореду.  

 

Закључно са јунским испитним роком следећи ученици су завршили: 

1. Зарић Ж. Милош, III разред друштвено-језичког смера 

2. Божанић В. Неда, IV разред друштвено-језичког смера 

3. Ђурковић Д. Вук, IV разред друшвено –језичког смера 

4. Видаковић Б. Никола, IV разред друшвено–језичког смера 

5. Поповић Д. Александар, IV разред друшвено –језичког смера 
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5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

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

 

 

 



 

 

43 
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5.10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА  

У току школске 2015/16. 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 30 100 

2. Смиљанић Љиљана Српски јез. и књиж. 30 140 467 

3. Марјановић Ружица Српски јез. и књиж. 30 140 467 

4. Благојевић Мирјана Српски јез. и књиж. 30 140 467 

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

6. Грујичић Биљана Српски јез. и књиж. 30 140 467 

7. Милена Стричић Српски јез. и књиж. 15 140 900 

8. Гавриловић Светлана Енглески језик 30 30 100 

9. Скорковић Бранкица Енглески језик 30 30 100 

10. Вукић Бранка Руски језик 15 15 100 

11. Ђурђица Вранић Француски језик 30 30 100 

12. Василић Ивана Немачки језик 30 30 100 

13. Броћић Бојана Италијански језик 30 30 100 

14. Кнежевић Светлана  Физичко васп. 30 30 100 

15. Ковачевић Горан Физичко васп. 60 35 70 

16. Вранешевић Љубиша Физичко васп. 30 30 100 

17. Јокић Јована Физичко васп.    

18. Жупић Зоран Мизичка култура 60 хор 60 100 

19. Спаловић Биљана Ликовна култура 60 60 100 

20. Илић Душица Историја 30 30 100 

21. Папић Јадранка Историја 30 37 100 

22. Галечић Мирјана Географија 30 30 100 

23. Живанић  Славка Математика 30 32 107 

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

25. Ристић Биљана Рачун.и. информат.  30 30 100 

26. Васовић Цмиљка Физика 30 30 100 

27. Јевђовић Снежана Физика 30 25 83,33 

28. Вељовић Славица  Хемија 30 30 100 

29. Станојевић Саша Биологија 30 30 100 

30. Зарић Милица  Биологија 30 30 100 

31. Соња Ковачевић Филозофија 60 31 52 

32. Стељић Милунка Филозофија 30 20 60 

33. Јевтић Бранка Сциологија 30 31 103,33 

 

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 
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наставних садржаја. Углавном је била организована за ученике првог, другог и трећег разреда, 

оба смера. 

Реализација допунске и додатне наставе:  

Р.б

. 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Планирано 

часова 

допунске и 

додатне 

Реализова

но часова 

допунска 

Реализова

но часова 

додатна 

Степен         

реализаци

је 

1. Биљана Грујичић Српски јез. и књ. 30 30 30 200 

2. Ружица 

Марјановић 

Српски јез. и књ. 30 30  100 

3. Гордана Даниловић Српски јез. и књ. 30 15 15 100 

4. Љиљана Смиљанић Српски јез. и књ. 30 8 22 100 

5. Мирјана Благојевић Српски јез. и књ. 30 15 15 100 

6. Хаџи Јовановић 

Бојана 

Српски јез. и књ. 30 - 30 100 

7. Милена Стричић Српски јез. и књ. 15 8 7 100 

8. Данка Ковачевић  Енглески језик 30 

 

13 17 100 

9. Светлана 

Гавриловић 

Енглески језик 30 10 20 100 

10. Бранкица 

Скорковић 

Енглески језик 30 12 18 100 

11. Невенка Демировић Енглески језик 30 10 20 100 

12. Ћоровић Јелена Енглески језик 30 17 22 100 

13. Јелица Поповић Латински језик 60 30 30 100 

14. Бранка Вукић Руски језик 30 24 - 80 

15. Ђурђица Вранић Француски језик 30 15 15 100 

16. Пејовић Добрина Француски језик 15 15 - 100 

17. Дукић Јелена Латински језик 15 15 - 100 

18. Василић Ивана Немачки језик 30 15 15 100 
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19. Нинослава 

Јелисавчић  

Шпански језик 15 15 15 200 

20. Броћић Бојана Италијански јез. 30 15 15 100 

21. Светлана 

Миловановић 

Историја 30 30  100 

22. Стељић Милунка Филозофија 30 15  50 

23. Јевтић Бранка Социологија 

Устав 

30    

24. Папић Јадранка Историја 30 37 - 100 

25. Душица Илић Историја 30 30 30 200 

26. Биљана Шоловић Географија 30 - 30 100 

27. Душица Ристовић Биологија 30 20 15 116 

28. Милица Зарић Биологија 30 6 25 100 

29. Саша Станојевић Биологија 30 14 16 100 

30. Славица Вељовић Хемија 30 30  100 

31. Оливера Куљанин Хемија 15 15  100 

32. Драгица Селаковић Хемија 30 29 30 196 

33. Снежана Јевђовић Физика 30 23 - 77 

34. Цмиљка Васовић Физика 30 30  100 

35. Павловић Живојин Физика 30 30 30 200 

36. Лела Међедовић Физика 30 40 - 133 

37. Пртењак Ана Биологија 15 15  100 

38. Спаловић Биљана Ликовна култура 30  30 100 

39. Слободан Суботић Математика 60 26 34 100 

40. Милена Јелисавчић Математика 30 30 24 180 

41. Славка Живанић Математика 30 32 32 200 



 

 

47 

 

42. Марија Станковић Математика 30 34 - 113 

43. Рајко Тубић Математика 60 30 30 100 

44. Милијана 

Аћимовић 

Рачунар.и инфор. 30 22 - 73,33 

45. Мирјана 

Милошевић 

Рачунар.и инфор. 30 16 24 133,3 

46. Цвијетић Дејан  Рачунар.и инфор. 30 8 22 100 

47. Биљана Ристић Рачунар.и инфор. 30 30 - 100 

48. Анка Мисаиловић Рачунар.и инфор. 30 9 8 57 

 

 

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 20 80 

2. Живанић Славка Математика 25 36 144 

3. Јелисавчић Милена  Математика 25 36 144 

4. Цвијетић Дејан  Математика 25 36 144 

5. Данка Ковачевић Енглески језик 25 25 100 

6. Биљана Грујичић Српски јез.и књ. 25 25 100 

7. Ћоровић Јелена Енглески језик 20 23 115 

8. Зарић Милица Биологија 25 12 48 

9. Снежана Јевђовић Физика 25 25 100 

10. Јадранка Папић Историја 25 25 100 

11. Бранка Јевтић  Социологија 10 11 110 

12. Биљана Спаловић Ликовна култура 10 4 60 

13. Милунка Стељић  Филозофија 10 10 100 

 

5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ  

У Ужичкој гимназији нема огледних одељења. 

5.11.1. План рада тимова за праћење огледа  

Не постоје тимови за праћење огледа 

5.11.2 План рада екстерних и интерних носиоца промена  

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

5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   

Нема извођења праксе у привредним организацијама. 
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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 највећи и најважнији стручни орган школе, непосредно 

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

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

предлагане су и изрицане васпитно-дисциплинске мере. На полугодишту и крају наставне 

године урађена је анализа рада стручних већа. На свакој седници разматрана су будућа 

дешавања у школи и подношени су извештаји о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника.  

На седници Наставничког већа одржаној 17.8.2015. на дневном реду били су следећи 

садржаји: резултати уписа у први разред за школску 2015/16. годину; формирање одељења и 

упис ученика у II, III и IV разред; одређивање одељењских старешина; разматрање и усвајање 

Извештаја о реализација плана рада школе; разматрање предлога Годишњег плана рада 

школе; усвајање распореда часова редовне, додатне, допунске, секције, писмених задатака и 

контролних вежби; доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну школску годину; 

доношење одлуке о секцијама које ће радити у наредној школској години и именовање 

руководилаца секција; разматрање и усвајање програма екскурзије за наредну школску годину 

и извештаја о реализованим екскурзијама; именовање испитног одбора и испитних комисија 

за релизацију матурског испита; разматрање и усвајање предлога тема за матурске радове и 

одређивање ментора; утврђивање резултата испита за ванредне ученике и резултата 

матурских испита и општег успеха ученика на матурском испиту; доношење одлуке о 

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

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

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

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

ученика и друго. 
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Време 

реализа

ције 

Активности/теме Начин 

реализаци

је 

Носиоци 

реализације 
С

еп
те

м
б

ар
 

Утврђивање предлога Годишњег плана рада 

школе и предлог одлуке Школском одбору  

Разматрање Извештаја о раду за школску 

2015/16.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  

Самовредновање – координатори (извештаји и 

планови) 

Ђачки динар 

Разматрање предлога комисије за извођење 

екскурзије, програма екскурзија и термина и 

предлог одлуке Школском одбору 

Усвајање списка уџбеника који ће се користити у 

школској 2015/16.години 

Текућа питања 

Презентац

ије, 

разговор, 

дискусије, 

договор 

комисија за 

израду 

програма , 

директор и 

педагог 

о
к
то

б
ар

 

Именовање Испитног одбора за реализацију 

матурског испита школске 2015/16. године  

Именовање комисије за ванредне ученике  

Извештај са реализована екскурзије трћих 

разреда. 

Дежурство ученика и закључавање школе. 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Обрада теме: Комуникација, Драгана Радовић 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

психолог и 

стручне вође 

екскурзија 

н
о
в
ем

б
ар

 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 

првом класификационом периоду  

Послови у вези матурског испита  

Предлог уписа за школску 2016/17. Годину 

Испит за добијање лиценце- формирање комисија 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог  
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д
ец

ем
б

ар
 

Именовање комисије за израду програма за 

обележавање Савиндана 

Обавештење о програму семинара који се 

одржавају за време ученичког зимског распуста 

(извршилац: директор) 

Мишљење наставничког већа за упис једног 

одељења седмог и осмог разреда основног 

образовања ученика обдарених за математику. 

Усвајање тема за матурске радове и одређивање 

ментора 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду 

Извештај о реализацију СУ наставника у 

претходном периоду - директор 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

стручна 

већа, 

педагог 

 

Ја
н

у
ар

 

Договор око обележавања школске славе.  

Извештај о реализацији СУ наставника у 

претходном периоду. 

Извештај о екстерној евалуацији. 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председници 

стручних 

већа 

Ф
еб

р
ар

 

-Анализа резултата образовно-васпитног рада на 

крају првог полугодишта 

Послови у вези матуре за школску 2015/16. 

годину  

Анализа рада стручних већа у првом 

полугодишту. 

Оцена и анализа посећених часова у првом 

полугодишту школске 2015/16. године 

Утврђивање резултата испита ванредних ученика 

(извршилац: председник комисије) 

Екскурзија ученика трећег разреда у школској 

2016/17. 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Обрада теме: Усклађивање индивидуалног 

праћења ученика са новим правилником о 

оцењивању: Драгана Ђурић и Емилија 

Станковић. 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 
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М
ар

т 
Припрема и организација послова у вези 

матурског испита  

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Успех ученика првог разреда уписаних из ОШ у 

Ужицу, аналитичко-истраживачки рад 

(извршилац: школски педагог) 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

професор 

психологије 

А
п

р
и

л
 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 

крају II квалификационог периода школске 

2015/16. године (извршилац: директор и педагог) 

Упис за школску 2016/17. 

Школска документација и администрација 

(самовредновање, ШРП, дневници, уписнице...) 

реализација договорених обавеза  

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог 

М
ај

 

Анализа резултата образовно-васпитног рада 

ученика завршних разреда (извршилац: директор 

и педагог) 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита (извршилац: директор) 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Дигитално насиље –предавање Драгана Радовић 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 

Ју
н

 

Анализа резултата васпитно-образовног рада 

ученика на крају наставне године (извршилац: 

директор и педагог). 

Оцена и анализа посећених часова у  

полугодишту школске 2015/16. 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 први разред (извршилац: директор) 

Прикупљање података за нови школски развојни 

план. Рад у стручним већима ( радионица) 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

одељенске 

старешине 
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А
в
гу

ст
 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 

крају школске 2015/16. године (извршилац: 

директор) 

Формирање одељења, подела часова и 

одређивање одељењских старешина (извршилац: 

директор и педагог) 

Организација уписа ученика у I, II, III и IV разред 

Гимназије (извршилац: директор) 

Формирање тима за израду Годишњег програма 

рада  

Анализа стручног усавршавања у школској 

2015/16.години 

Извештај са одржаних семинара, презентација, 

књижевних сусрета... и обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог 

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску 

документацију а  носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.  

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

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

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

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

већа и усвајање плана рада одељењских већа; утврђивање распореда писмених задатака и 

вежби; упознавање са социјално - економским, породичним и здравственим условима 

ученика; анализа постигнутих образовних-васпитно резултата;  предлагање мера за 

побољшање успеха ученика и унапређивање наставне и радне атмосфере; евидентирање 

изостанака ученика; изрицање васпитних мера, али и ублажавање и укидање васпитно-

дисциплинских мера ученицима; утврђивање предлога за похваљивање и награђивање 

ученика; предлог плана и програма екскурзије/излета;  унапређивање сарадње са родитељима 

и друго. 

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

Наставничког већа и другим стручним органима школе. 

 

6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа  ПРВОГ разреда - Славица Вељовић 

 Одељенско   веће  првог  разреда  (у саставу: Невенка Демировић,Биљана    

Шоловић,Љиљана Смиљањић,Славица Вељовић, Саша Станојевић,Марија Станковић и 

Љубиша Вранешевић) радило  је  према  усвојеном  плану  рада. 

  Одељенске  старешине првог  разреда   континуирано  су  пратиле  успех  ученика, 

учешће у ваннаставним  активностима, понашање и дисциплину  на  часовима.       

 Наставцима су  анализирани  планови  писмених и контролних задатака, распоред  

додатне и допунске  наставе  као и секција у којима су ученици ангажовани. Одељенске 

старешине  су пратиле  редовност  оцењивања  ученика  из  свих  предмета и са  предметним 

наставницима разговарале о мерама  за  побољшање  успеха. 
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 На сваком  класикационом  периоду  усклађивани  су  критеријуми  за  изрицање  

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

анализиран  успех и понашањеученика. 

 У току  школске  године  одељенске  старешине  су  радиле  на  педагошкој  

документацији као и на  решавању  текућих  проблема  у  одељењу. 

 Одељенске  старешине  су  пратиле  редовност  оцењивања  ученика  из  свих  предмета  

и са  предметним  наставницима  разговарале о мерама  за  побољшање  успеха. 

 

6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа  ДРУГОГ разреда  

Све активности предвиђене планом рада овог већа, донетом на почетку ове школске 

године, су реализоване. 

Поред тога одржано је више састанака у вези извођења екскурзије, планиране за наредну 

школску годину 

- Састанак СВ у вези одабира земље коју ћемо посетити и оквирне маршруте. 

- Прикупљање и објављивљње конкурсне документације за извођење екскурзије – 

објављено на сајту Ужичке гимназије и оглашено у Просветном прегледу, у складу са 

правилима оглашавања. 

- Присуство председника СВ састанку Савета родитеља са представницима туристичких 

агенција које су се јавије на конкурс и одабиру агенције за извођење екскурзије. Савет 

родитеља је изабрао агенцију „ Ласта“. Овом одлуком су обавештени чланови Наставничког 

већа на наредној редовној седници. 

-Састанак СВ и подела разредним старешинама детаљне маршруте коју је изабрана 

агенција саставила и предложила. Разредне старешине су овај докуменат поделиле 

ученицима, да се њихови родитељи писмено изјасне о одласку њихове деце на екскурзију, 

планирану за септембар 2016. О броју пријављених ученика обавештен директор школе одн. 

агенција. 

- Састанак СВ и подела уговора и упутстава за попуњавање уговора, које ће родитељи 

ученика пријављених за екскурзију попунити у два примерка и вратити у предвиђеном року, 

што је и урађено. У уговорима је дат план отплате екскурзије по месецима, договорен још на 

састанку Савета родитеља. Могуће корекције, у случају накнадног пријављивања још ученика 

заинтересованих за екскурзију, биће обрачунате у октобарској рати исплате. 

 Све активности су извршене у планираном и унапред предвиђеном року. 

 Сарадња међу члановима СВ је била коректна и за похвалу. 

 Примерак плана екскурзије и уговора доступан је у школској документацији. 

                                      

                                   Председник Стручног већа Милица Зарић 
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6.1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа  ТРЕЋЕГ разреда- Светлана Кнежевић 

 Извештај Стручног већа разредних старешина за 2015-2016 годину 

Стручно веће је усвојило план и програм рада одељенских старешина трећих разреда по 

ком смо функционисали и сарађивали.Више пута смо се састајали због договора о екскурзији 

која је реализована у септембру 2016.године.Екскурзија је организована на релацији Ужице – 

Будимпешта ,Праг..Поводом тога имали смо заједнички родитељски састанак са Муп-ом а све 

разредне старешине имале су индивидуалне родитељске састанке. 

По повратку анализирали смо изведену екскурзију као и понашање ученика на њој и 

сачинили смо извештај о екскурзији.Договорили смо се о изрицању васпитно дисциплинских 

мера како због понашања ученика на екскурзији ,тако и због неоправданих изостанака током 

васпитно-образовног процеса у 2015-2016.год. 

Редовно смо одржавали родитељске састанке сто се може видети у дневнику на 

страницама о запису са родитељских састанака. 

После сваког класификационог периода анализирали смо рад и успех ученика,а 

педагоска документација је редовно вођена. 

Сви облици образовно васпитног рада су реализовани и донете су одлуке о упућивању 

ученика на разредне испите. 

На крају школске године утврђени су успеси ученика,а одређени ученици су 

предложени за похвале и награде.Извршена је и подела сведочанстава. 

За август нам је остало да се утврди распоред полагања разредних и поправних испита и 

именује комисија за дате,да се поделе послови за 40-часовну радну недељу и  усвоји нови 

распоред часова 

Подносилац извештаја Светлана Кнежевић 

 

6.1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа  ЧЕТВРТОГ разреда - Мирјана Благојевић 

Реализоване су све активности предвиђене планом рада већа. 

1.Усвојен је план и програм рада већа; oрганизован и планиран рад додатне ,допунске 

наставе и ваннаставних активности. 

2. Анализирана је координација и сарадња са члановима Одељенског већа и педагогом 

школе. 

3. Веће је упознато са резутатима рада и успехом ученика на крају  првог и другог 

класификационог периода, као и на крају полугодишта. Поднети су извештаји о одржаним 

родитењским састанцима и закључцима донетим на тим састанцима. 

4. На састанцима  СВ су анализирани  разлози неуспеха и слабог напредовања појединих 

ученика, договорени критеријуми оцењивања и правдања изостанака ученика који су из 

оправданих разлога дуже време одсуствовали са наставе. 

5. За седницу Наставничког већа припремљен је списак тема за матурски испит и актив 

старешина  4.разреда упознат је са пословима око припреме матурског испита. 
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6.. Координиран је рад на педагошкој документацији . 

7. Договорене су и спроведене активности у вези са подацима о професионалном 

опредељивању ученика, уз помоћ  Центра за запошљавање . 

8.Дискутовало се о разлозима превеликог изостајања ученика, о мерама које би требало 

спроводити како би се овај проблем превазишао. 

9. Договорене и спроведене активности у припреми и реализацији матурског испита и 

матурске вечери. 

10. Наставничко веће је упознато са успехом матураната на крају школске године као  и 

са резултатима матурског испита. 

11.Педедагошка документација је  уредно вођена,сведочанства и дипломе благовремено 

су подељена ученицима. 

Све активности су извршене у планираном и унапред предвиђеном року, уз коректну 

сарадњу чланова већа. 

 

6.1.3. Извештаји о раду Стручних већа 

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

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

реализација наставних програма и свих активности планираних 40-то часовном структуром 

радне недеље; уједначавање критеријума оцењивања и израда тестова знања; организација и 

извођење огледних и угледних часова; предлагање мера унапређивања наставног рада; 

коришћење и опремање специјализованих учионица, лабораторије и фискултурних сала; 

стручна помоћ наставницима-приправницима; размена искустава у оквиру истих и сродних 

већа; распоред учешћа на семинарима и анализа посећених семинара; организација и 

реализација послова везаних за матурски испит; организација допунске и додатне наставе, 

припремне наставе и ваннаставних активности; организација такмичења и припрема ученика; 

реализација обавеза из области ШРП-а  и самовредновања рада школа и друго.Стручна већа 

су просечно одржала по десет састанака. Одржан је и по један састанак са директором и 

педагогом школе.  

 

1.1.3. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Ред.

бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 

У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

Руководилац 

стручног већа 

1. Стручно веће наставника српског језика и 

књижевности 

Љиљана Смиљанић 

2. Стручно веће наставника страних језика Светлана 

Гавриловић 

3. Стручно веће наставника друштвених наука  Драгана Ђурић 

4. Стручно веће наставника историје Душица Илић 

5. Стручно веће наставника биологије Душица Ристовић 

6. Стручно веће наставника географије Биљана Шоловић 
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7. Стручно веће наставника математике и 

информатике 

Славка Живанић 

8. Стручно веће наставника хемије Драгица Селаковић 

9. Стручно веће наставника физике Снежана Јевђовић 

10. Стручно веће наставника ликовне културе и 

музичког васпитања 

Зоран Жупић 

11. Стручно веће наставника физичког 

васпитања 

Светлана Кнежевић 

12.  Стручно веће наставника грађанског 

васпитања и веронауке 

Ана Пртењак 

 

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

Председник Стручног већа  Љиљана Смиљанић 

Извештај  о раду Стручног већа за српски језик и књижевност 

У току школске године континуирано су одржавани састанци Стручног већа.Усвојена је 

четрдесеточасовна структура радне недеље,извршена подела задужења за 

секције,додатну,допунску и припремну наставу.Разговарали смо о актуелним темама везаним 

за редовну наставу,критеријуме оцењивања,секције, додатну и допунску наставу.Усвојени су 

индивидуални планови стручног усавршавања. 

Анализирано је учешће ученика на литерарним конкурсима,такмичењима  као и  на 

различитим културним манифестацијама у граду(књижевне вечери,позоришни фестивал) 

Одржана су, и на састанцима Стручног већа анализирана четири угледна часа. 

Септембар 

Чланови Читалачког клуба са професорком Ружицом Марјановић учествовали су на 

регионалним књижевним сусретима“ Преко ријека.“ 

Октобар 

Профсорка Ружица Марјановић била је на студијском путовању у Белгији“(Memory 

Lab“). 

Чланови Стручног већа посетили су Сајам књига у Београду. 

Ружица Марјановић учествовала је на трибини Читање лектире,у организацији 

издавачке куће Klett. 

Новембар 

Чланови Читалачког клуба са провесоркама Ружицом Марјановић и Горданом 

Даниловић били су Сарајеву на промоцији публикације“ Преко ријека.“ 

Посета  чланова Стручног већа Југословенском позоришном фестивалу и присуство 

пратећем програму фестивала. 

Децембар 
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Професорке Гордана Даниловић,Љиљана Смиљанић и Милена Стричић присуствовале 

су додели награде“ Витез позива“ у Народном позоришту у Београду.Награду је добила 

Ружица Марјановић. 

Јануар 

Одржан је састанак са представницима школе из Нормандије.Тема састанка био је 

договор о релизацији пројекта „Стазе сећања“. 

Поводом Савиндана припремљен је и изведен прикладан програм. 

Чланови Новинарсе секције објавили су писану верзију школског листа Гимназијалац. 

Чланови Читалачког клуба учествовали су у пројекту“ Стазама сећања“ у Београду и 

Панчеву. 

Фебруар 

Сви чланови Стручног већа присуствовали су стручном семинару у организацији 

Друштва за српски језик у Београду. 

Ружица Марјановић је била у Паризу на припремном састанку за студијско путовање“ 

Memory Lab Junior“. 

Одржано школско такмичење из језика и школско такмичење из књижевности-

Књижевна олимпијада. 

Чланови Стручног већа присуствовали су пројекцији документарног филма „Споменици 

говоре“. 

Март 

Анализирано је учешће ученика на књижевним конкурсима(Песничка школа „Анђа 

Ђорђевић“,“Крв живот значи“,“Зоран Теодосић“-Петља“,“Кикини дани“) .Наши ученици су  

освојили три друга и два трећа места. 

На такмичењу „Беседа у зоранову част“ наша ученица је освојила треће место. 

Одржано општинско такмичење из језика и општинско такмичење Књижевна 

олимпијада. 

На позив Министарства омладине и спорта, на припремној конференцији о оснивању 

RYKO(Regional Youth Cooperation Organisation) представљен је фестивал“ На пола пута“. 

Април 

Одржано је окружно такмичење из језика као и Књижевна олимпијада.На републички 

ниво пласирало се четворо ученика. 

Одржан је једанаести књижевни фестивал“ На пола пута“,са богатим пратећим 

програмом(изложба фотографија,документарни филм,позоришна представа, играни филм, 

радионица о анимацији, анимирани филм). Поред учесника фестивала наши гости били су и 

ученици и професори из Сарајева,Стоца Ријекеи Загреба. 

Мај 
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Одржана су републичка такмичења  из књижевности и Књижевна 

олимпијада.Учествовало је четворо ученика наше школе. 

Ружица Марјановић учествовала је на позив Министарства културе републике Србије, 

као стручно лице у раду комисије за откуп књига. 

Јун 

Одабране су теме за матурски испит и реализован писмени испит. 

Ружица Марјановић отпутовала је са петоро ученика у Француску у оквиру пројекта“ 

Memory lab Junior.“ 

Анализиран је рад Стручног већа у овој школској години,извршена је подела часова  и 

задужења за секције,изабран председник Стручног већа за наредну школску годину. 

 

2. Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика  

 Председник Стручног већа Светлана Гавриловић 

И школска 2015/2016. година била је веома успешна и богата активностима што се 

Стручног већа за стране језике тиче. 

Одржано је осам угледних часова: 

• Светлана Гавриловић – енглески језик, 23. октобра 2015. 

• Бранка Вукић – руски језик, 30. новембра 2015. 

• Невенка Демировић – енглески језик, 9. марта 2016. 

• Добрина Пејовић – француски језик, 17. марта 2016. 

• Ивана Василић – немачки језик, 27. априла 2016. 

• Данка Ковачевић – енглески језик, 20. маја 2016. 

• Бранкица Скорковић – енглески језик, 31. маја 2016. 

• Нинослава Јелисавчић – шпански језик, 20. јуна 2016. 

Током ове школске године, чланови већа присуствовали су на 22 

семинара/конференције/предавања/презентације и др. 

• 14. септембар 2015. Ужице – предавање канадског амбасадора на тему ‘Canada’s 

Excellence through High School Education’; присуствовале Бранкица Скорковић, Светлана 

Гавриловић, Невенка Демировић, Јелена Ћоровић 

• 2. октобар 2015., Ужице - презентација асоцијације британских приватних школа НМС 

и америчке асоцијације Assist; присуствовала Светлана Гавриловић 

• 7. октобар 2015., Ужице – састанак наставника енглеског језика Града Ужица; 

присуствовале Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић, Невенка Демировић, Светлана 

Гавриловић 

• 14. новембар 2015., Београд – Тhe English Book Day ‘Innovate, Motivate, Inspire’, 

присуствовала Светлана Гавриловић (није акредитован, 6 сати стручног усавршавања) 
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• 15. новембар 2015., Ужице – 'Стрес у школи – превазилажење, промена', К4, П6 (8 

сати); присуствовале Јелица Поповић, Добрина Пејовић, Нинослава Јелисавчић 

• 18. новембар 2015., Ужице – семинар посвећен организацији DSD испита; 

присуствовала Ивана Василић 

• 5. децембар 2015., Ужице – Creativity in the English Language Classroom (није 

акредитован); присуствовале Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић, Невенка Демировић, 

Светлана Гавриловић 

• 2. новембар – 13. децембар 2015. – online курс ‘Creative Writing for ELTA Teachers – 

Small Town Stories’ (није акредитован, 20 сати стручног усавршавања); курс похађала 

Светлана Гавриловић 

• 11. децембар 2015., Ужице – састанак наставника енглеског језика Града Ужица; 

присуствовале Бранкица Скорковић и  Светлана Гавриловић  

• Новембар 2015. – март 2016. – online семинари GOLD (Globales Online- Lernen Deutsch 

als Fremdsprache); учествује Ивана Василић 

• 16. jaнуар 2016. – семинар ‘Creative juices’; присуствовалa Светлана Гавриловић 

• 16. jaнуар 2016. - састанак наставника енглеског језика Града Ужица; присуствовалa 

Светлана Гавриловић 

• 22-24. јануар 2016., Ковачица – први од два семинара у оквиру online обуке DSD 

GOLD; присуствовала Ивана Василић; 

• 27. фебруар 2016., Ужице – презентација уџбеника издавачких кућа Oxford University 

Press и Macmillan из Велике Британије; присуствовале Данка Ковачевић и Светлана 

Гавриловић; 

• 3. март 2016. – пројекција филма 'Сведоци историје - (Не)заборављени Ужичани/ке у 

првом светском рату' у Ужичкој гимназији; присуствовале: Јелена Ћоровић, Јелена Дукић, 

Светлана Гавриловић, Нинослава Јелисавчић, Добрина Пејовић, Ђурђица Вранић и Данка 

Ковачевић; 

• 1-2. април 2016. – међународна конференција за наставнике енглеског језика у Грацу, 

Аустрија; присуствовала Светлана Гавриловић;  

• 10. април 2016., Ужице – Данка Ковачевић је присуствовала семинару у РЦУ под 

називом 'Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави’, К2, П1, 8 сати стручног 

усавршавања;  

• 15. април 2016. – у Ужичкој гимназији одржана презентација Филолошког факултета 

Универзитета у Београду; присуствовалa Јелена Ћоровић; 

• 13-15. мај 2016., Ковачица – завршни семинар у оквиру DSD GOLD обуке; 

присуствовала Ивана Василић; 

• 15. мај 2016. – РЦУ, одржан семинар за професоре и ученике под називом ''Развијање 

активизма и волонтеризма код ученика'’; oбуку прошла Нинослава Јелисавчић; 

• 20-21. мај 2016., Београд – 14. ЕLТА конференција; присуствовале Јелена Ћоровић, 

Бранкица Скорковић и Невенка Демировић;  
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• 24. мај 2016., Горњи Милановац – радионицa са Маrk-ом Andrews-ом; присуствовале 

Бранкица Скорковић и Невенка Демировић у Гимназији 'Таковски устанак'. 

Што се такмичења  тиче, ова школска година је била веома успешна. 

• 22 ученика учествовала на међународном HIPPO такмичењу из енглеског језика. 

Координатори такмичења су Бојана Броћић и Светлана Гавриловић. Први круг такмичења 

одржан 5. марта 2016. у Ужичкој гимназији; шест ученика се пласирало у полуфинале. 

Полуфинално такмичење одржано 2. априла 2016. у Пожези, али се нико од ученика није 

пласирао у финале. 

• 19. марта 2016. одржано регионално такмичење из страних језика у Пољопривредној 

школи у Пожези; освојена четири трећа места из енглеског језика, два друга и једно треће 

место из француског језика и једно прво место из италијанског језика – осам пласмана на 

Републичко такмичење; 

• 17. априла 2016. у Београду одржано републичко такмичење из страних језика; 

освојено прво и друго место из француског језика и пето место из италијанског језика; 

• На литерарном конкурсу на енглеском језику под називом My English Book који 

организује издавачка кућа из Београда The English Book учествовало пет ученика првог и 

другог разреда са шест радова. Међу 50 најбољих изабрани радови Милене Стевановић I2 и 

Јоване Илић II4 ептембру ове године бити објављени у зборнику радова за 2016. годину.  

Стручно веће за стране језике је током школске 2015/2016. године учествовало у 

следећим пројектима: 

• DELF – француски језик; задужена Ђурђица Вранић; три ученика полагала испите 5. 

марта 2016. у ОШ 'Душан Јерковић' и сви положили. 

• DSD – немачки језик; задужена Ивана Василић; 13 ученика изашло на писмени део 

испита 9. марта 2016. у Ужичкој гимназији; усмени део испита одржан 3. априла 2016. у 

Гимназији, а на испит изашло 12 ученика. Сви ученици положили испит, деветоро добило 

сертификат В1 нивоа, а троје В1/А2 нивоа. 

• Пројекат увођења јапанског језика као факултативног предмета у основне и средње 

школе у Србији; задужена Бранкица Скорковић. Пројекат завршен крајем априла 2016., а 

сертификат о завршеном почетном курсу јапанског језика добило је 12 ученика. 

Чланови Већа су уједно чланови и следећих  струковних удружења: 

• ELTA – Удружење наставника енглеског језика; чланови Удружења Јелена Ћоровић и 

Светлана Гавриловић, која је уједно и члан Управног одбора Удружења и координатор за 

Златиборски округ; 

• SEETA – South Eastern Europe Teachers’ Association; члан и волонтер Светлана 

Гавриловић; 

• Удружење професора француског језика – члан Добрина Пејовић. 

Током ове школске године реализовано је укупно 14 ваннаставних активности 

едукативно-забавног карактера. 
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• 24. септембар 2015. - Европски дан језика – такмичење; учествовале Бранкица 

Скорковић, Невенка Демировић, Светлана Гавриловић, Јелена Ћоровић, Јелена Дукић, Бранка 

Вукић, Ђурђица Вранић, Данка Ковачевић, Бојана Броћић, Ивана Василић, Добрина Пејовић, 

Нинослава Јелисавчић 

• 1. октобар 2015., Ужице – Дани руске културе у Ужицу; учествовала Бранка Вукић 

• Октобар 2015. – обележено 750 година од Дантеовог рођења постерима и рецитовањен 

Дантеове поезије 

• Октобар 2015. – изложбом обележен празник Halloween 

• 25. новембар 2015. – квиз за ученике на енглеском језику ‘Who Dunnit?’; учествовале 

Јелена Ћоровић, Невенка Демировић, Данка Ковачевић, Бранкица Скорковић, Светлана 

Гавриловић 

• Децембар 2015. – изложбом обележено 150 година од рођења Радјарда Киплинга 

• 9. март 2016. – изведен поетско-музички програм на енглеском језику под називом The 

Phenomenal Woman; активности координирале Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић, 

Светлана Гавриловић и Невенка Демировић 

• Mарт 2016. – реализован литерарни конкурс на енглеском језику под називом Cinquin 

Poetry Contest 

• 12. марта 2016. група ученика извела кратак програм на отварању канцеларије Српско-

руског клуба у Ужицу; ученике припремила Бранка Вукић.  

• Април 2016. – у холу Школе приређена изложба поводом 400 година од смрти Виљема 

Шекспира и Мигела де Сервантеса; активности координирале Светлана Гавриловић, Бранкица 

Скорковић и Нинослава Јелисавчић; 

• English in Action, интензивни курс енглеског језика, одржан од 9. до 13. маја 2016. 

године за 21 ученика првог, другог и трећег разреда; предавачи из Велике Британије били су 

Jennie Khan и Ben Windle; активности координирале Бранкица Скорковић, Светлана 

Гавриловић, Невенка Демировић и Данка Ковачевић; 

• 19. мај 2016. – драмским програмом обележено 400 година од смрти Виљема Шекспира 

и Мигела де Сервантеса; активности су координирале Светлана Гавриловић, Бранкица 

Скорковић, Невенка Демировић, Јелена Ћоровић и Нинослава Јелисавчић; 

• 9. јун 2016. – изложбом у холу Школе под називом 'Руски језик на Facebook-у' и 

кратким програмом на руском језику обележен Дан руског језика; изложбу са ученицима 

припремила Бранка Вукић; 

• 18. jуна 2016. – обележен Дан Републике Шпаније; активности координирала 

Нинослава Јелисавчић. 

Успеси ученика што се страних језика тиче као и активности Стручног већа пропраћене 

су и у медијима: 

• http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8461/language/en- 

GB/Default.aspx  на сајту Савета Европе објављен кратак текст о обележавању Европског дана 

језика у Ужичкој гимназији 
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• http://pasaz.rs/svecano-otvoreni-dani-ruske-kulture-u-gkc-u-2/     -  на порталу 'Пасаж' 

објављен текст о учешћу гимназијалаца на отварању Дана руске културе у Ужицу 

• http://us11.campaign-

archive1.com/?u=03c12b991b352ba7714c5fa40&id=e306fc60a7&e=b5dde7595b  – објављен је 

текст Светлане Гавриловић о квизу на енглеском језику организованом у школи под називом 

The Who Dunnit Quiz? 

• http://srpskoruskiklubuzice.rs/    - објављен текст 'Отварање канцеларије Српско-руског 

клуба и прослава Масленице' о учешћу Гимназијалаца на отварању 

• http://elta.org.rs/2016/04/11/the-five-best-activities/     - објављена активност Бранкице 

Скорковић под називом A Class Book у оквиру мини електронске публикације са пет 

награђених активности на семинарима Creativity in the Classroom 

• http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2016/04/Small-Town-Stories-FINAL.pdf       - у 

електронској публикацији насталој као резултат курса креативног писања који је током 

новембра и децембра 2016. организовала ЕЛТА у сарадњи са Америчком амбасадом под 

називом Small Town Stories – A creative Writing Course for English Teachers објављене и три 

кратке приче Светлане Гавриловић 

• http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2016/05/ELTA-Newsletter-May-June-2016.pdf   - 

објављен прилог Светлане Гавриловић под називом The Cinquain Poetry Contest 

• http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2016/05/ELTA-Newsletter-May-June-2016.pdf   - 

објављен прилог Светлане Гавриловић под називом The Phenomenal Woman 

• http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2016/05/ELTA-Newsletter-May-June-2016.pdf - 

објављен прилог Светлане Гавриловић и Бранке Дечковић (Медицинска школа Крагујевац) 

под називом TEA’S Graz ConneXion 

• 'Просветни преглед' од 19. маја 2016. – објављен прилог о успесима ученика Гимназије 

на овогодишњем републичком такмичењу из страних језика под називом 'Најбољи језичари' 

• На ELTA сајту објављен прилог Светлане Гавриловић о обележавању 400 година од 

смрти Виљема Шекспира и Мигела де Сервантеса у Ужичкој гимназији под називом Uzice 

Grammar School Pays Tribute to the Bards http://elta.org.rs/2016/06/06/shakespeare-400-by-

svetlana-gavrilovic/   

Од осталих активности треба поменути: 

• На конкурсу за најбољу креативну активност коју је организовало Удружење 

наставника енглеског језика ELTA у оквиру серије семинара под називом Creativity in the 

Classroom, једну од награда освојила Бранкица Скорковић за активност A Class Book.  

• 10. мaja 2016., Школу посетио Милан Милетић, представник за Србију издавачке куће 

Pearson из Велике Британије. 

Од активности планираних Годишњим програмом рада, није реализовано пет угледних 

часова, није обележено 120 година од рођења и 90 година од смрти Сергеја Јесењина, није 

одржано руско поетско вече, није било учешћа на НИС олимпијади из руског језика и није 

обележен Дан Републике Италије.      
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3. Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука  

Председник Стручног већа Драгана Ђурић 

У току првог полугодишта стручно веће је одржало пет састанака.Активности су се 

одвијале према утврђеном плану. 

На првом састанку је направљен план и подељене обавезе везане за активности у току 

школске године.Анализиран је рад у претходној школској години, одређени приоритети за 

наредну школску годину и потребна средства за реализацију планова.За неодређене 

планиране активности, одлучено је да се припреме потребне информације и тек тада да се 

приступи планирању. 

На другом састанку је усвојен план рада, расподељене обавезе око вананставних 

активности за које су одговарајући наставници задужени.Одабране су две групе компетенција 

за стручно усавршавање и направљен план стручног усаврашавања на основу индивидуалних 

планова. 

На трећем састанку је направљен  преглед начина оцењивања, узимајући у обрзир и 

формативно и сумативно оцењивање.У складу са начином рада у друштвеним наукама, 

подстиче се интерактивни рад и оцењивање ученика у свим активностима: на часу, путем 

пројеката и анализа. Свако је презентовао просечан број оцена у својим одељењима, чланови 

већа су констатовали да је растерећенији распоред класификационих периода омогућио да 

ученици без проблема буду оцењени током првог класификационог периода, посебно 

узимајући у обзир да је већина наших предмета само годину дана и да се ученици и наставник 

тек упознају у септембру.Код предмета који имају два и три часа недељно једноставније је 

спровести оцењивање, него што је то случај у настави где је по један час недељно.Постојећи 

текући проблеми се решавају бољим планирањем, за које је свако имао по неки предлог како 

га унапредити.Чланови стручног већа размењују идеје како би редовност оцењивања остала 

на што вишем нивоу; наравно, свако уклапа начин оцењивања са стилом наставе који се 

спроводи у оквиру одговарајућег предмета. Разматрана је и примена стручне литературе. 

Наставници су упућени да самостално трагају за новом литературом и зато састанци стручног 

већа омогућавају повећање информисаности за сваку област посебно.У току је месец књиге у 

оквиру кога издавачке куће дају неуобичајено високе попусте, што су чланови стручног већа 

искористили за побољшање својих кућних библиотека. Такође, размењене су информације о 

коришћењу стручне литературе у оквиру библиотечких база података COOBISS – што сви 

можемо користити путем Интернета. 

 На четвртом састанку стручног већа разматране су две велике теме: анализирана су 

васпитно-образовна постигнућа ученика након првог класификационог периода и разматране 

могућности рада са даровитим ученицма.На основу резултата на првом класификационом 

периоду, анализирана су постигнућа ученика из области друштвених наука.Утврђено је да 

нема значајних разлика у интересовањима и резултатима друштвено-језичког и природно-

математичког смера: ученици постижу високе резултате.Изузетак су ученици спортских 

одељења у свакој генерацији: слабо присуство настави и ниска мотивација доводе до нижих 

резултата и слабијег одговора на постављене захтеве у настави друштвених 

предмета.Ученици су у принципу мотивисани за рад и редовно извршавају постављене 



 

 

64 

 

задатке.Они ученици који се више интересују за ове предмете имају обједињену секцију из 

области социологије и филозофије; секција редовно ради на бази дискусија на договорене 

теме.У склопу рада са даровитим ученицима, ученици који се интересују за програме 

Истраживачке станице Петница, добијају потребне информације, подршку и помоћ 

наставника.Ове школске године су се за програм психологије пријавиле две ученице: Јована 

Пенезић и Љубица Јоковић, обе из другог разреда друштвенио-језичког смера. За њих је 

предметни наставник Драгана Ђурић написала препоруку за учешће у програму. 

 Као део редовног стручног усавршавања, две професорке нашег стручног већа су биле 

на акредитованом семинару Стрес у школи, који је организован у Регионалном центру за 

стручно усавршавање запослених у образовању Ужице: Соња Ковачевић и Милунка Стељић. 

За овај семинар се добија 8 бодова стручног усавршавања. 

Нико од чланова стручног већа није био у прилици да посети Сајам књига. 

 Пети састанак стручног већа посвећен је матурским радовима.Разматране су и усвојене 

теме за матурске радове из филозофије, социологије и психологије.На састанку је 

представљена методологија рада у оквиру различитих предмета; анализирани су примери 

добре праксе из претходних школских година. 

II 

У току другог полугодишта стручно веће је одржало шест састанака.Активности су се 

одвијале према утврђеном плану. 

Први састанак је одржан 25.јануара 2015.године.  Анализирани су нови правилници који 

су у примени од овог полугодишта.Правилник који се односи на оцењивање у великој мери је 

био примењиван, само су озакоњени захтеви који су били у досадашњим инспекцијским 

посетама.Правилник који се односи на стручно усавршавање је познат свим члановима 

стручног већа и само се дискутовало о техничким могућностима и ограничењима реализације 

стручног усавршавања на нивоу стручног већа и на нивоу школе.Током спољашњег 

вредновања школе, од наставника се очекивало да индивидуалну евиденцију о ученицима 

ускладе са новим правилником о оцењивању.На састанку се дискутовало о комплексности 

захтева и дошло до закључка да неко од чланова стручног већа осмисли образац који би се 

представио на следећем наставничком већу као почетни предлог за школски документ на том 

пољу. 

Други састанак је одржан 24.фебруара 2016..године.На основу резултата на првом 

полугодишту, анализирана су постигнућа ученика из области друштвених наука.Утврђено је 

да нема значајних разлика у интересовањима и резултатима друштвено-језичког и природно-

математичког смера: ученици постижу високе резултате.Изузетак су ученици спортских 

одељења у свакој генерацији: слабо присуство настави и ниска мотивација доводе до нижих 

резултата и слабијег одговора на постављене захтеве у настави друштвених 

предмета.Припремљени су сви потребни подаци и подељене обавезе за полугодишњи 

извештај.Чланови стручног већа одговорно приступају својим обавезама и зато је договор о 

подели послова увек ефикасан и брз.Уз све друге податке, чланови стручног већа су 

анализирали и додатке за свој портфолио, размењене су идеје и обавештења шта би од 

података све требало додати да портфолио прати индивидуалне промене и развој.Свако је 

затим допунио свој портфолио у електронском и папирном примерку. 
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Трећи састанак је одржан 30.марта 2016.године.Професорка филозофије је известила о 

Републичком такмичењу из филозофије које је организовано у Пожаревцу 18. и 

19.марта.Нашу школу је представљала ученица Лидија Станић из IV 2.Ово такмичење 

истовремено представља и квалификације за међународну олимпијаду из филозофије која се 

ове године одржава у Бриселу.За професоре је организован стручни семинар Таск у настави и 

представљање приручника за наставнике филозофије које је припремила издавачка кућа 

Клет.На састанку смо добили детаљне информације о току такмичења, организацији 

међунродног такмичења,као и о семинару, на основу чега је остварено стручно усавршавање у 

оквиру установе.Редовност оцењивања је једна од најчешћих тема на састанцима стручног 

већа.Утврђено је да је оваквим распоредом распуста, субјективно скраћен период у другом 

полугодишту, што је наставницима додатна активност да у плановима следеће године унесу 

више утврђивања у мартовске оперативне планове.Оцењивање је у задовољавајућим оквирима 

захваљујући редовности и доброј сарадњи са ученицима.Констатовано је да је у овом периоду 

мањи број ученика из различитих разреда плански одсуствовао, због учешћа на такмичењима, 

или боравка у Петници, или боравка на омладинским програмима, или спортским 

такмичењима.Ученици који су знали да ће изостати, на време су сигнализирали наставницима 

и благовремено били оцењени.Све то је резултат неговања културе сарадње и планирања на 

нивоу школе. 

Четврти састанак је одржан  19.априла 2016.године.Анализом постигнућа ученика на 

трећем класификационом периоду, установљено је да су резултати у оптималним границама.У 

принципу ученици имају на овом класификационом периоду нешто ниже оцене него на крају 

школске године. За ученике завршних разреда, период до краја школске године је веома 

кратак и то треба имати у виду у редовној настави.Уочено је да се општи коментари 

понављају, како на седницама одељењских већа, тако и на састанцима стручног већа, јер су 

резултати и трендови слични.Сарадња са матурантима који припремају матурске радове је 

коректна, углавном су урађене структуре и почетни делови матурских радова, а сваки од тих 

елемената се доноси на прегледање и консултације.Све је више ученика који своје радне 

верзије матурских радова шаљу електронским путем професорима, а тако добијају и верзије 

са коментарима: уштеди се на времену, енергији, а и подиже еколошку свест због штедње 

папира.У дискусији о доступној стручној литератури, наставници се углавном групишу по 

предметима. Стручних часописа нема већ дуго. У школској библиотеци је набављена нова 

књига Психологија у образовању, у три тома, аутора Аните Вулфолк, Малкома Хјуза и 

Вивијен Волкап. Сви чланови већа су се сложили да је то вредна савремена комплетна књига, 

пре свега намењена наставницима (а не психолозима, како би се на први поглед могло 

помислити).Међусобно се размењује примерак књиге на читању.Кад сви прочитају, уследиће 

дискусија на нивоу стручног већа. 

Пети састанак је одржан  25.маја 2016.године.На основу анализе стручног усавршавања, 

чланови стручног већа су закључили да је веома тешко организовати и учествовати на 

семинарима који се односе на струку. У школи и у Регионалном центру за стручно 

усавршавање запослених у образовању се врло често организују семинари у којима могу да 

учествују сви наставници. Тако се одржава приоритет и сви се слажу да је заједничко добро 

важније од посебних група предмета. Међутим, у понуди је онда мање програма за уже 

стручне области. У школи ће почетком јуна бити огранизован семинар о стресу наставника, на 

који су се пријавили чланови који нису прошли тај семинар у првом кругу.  
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Шести састанак је одржан  23.јуна 2016.године.Чланови стручног већа су констатовали 

да, упркос разноврсности предмета, стручно веће одржава висок ниво кохезивности и 

сарадње. Обим послова је оптималан, начин сарадње је професионалан и одговоран. Сви 

планирани послови су реализовани на време.Чланови су углавном задовољни досадашњим 

начином рада. Могуће је побољшати квалитет сарадње електронском разменом података, 

узимајући у обзир да су нове технологије омогућиле брзу размену података.Извршена је 

подела послова везано за прикупљање података и писање извештаја. Извештај ће бити 

достављен школским службама до краја јуна, као што је и планирано.  

За сваки предмет је направљен план поделе и достављен руководству Школе. 

ФИЛОЗОФИЈА:  

Стељић Милунка III4, III5, III6 x 2 =6            IV4, IV5, IV6 x 2= 6  Укупно 12 часова 

Соња Ковачевић III1, III2, III3, IIIs x 2=8      IV1, IV2, IV3, IVs=12 Укупно 20 часова 

СОЦИОЛОГИЈА 

Јевтић Бранка      IV1, IV2, IV3, IVs=12           IV4, IV5, IV6 x 2= 6  Укупно 18 часова 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

Јевтић Бранка      IV1, IV2 џ 1= 2 часа 

Станић Љиљана , IV3, IV4, IV5, IV6, IVs џ 1 =5 

ПСИХОЛОГИЈА 

Ђурић Драгана  II 1-6     2x5=10 

Радовић Драгана     II s + 1 (без паузе у распореду)   2 x 2=4     

Све тачке дневног реда су реализоване кроз дискусију и размену припремљених 

података.Чланови стручног већа долазе припремљени на састанке и ефикасно се спроводе 

планиране активности. 

 

4. Извештај о раду Стручног већа наставника историја  

Председник Стручног већа Душица Илић 

У школској 2015/16-ој години, Стручно веће професора историје одржало је укупно 17 

састанака. Руководилац актива за ову школску годину је била професор Душица Илић. 

Активности које су спроведене су следеће: 

1. расподела часова --- расподела је спроведена на следећи начин:Јадранка Папић 

недељно 21 час, Душица Илић недељно 19 часова, Светлана Миловановић 18 часова. 

2. избор уџбеника---Стручно веће је закључило да је напрактичније држати се уџбеника 

Завода за уџбенике и наставна средства, Београд. 
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3. семинари и стручна усавршавања---што се тога тиче, ова школска година је била 

сиромашна. 

4. активности у оквиру наставе (угледни часови одржани у другом разреду ,,Живот у 

средњем веку,, и четвртом разреду ,,Балкански ратови,,, оба код проф.Јадранке Папић) 

5. ваннаставне активности -----ова врста активности је била веома жива, организовани су 

посете чланова секције историчара градском Архиву, градском Народном музеју, затим су 

ученици другог и четвртог разреда приредили изложбу у холу школе посвећену 

160годишњици рођења Николе Тесле. 

 Чланови с екције првог и трећег разреда су присуствовали јавном часу историје на 

Текеришу 19.августа 2015. Посвећеном годишњици Церске битке, а у оквиру тог излета у 

организацији Друштва српских домаћина посетили су и музеј у Ваљеву са поставком 

посвећеном Ваљевској болници у Првом сетском рату, и Гучево и Бању Ковиљачу. 

 Такође су ученици првог и трећег разреда на крају школске године, 12.јуна 2016. 

Посетили Музеј Николе Тесле у Београду, и Историјски музеј са изложбеном поставком 

посвећеном животу Михајла Пупина. Оба излета је водила проф Душица Илић. 

Још једна значајна активност у којој су учествовали ученици трећег разреда је 

реализација едукативног филма кои је посвећен Ужичанима, учесницима Првог светског рата, 

а у склопу обележавања годишњице Великог рата, а по конкурсу града Ужица на коме је овај 

пројекат Друштва историчара Ужица добио потребна средства за реализацију. Филм  

,,Споменици говоре-(не)заборављени Ужичани/Ужичанке у Првом светском рату,, је имао 

веома успешну премијеру 26.фабруара 2016.г. у Градском културном центру, а на основу њега 

су и колеге у школама које су учествовале у реализацији овог пројекта, могли добити и бодове 

за стручно усавршавање у оквиру установе.Филм је иначе замишљен као едукативни 

материјал за колеге историчаре првенствено, али и србисте, у упознавању ученика са 

локалном историјом и значајним личностима нашег краја које  су је обликовале.У реализацији 

пројекта, као аутор једне од филмских прича коју чине биографије две значајне личности, 

мајора Косте Тодоровића и пуковника Душана Пурића, учествовала је професор Душица 

Илић. Планирано је да се ова врста активности настави 

6. усаглашавање рада и оцењивања између чланова Стручног већа 

7. информисање и разговор о догађајима и појавама које су значајне за историју као 

науку и предмет у школи---разговор о покушајима ревизије историје и начинима да Стручно 

веће на одговарајући начин реагује у вези са тим. 

 

5. Извештај о раду Стручног већа наставника географије  

Председник Стручног већа Биљана Шоловић 

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

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

реализацију наставног процеса. 

-Направљен је програм рада за додатну наставу и географску секцију. 
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-Попуњени су обрасци за професионално и лично усавршавање предметних наставника 

из географије како у оквиру саме школе тако и ван ње. 

-Професорке географије су присуствовале стручним трибинама под називом" О  

Јарославској области"/предавање везано за обележавање Дана руске културе у Уж- 

ицу/ у ГКЦ-у и "Туристички дан у Ужицу" у просторијама Градске куће Ужице које је 

организовао Градски одбор за туризам и екологију града Ужица. 

-Професорка географије Шоловић Биљана присуствовала семинару у РЦ-у под 

називом:" Стрес у школи,превазилажење и промена" 

 -Изведена су два једнодневна излета за ученике првог и другог разреда у оквиру гео-

секције и додатне наставе на релацијама: Ужице-Ваљево-Ириг-Фрушка гора-Сремски 

Карловци-Нови Сад-Ужице и Ужице-Београд-Ужице у оквиру којих су проф.географије 

одржале и угледне часове као пример теренске и очигледне наставе. 

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

кроз модерне иновације,држање угледних и огледних часова у току првог и другог 

полугодишта,као и размене искуства са колегама из других школа а и сродних научних 

дисциплина. 

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

под називом" Нацоинална географска олимпијада" на коме ће учествовати и ученици из наше 

школе крајем јануара, где ће се одржати први круг квалификација за даљи ниво 

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

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

Шоловић Биљана уз стручну помоћ и подршку Мире Галечић.Поводом тога одржана су два 

нивоа такмичења:школски и општински, где је пролазност стекло 6 ученика у оба круга. и то 

је уједно и пласман за трећи ниво такмичења који ће се одржати 20.03.2016.год у пет градова 

Србије: Београд,Ниш,Нови Сад,Крагујевац и Ужице. 

-Дат је предлог тема за израду матурских радова који је усвојен на седници 

Наставничког већа,као и избор професора ментора Галечић Мирјане за 

шк.2015/2016.год.Направљени су спискови по одељењима,одржане прве консултације и дата 

су упуства за даљи рад уз обавезно коришћење понуђене литературе као и осталих извора 

информација неопходних за прикупљање грађе приликом израде истих.Укупно 27 ченика који 

ће писати матурске радове из географије 

-Присуствовали смо свим седницама Наставничких и Одељенских већа који су 

планирани за овај период. 

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

резултата из географије и усаглашени су критеријуми оцењивања где није било већих 

одступања. 

-Укупно одржаних састанака за овај период 5. 

- У оквиру такмичења под називом "Националана географска олимпијада" којa  се сваке 

године одржава у другом полугодишту, учешће је узело 8 ученика трећег разреда a који су 

постигли следеће резултате: 
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1.ниво-школско такмичење 30.01.2016.год.у нашој школи ,пласирало се 8 ученика на 

следећи 

2.ниво-општинско такмичење 20.02.2016.год. у нашој школи,пласирало се 8 ученика на 

следећи 

3.окружни ниво који је одржан 12.03.2016.год. у Крагујевачкој гимназији где су се на 

следећи ниво 

4.државног/републчког такмичења пласирала 2 ученика Дедић Михаило и Половина 

Душан.Такмичење ће се одржати у Радаљ бањи у периоду од 20.-22.05.2016.год. у присуству 

проф.географије.На њему ће ученици полагати тест општег географског знања и практични 

део  мултимедијални - теренски рад  на основу  којих ће се утврдити постигнути резултати. 

- Професорке географије су присуствовале стручној трибини под називом "Да се не 

забораве "које је организовало Друштво историчара из Ужица на челу са професорима 

историје из Ужичке гимназије ,Економске и Техничке школе у просторијама ГКЦ-а./ 

23.02.2016./ 

- На стручном географском семинару  у Београду нисмо присуствовали због припрема 

ученика за предстојећа такмичења . 

- У наредном периоду организоваћемо у оквиру гео-секције једнодневни излет за 

ученике првог разреда на релацији: Ужице-Крагујевац /са посетом Шумарицама/ -Свилајнац 

/посета природњачком музеју/ -Јагодина /посета Галерији наивног сликарства и Завичајном 

музеју/ -Крагујевац -Ужице /дана 14.05.2016.год./ који је веома успешно реализован у датом 

периоду. 

-Од 20-22.05.2016.год одржана је Национална географска олимпијада 2016.у Радаљ бањи 

код Малог Зворника на којој су учествовалинаши ученици 3/5 одељења Душан Половина и 

Дедић Михаило на којој су остварили одличан успех нарочито из области теренског рада.На 

такмичењу је учествовало 70 ученика из Србије које је у току три дана радило тест 

знања,теренски рад/анализа аерофото снимака,мапирање терена и swot анализа 

(снага,слабости,могућности,претње) и мултимедијални тест.У наредном периоду 

Организациони одбор Регионалног центра за таленте Београд 2 ће извршити анализу 

постигнућа и објавити коначну листу ученика који су се пласирали на Балканску географску 

олимпијаду која ће се одржати такође у Радаљ бањи од 24.-30.06.2016.године. 

-Дана 29.05.2016.године ученици трећег разреда са проф.Шоловић Биљаном су 

реализовали једнодневни излет на релацији Ужице-Вишеград-Фоча - Требиње-Ужице на коме 

су обишли сам град на Требишњици и манастире Тврдош и Грачаницу. 

-Дана 3.06.2016.године присуствовали смо манифестацији Туристичког каравана на 

Градском тргу под називом" Моја Србија"који има за циљ промоцију  домећег туризма на 

простору наше земље са члановима гео-секције и додатне наставе. 

- Присуствоваћемо стручном семинару  који се односи на превазилажења стреса у школи 

4.06.2016.год.а који ће се одржати у Ужичкој гимназији/ одложен за август месец због 

смртног случаја у породици једног од водитеља семинара/. 

-Уредно смо организовали консултације са матурантима који ће бранити своје матурске 

радове дана 11.06.2016.год. код проф.ментора Галечић Мирјане и чланова комисије. 
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-У току ове школске године одржали смо 10 састанака Стручног већа,анализирали смо 

рад истог,боравили уредно на свим седницама Одељенског и Наставничког већа,учествовали 

у активностима које се односе на рад школских тимова нарочито из области Подршке 

ученицима и дешавањима у школи. 

-Попунили смо обрасце који се односе на стручно усавршавање у школи  али и ван ње 

/табеле се налазе у портфолију сваког наставника понаособ/ 

-Дали смо предлог поделе часова за наступајућу школску годину  

 

6. Извештај о раду Стручног већа наставника биологије  

Председник Стручног већа Душица Ристовић 

У наведеном периоду реализована је већина активности предвиђена Годишњим планом 

рада:  

• конституисано стручно веће, израђен план рада СВ, извршена је подела предмета на  

наставнике, избор уџбеника и одговарајућих приручника као и усвојена структура 40-

часовне радне недеље 

• извршен договор о реализацији контролних вежби, организовању допунске и додатне  

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

• дискутовало се о реализацији наставних садржаја, редовности оцењивања и 

усаглашености критеријума 

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

полугодишту) 

• извршена анализа успеха на крају првог класификационог периода  и предложене мере 

за побољшање успеха 

• предложен и усвојен план за реализацију огледних /угледних часова  

• предложене и усвојене теме за матурски рад  

• договарало се о рализацији ваннаставних активности   

• чланови стручног већа активно су сарађивали са Локалном  самоуправом  на пољу 

заштите животне средине 

• чланови стручног већа сарађивали су са  Заводом  за јавно здравље на пољу заштите 

здравља 

• извештаје о стручном усавршавању, чланови овог већа су појединачно доставили 

педагогу школе и свако у свој портфолио 

На седницама  Наставничких већа, колеге из актива биолога су увек присутни, па све 

теме које су у записнику заведене могу се навести и у овом извештају.  

 На предлог Стручног већа за географију, у оквиру географске и еколошке секције, у 

септембру је реализован  једнодневни излет за заинтересоване ученике другог разреда на 
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релацији Ужице-Ваљево- Ириг- Сремски Карловци- Нови Сад- Ужице. Колегиница Милица 

Зарић ученике упознала са биодиверзитетом Националног парка Фрушка гора. Приликом 

обиласка Природњачке поставке у Заводу за заштиту природе, Милица Зарић и  Душица 

Ристовић  су се укључиле  у презентацију представљених биљних и животињских врста како 

би више ученика  чуло занимљиве информације. 

Кајем октобра и почетком новембра, на Златибору је одржан Конгрес студената 

биологије на којем су организована предавања професора Биолошког факултета о значајним и 

актуелним темама из савремене биологије. Биологе наше школе је заинтересовало предавање 

професорке Гордане Субаков Симић  - "Случај језера Врутци" у оквиру кога је презентовала 

ситуацију на језеру, методологију испитивања која се обављају, њено виђење узрока 

пренамножавања цијанобактерија и могуће методе санације. На предавању је била присутна 

Душица Ристовић и поделила утиске и сазнања са колегама из актива. 

Почетком новембра Локална самоуправа Града Ужица и Дуња Ђенић, градски већник за 

заштиту животне средине, организовали су акцију Пошумимо Велики парк,  како би се 

ублажиле последице сушења стабала. Колегиница Милица Зарић је окупила ученике - чланове 

еколошке секције, али и друге заинтересоване ученике наше школе, па је и Ужичка гимназија 

учествовала у овој корисној и волонтерској акцији. Одзив ученика је био већи од очекиваног, 

па се надамо да ће оваквих акција у наредном периоду бити чешће.  

У новембру  Душица Ристовић је  презентовала чланак " Српски научник створио 

најјачи антибиотик на свету", који се појавио на сајту alternativnamedicina.rs . У чланку се 

пише о професору Ђурици Поповићу, дипломираном биологу - генетичару и члану научног 

тима САНУ. Чланови стручног већа су се сагласили да се текст може користити као прилог у 

оквиру додатне наставе, еколошке секције, али и на редовним часовима у оквиру наставних 

тема из генетике,  микробиологије и микологије. 

У децембру  Душица Ристовић је присуствовала  Радном састанку који је у оквиру 

ТЕМПУС пројекта  "Мрежа установа за едукацију и тренинг јавних еко-лабораторија" одржан 

у Новом Саду. По повратку је упознала колеге са закључцима радног састанка, а један од њих 

је да је стање у животној средини алармантно лоше и да се мора организовати и умрежити 

више стручних људи и институција ради праћења квалитета животне средине на територији 

целе Србије. 

Колеге које предају матурантима, саставили су списак тема за матурске радове и 

доставили их педагогу школе, а налазе се и у прилогу у фасцикли актива. 

Већ другу грејну сезону заредом, чланови еколошке секције, ученици који су 

зинтересовани за  додатну наставу и професорке Душица Ристовић и Милица Зарић, прате 

индекс квалитета ваздуха у нашем граду. Овај јаван податак објављује Завод за јавно здравље 

на свом сајту, а ученици индекс квалитета ваздуха уписују у календар праћења који смо 

направили у кабинету.  На часовима секције и додатне наставе, повремено анализирамо и 

упоређујемо податке које смо до сада прикупили. 

У јануару, колегиница Душица Ристовић је осмислила и  са ученицима другог разреда 

направила едукативни пано "Сунђер Боб" како би се ученицима приближила систематика 

животиња.  Анкетирањем ученика дошли смо до закључка да им је овај пано изузетно 

помогао да лакше усвоје  систематику животиња. 
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У оквиру акције Светског фонда за заштиту природе (WWF)  - "Сат за Планету" 19. 

марта у 20, 30,  Локална самоуправа и Зелени савет Града Ужица организовали су концерт без 

струје и под свећама у Градском културном центру. У организацији и самој акцији, ативно су 

учествовали ученици наше школе и колегинице Милица Зарић и Душица Ристовић.  Милица 

Зарић је написала пригодан текст, који је прочитао Стефан Јевтовић, ученик четвртог разреда 

наше школе. 

У фебруару, у амфитеатру , професор Душица Ристовић је  за заинтересоване ученике 

другог разреда  организовала приказивање анимираног филма "Лукас у свету мрава". 

Пројекција је праћена стручним појашњењима појединих облика, појава и процеса, све у циљу 

лакшег савладавања морфологије и систематике животиња. 

У марту, одржано је школско/општинско такмичење из биологије у нашој школи, у 

складу са Правилником и пропозицијама које смо добили од Школске управе. Тестове за 

такмичење заједнички су припремили чланови стручног већа.Учествовало је 25 ученика,  а 

њих 13 се пласирало на окружно такмичење. У дежурању на тесту учествовали: М. Зарић, А. 

Пртењак и Д. Ристовић, а у прегледању тестова и дешифровању - М.Зарић и Д. Ристовић. Ранг 

листа са бројем освојених бодова постављена је на огласно место у кабинету за биологију.  

Окружно такмичење из биологије одржано је10.априла у Средњој школи "Свети 

Ахилије" у Ариљу. Са нашег округа, 91 бод и пласман на републичко такмичење освојило је 6 

ученика , од њих  3 ученика су из наше гимназије и то: Ђурић Павле 1/4 (91 бод,  1. у 

категорији првог разреда),   Јовановић Милица  2/6  (91 бод,  1. у категорији другог разреда)  и  

Богдановић Јована  4/6  (97 бодова,  1. место у категорији четвртог разреда). Поред ових 

ученика, запажене резултате имају и Кулић  Милица  1/1  ( 90 бодова,   2. место у категорији 

првог разреда)  и  Лазић Бранка  1/2  (87 бодова,   3. место у категорији првог разреда).  У раду 

Окружне комисије (прегледање тестова, комисија за жалбе) учествовали су Милица Зарић  и 

Душица Ристовић. 

Током априла, обележили смо и Дан планете, при чему је са локалном заједницом 

посећена депонија „Дубоко“. Ученицима је организовано предавање о сврси ове установе и 

њеном значају за град. Након тога су очишћене две локације у граду од механичког отпада, а 

то су једно дечје игралиште са паркингом и зелена површина поред „Прве основне школе 

краља Петра другог“.Ученици су за задовољством учествовали и на овој акцији. 

Републичко такмичење из биологије одржано је 8.маја на Природно –математичком 

факултету , Департман за биологију, у Новом Саду. Наши ученици су остварили следеће 

резултате:  Богдановић Јована 4/6 - 79 бодова,   Јовановић Милица 2/6  - 69 бодова,  Ђурић 

Павле 1/4  -  84 бода. Нисмо освојили ни једно од прва три места, али смо у горњој половини 

према укупном успеху ученика. 

Услед  пропуста у комуникацији и лошег преноса информација од Српског биолошког 

друштва  до професора у школама,  стручно веће наше школе није било упознато са 

променама у пропозицијама такмичења и померању скале за пролаз на републичко 

такмичења, са 91 на 85 бодова. Ову незваничну информацију колегинице Милица Зарић и 

Душица Ристовић, сазнале су након одржаног републичког такмичења, али како никакав 

допис није стигао у школу, биле су уверене да је нетачна. Испоставило се да је СБД након 

одржаног окружног такмичења спустило праг за пласман на републичко, а да та информација 
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до нашег стручног већа није стигла. Овим су оштећена 3 ученика наше школе ( Кулић 

Милица, Лазић Бранка и Диковић Марија) али и колегиница Милица Зарић као њихов 

наставник и ментор. Колегиница је обавила низ разговора са ученицима и родитељима, 

директором школе, запосленима у Школској управи у Ужицу, просветним инспектором. 

Написала је писмени допис и проследила га Министру просвете, науке и технолошког развоја, 

као и Српском биолошком друштву и декану Биолошког факултета у Београду.  

У јуну је организована одбрана матурских радова.  Чланови комисије за одбрану, поред 

одељенских старешина,  били су Милица Зарић и Саша Станојевић. Професори су изузетно 

задовољни квалитетом  матрурских радова,  озбиљном приступу теми и добрим 

презентовањем на одбрани рада. 

Чланови овог већа су одржали угледне часове у другом полугодишту,  а пропратна 

документација се налази у фасцикли стручног већа.   

У јуну чланови већа су се договорили око предлога за поделу часова и доставили га 

директору школе.  

 

7. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије 

Председник Стручног већа Драгица Селаковић 

Стручно веће хемије чине три члана Славица Вељовић, Оливера Куљанин и Драгица 

Селаковић. 

Планиране активности углавном су реализоване. Састанци су одржавани редовно једном 

месечно, евидентирани у свесци актива . 

- Претплаћени смо на часопис ,,Хемијски преглед  и добијамо га редовно . 

- Критеријуми оцењивања су усаглашени. 

- Редовност у оцењивању је карактеристика све три професорке . 

- Тестови објективног типа се користе при оцењивању ученика . 

- Допунска настава је држана редовно по потреби ученика у предвиђеним терминима. 

-Додатна настава је реализованa ,  часови секције,такође.  

-Извршена је набавка хемикалија за лабораторију. 

- 15.11.2015.г. одржан семинар у РЦУ ,,Стрес у школи'превазилажење промена,,''К4,кат 

бр.129. Семинару присуствовала  Драгица Селаковић. 

-17.12.2015.Сарадници у настави са Хемијског факултета Томислав Тофти и Урош 

Гашић,одржали су јавни час ,,огледи у настави хемије,,.Присуствовала су сва три члана 

стручног већа.  

-18.,19.и20.1.2016.г.Екстерна контрола је посетила школу .Вреднован је рад  

професора.Посећени су часови код професорки Славице Вељовић иДрагице Селаковић 

- Три ученика су препоручена истраживачкој станици Петница и примљени су .То 

суЛазар Југовић,Андреј Ковачевић,Игор Топаловић. 
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- Одржани су огледни часови . 20.4.2016. Оливера Куљанин одржала час у IIс 

одељењу,,нуклеинске киселине,, и Драгица Селаковић у одељењу II'5 ,,прелазни елементи,, 

9.6.2016.г. Часу присуствовала колегиница Оливера Куљанин. 

- Регионално такмичење из хемије одржано у Пријепољу 16.4.2016.год.Двоје  наших 

ученика заузели су прва места .Игор Топаловић ,први разред, Андреј Ковачевић ,други разред. 

,Иван Кукркић ,трећи разред,друго место и Југовић Лазар,друи разред, треће место. Ученике 

водиле  Славица Вељовић и Драгица Селаковић. 

- Републичко такмичење из хемије одржано је у Нишу на Филолошком  факултету 14. И 

15..5.2016.год. Наши ученици су постигли запажен успех.Ученике је водила Дргица 

Селаковић. 

                                                                                                      

8. Извештај о раду Стручног већа наставника физике 

Председник Стручног већа Снежана Јевђовић 

-одржано 10 састанака на којима су реализоване све планиране активности везане за 

реализацију наставе физике за текућу школску годину: 

- конституисање стручног већа  

- израда плана стручног већа 

- подела предмета на наставнике и договор о изради месечних и годишњих планова рада 

- избор уџбеника 

- договор о реализацији часова допунске , додатне и припремне наставе и  секције за 

физику 

- анализа успеха ученика и предлог мере за побољшање успеха 

- анализа реализованих активности 

- избор и усвајање тема за матурски испит  

15. октобра чланови стручног већа  присуствовали  стручном предавању професорке 

Софије Воркапић на тему ,,Утицај радона на здравље људи“ . Чланови стручног већа су том 

приликом преузели 15 детектора које ће ученици поставити у просторије својих домова. На 

тај начин постали смо учесници пројекта националне стратегије мапирања ризика радона у 

Србији  

- Одржана 2 угледна (огледна ) часа: 

2.12. 2015. Живојин Павловић – Паулијев принцип и периодни систем елемената (ИВ2) 

4.12.2015. Цмиљка Васовић- Трење.Сила трења (И3) 

25.02.2016. одржана манифестација ,, Свет роботике“. 

26-28. 02.2016. С.Јевдјовић и Ж.Павловић присуствовали Међународној конференцији 

професора средњих школа у Алексинцу 
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 1.03.2016. одржан јавни час из физике на тему ,,Јонизујуће зрачење и његов  утицај на 

животну средину“. Час одржали ученици ИВ5-ментор Снежана Јевдјовић 

13.03.2016. С.Јевђовић, Ц.Васовић и Ж. Павловић учествовали у раду Окружне комисије 

за прегледање  задатака на Окружном такмичењу из физике 

-8.04.2016. захваљујучи Стручном већу физике Ужичку гимназију посетили студенти и 

професори Физичког факултета Универзитета у  Београду  који су за ученике насе сколе 

приредили мини фестивал науке 

- 22-23.04.2016. у Алексинцу одржано Републичко такмичење из физике. Пратилац 

ученика Ж.Павловић 

-12-14.05.2016 на Златибору одржан 34 Републички семинар о настави физике. 

Присуствовали С.Јевђовић, Ц.Васовић и Ж.Павловић. 

11.06.2016.  одбрана матурова из физике,  комисија С.Јевђовић и Ж.Павловић  

- С.Јевђовић са групом ученика  присуствовала предавању,, Ајнштајн у кући“; предавач 

Мирослав Филиповић, организато РЦУ 

 

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

Председник Стручног већа Славка Живанић 

- На првом састанку Стручног већа, у другом полугодишту, који је одржан у фебруару, 

пре свега је анализиран успех ученика и усклађеност критријума оцењивања. Закључено је да 

треба радити на мотивисању ученика да долазе на све облике наставе (допунска, додатна...). 

 -Наставило се са стручним усавршавањем, ван установе, на зимском распусту.        

Професор Слободан Суботић присуствовао конференцији на тему Додатна математичка 

литература, у организацији математичког друштва “Архимедес”(12.02.2016.).  Професорка 

Милена Јелисавчић присуствовала семинару о настави математике и рачунарства у средњим 

школама, у организацији Друштва математичара Србије. Уводни део семинара је  занимљива 

тема  “Вредновање науке и истраживања” (13. и14.02.2016.). Семинари су одржани у 

Београду. 

     -Професори су наставили са припремама ученика за републичка такмичења из  

математике и рачунарства и информатике. Постигнутим резултатима чланови већа су 

задовољни. Награђени су професори Рајко Тубић, Слободан Суботић, Милена Јелисавчић, 

Марија Станковић и Дејан Цвијетић.                                                                                                   

 -Реализована је и припремна настава за пријемни испит. Пратићемо, као и претходних 

година, постигнуте резултате наших ученика на пријемном испиту.                                                                  

-Уредно су се одржавале консултације око матурског рада, одабрани задаци за писмени 

део испита и сви послови око матурског испита завршили су се без проблема. 

-Професори одржали угледне часове.                                                                                           

-Професор Рајко Тубић 08.03.2016.одржао угледни час у  III-2, наставна јединица “ Угао 

између две праве”. Присуствовао професор Слободан Суботић.                                                 
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-Професорка Милена Јелисавчић 08.03.2016.одржала угледни час у одељењима II-4 и   II 

-5. Ученици су радили тест, а проверавало се знање из ирационалних, експоненцијалних и 

логаритамских једначина и неједначина. Дежурни професори на тесту били су Марија 

Станковић, Славка Живанић, Драгица Селаковић и Милена Јелисавчић.                                                      

- Професорка Аћимовић Милијана 11.03.2016. одржала угледни час  у одељењу III-1. 

Наставна јединица “Компјутерске компоненте”. Присуствовале професорке Цмиљка Васовић 

и Биљана Ристић.                                                                                                                     -

Професорка Биљана Ристић 25.04.2016.одржала угледни час у одељењу I-с. Наставна јединица 

“Израда презентације”. Присуствовала професорка Милијана Аћимовић. 

- Професор Слободан Суботић одржао угледни час ( 20.05.2016.) у одељењу                   

III-4. Обрађивана је наставна јединица “Тригонометријски облик комплексног броја”. Часу 

присуствовао професор Рајко Тубић.                                                                                                  

-Професорка Марија Станковић одржала два угледна часа. Први: писмена вежба 

(једначине и неједначине) у одељењима I-5 (05.05.2016.) и I-6 (04.06.2016.). Часовима 

присуствовали професори Рајко Тубић, Слободан Суботић и Милена Јелисавчић. Други: 

писмена вежба (примена сличности на круг, златни пресек) у I-3 (27.05.2016.), I -5 

(23.05.2016.) и I-6 (25.05.2016.). Дежурни професори на часовима били су Марија Станковић, 

Милијана Аћимовић и Милена Јелисавчић.                 

-Професор Дејан Цвијетић одржао угледни час у II-2 (02.06.2016.), наставна јединица 

“Примена тригонометрије”. Часу присуствовала професорка Славка Живанић.                      -

Професорка Анка Мисаиловић одржала угледни час (09.06.2016.), наставна јединица 

“Напредно коришћење интернета”, у одељењу II-2. Часу присуствовала професорка Мирјана 

Милошевић.                 

-Професорка Мирјана Милошевић одржала угледни час (18.05.2016.), наставна јединица 

“Рад у облаку”, у одељењу II-4. Часу присуствовала професорка Анка Мисаиловић.           

Међусобна хоризонтална евалуација приликом посете часовима редовне наставе 

допринела је уједначенијем критеријуму оцењивања и уопште побољшању рада професора.                        

-Постављена је изложба на тему МАЈ-МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ. Изложбу поставила 

професорка Славка Живанић са ученицима одељења II-6,  уз договор и сарадњу са члановима 

Стручног већа.    

-У нашој школи одржан састанак на коме је подржано формирање подружнице 

математичара ужичког округа. Надамо се да ће нам то омогућити бољу сарадњу на свим 

нивоима.Наш гост је био доктор Војислав Андрић који је том приликом одржао занимљиво и 

корисно предавање. 

 

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

Председник Стручног већа Биљана Спаловић    

Извештај о раду стручног већа професора уметности 

2015/16. година 
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  Септембар – октобар: 

На првом састанку  је анализиран успех на крају школске  2014/15. године, урађена 

подела часова, изабран председник већа професор музичке културе Зоран Жупић. Биљана 

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

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

културе у одељењу III с. и IVс. 

На другом састанку усвојен предлог четрдесеточасовне радне недеље и уџбеници-

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

О.Ђурић-Водич кроз музичку уметност. За рад ликовне секције и реализацију припремне 

наставе за упис на факултет задужена је Биљана Спаловић, а за хор Зоран Жупић. 

Посећена је изложба Бијенале графике «Сува игла» као и изложба копије фресака из 

цркве Богородица Љевишка у Градској галерији, затим  изложбe радова у стаклу Александра 

М. Лукића и Српско сликарство 20. века у Народном музеју и изложба слика Александра 

Димитријевића у ГКЦ-у.   

Усаглашени критеријуми оцењивања. За стручно усавршавање поднети планови о 

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

ће бити посећени. 

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

факултет и учешће на онлајн семинару Парадокси Интернета. Аутор : Душица Мијаиловић, 

наставник рачунарства и информатике, Трајање: 10. 10. 2015 - 07. 11. 2015, Компетенцијa: K4, 

Приоритети: 10, Број у каталогу-242. Реализује се на систему за учење Мооdle. Семинар је 

подељен на теме које садрже рад на е материјалима, радионице, форуме, задатке, тестове, 

анкете ...а циљеви су: 

Упознавање наставника са развојем, значајем и парадоксима Интернета; Разумевање 

потреба коришћења богатства Интернет сервиса, као и спознаја парадокса који ти сервиси 

доносе; Препознавање потенцијалних претњи Интернета; Спознаја могућности начина 

заштите од различитих врста претњи које доноси Интернет; Унапређење знања и вештина за 

безбедно и сврсисходно коришћење Интернета 

Ученици учествовали на ликовном конкурсу „Мир је IN,  насиље OUT“ који је расписао 

Нансен дијалог центар Србија као део Глобалног партнерства за превенцију оружаних сукоба 

за Западни Балкан, а у циљу обележавања 21. септембра, Међународног Дана мира. 

На Наставничком већу слушали предавање које је 15.10. одржала психолог Драгана 

Радовић, на тему Комуникација. 

Новембар-децембар-јануар 

Завршен онлајн семинар Парадокси Интернета 07.11. и урађен завршни тест. 

Професор Зоран Жупић припремао хор за наступе на прослави Савиндана и на 

планираном Светосавском концерту. 

На  фото конкурс на тему Срећа је...који је  расписан  на порталу Фотософиа  учествовао 

Филип Смиљанић –III 1.  
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На Наставничком већу од 25.11. присуствовали презентацији „Memory Lab“, Белгија, 

Ружице Марјановић. 

На међународном ликовном конкурсу и изложби „13. новембар“, одржаном у Скопљу 

прву награду је добила Исидора Ђерић из одељења IV2. Конкурс је расписао Дечји ликовни 

центар из Скопља преко Министарства спољних послова РС ( одељење за међународну, 

културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу), а поводом обележавања Дана 

ослобођења Скопља. Преко Министарства ученица је за ово учешће добила диплому 24.12. 

2015.  

Јелена Шопаловић, ученица I6, на ликовном конкурсу часописа за младе „Хеј“, добила је 

прву награду-сликарски прибор и патике марке Ванс. 

Поред уобичајених активности на ликовној секцији ученици су урадили и излагали 

занимљиве цртеже –илустрације  речи које се не могу превести са страних језика на српски 

језик. Реализована је и изложба паноа у холу, које су ученици правили као приказ различитих  

уметничких епоха и стилова, а као интересантна идеја  била је и израда паноа-Фејсбук 

профила познатих уметника- Рембранта, Веласкеза, Фидије и других. 

Почеле консултације са матурантима за израду матурских радова.  

Ученици су са професорком Б. Спаловић посетили  изложбу Пикасових графика  у 

Народном  музеју у Ужицу као и изложбе Керамика Злакуса  и Ужички ликовни салон у 

Градској галерији.  

Фебруар-март 

Ученици су са проф. Биљаном Спаловић и педагогом Е. Станковић приредили 

хуманитарну изложбу својих ликовних радова за лечење Соње Христовски. Изложба је 

отворена у Свечаној сали Гимназије,  02. 03. 2016. 

Изложба радова-Лутке гињол које праве матуранти реализована је 07.03. у холу школе. 

Огледни час из ликовне културе Биљана Спаловић одржала 22. 03. 2016. у одељењу III3.    

Тема је била Уметност неокласицизма, а примењен је један од облика активног учења тзв. 

“слагалице”, организован   тако што се ново градиво, које ученици тек треба да усвоје, подели 

на посебне теме, па сваку тему обрађује (на основу уyбеника, истраживања у библиотеци, на 

интернету итд.) посебна група деце, потом свака група подноси свој извештај, о тим 

извештајима се дискутује, заједнички се врши синтеза и сумирање. 

У оквиру наставка сарадње са Градском галеријом, Б. Спаловић као асистент сарадник у 

реализацији изложбе слика, објеката и инсталација Сретена Танасковића у Градској галерији 

написала је предговор, текст за каталог ове изложбе. 

На настаничким већима слушали смо предавања: 24.02.2016.Усклађивање 

индивидуалног праћења ученика са новим правилником о оцењивању- Драгана Ђурић и 

владању - Емилија Станковић и 23.03.2016. -Упоредна анализа ученика првог разреда-Е. 

Станковић. 

Као и сваке године, организовали смо и изложбу најбољих и најуспелијих  ликовних 

радова ученика Гимназије–цртежа, слика, стрипова, колажа, фотографија итд. насталих на 

часовима и секцији. Изложба је отворена 31.03.  у холу школе. Поставку су, заједно са 
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професорима ликовног, реализовали ученици Димитрије Милићевић и Александар Буквић 

IV3, Пенезић Јована, Јоковић Љубица, Симић Огњен, Алекса Обрадовић и Андрија Благојевић 

II3, Огњен Пашић, Василије Марковић IV6 и ученици одељења IVС. 

Април-мај-јун 

Чланови  ликовне секције помогли су и у реализацији приредбе „Српско  вече“ израдом 

сценографије и костима, док су  професор Жупић и школски и хор  дали свој допринос 

извођењем неколико композиција.  Приредба је реализована 14.04.2016. у Свечаној сали 

Гимназије. Остварена је и сарадња са активом професора страних језика-шпански језик- на 

реализацији изложбе у холу школе–обележавање Дана књиге (цртежи и карикатуре писаца и 

драмских ликова). 

У мају је  остварена сарадња са ГКЦ  у оквиру пројекта Ревитализација, сликање мурала, 

а учествовали су ученици:  Катарина Влашковић и Петар Рамић.  

Завршене консултације и рад са ученицима четвртог разреда на изради матурских 

радова. Написано је и предато 19 матурских радова из ликовне и 6 радова из музичке културе. 

У оквиру активности тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

и координатора тима Драгане Радовић и наставника ликовне културе Драгана Вићентића  са 

ученицима одељења IVС Грујичић Урошем, Даниловић Стефаном и Ковачевић Вуком и 

учеником одељења II2 Пантелић Мирком, реализовани су едукативни плакати о врстама и 

нивоима насиља и реаговањима у насилним ситуацијама. 

Посећена је изложба слика  Бојана Савића у Народном музеју, као и изложба слика 

Димитрија Пецића и асамблажа Здравка Јоксимовића у Градској галерији.                                                                                                                

                                                                                                          

11. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања 

Председник Стручног већа Светнлана Кнежевић 

На састанку актива који је одржан на почетку школске године разговарало се о 

настави,наставним плановима и донет је јединствени наставни план за сваку ђачку годину .На 

састанку је извршена подела сала по циклусима (12 часова)између две школе које су 

корисници истих,подељене су секције између професора и термини коришћења између 

школа.Наши термини су понедељак,среда и петак,стим што се петком могу играти турнири 

између школа а могу и професори користити за рекреацију 

7.10.2015.г. одржан је турнир у ватерполу у организацији локалне самоуправе и екипа 

наше школе заузела је треће место на такмичењу. 

15.10.2015.г. одржано је општинско такмичење у стоном тенису, где су наши момци 

били другопласирани, а девојке су заузеле пето место. 

Истога дана у организацији актива на градском стадиону одржана је школска атлетска 

трка. Такмичило се у девет дисциплина и наступило је 226 ученика, што се сматра 

најмасовнијом трком до сада. Велики број ученика и професора бодрио је такмичаре са 

трибина. 

26.10.2015.г. на општинском такмичењу у фудбалу наша екипа је освојила пето место. 
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27.10.2015.г. је одржано општинско такмичење за мушкарце у одбојци. Мушка екипа је 

првопласирана и иде даље на окружно такмичење у Пријепоље. 

3.11.2015.г. на женском општинском такмичењу у одбојци, девојке освојеним првим 

местом остварују пролаз даље на окружно такмичење, па ће заједно са момцима путовати у 

Пријепоље. 

17.11.2015.г. на окружном такмичењу у Пријепољу девојке су петопласиране, а момци 

првопласирани и иду даље на међуокрузно такмичење у Крагујевац. 

19.11.2015.г. на градском базену одржано општинско и окружно такмичење у пливању. 

Велики број наших ученика се пласирао за републичко такмичење, које ће се на пролеће 

одржати у Врању у склопу олимпијских игара ОСИУРС-а. 

3.12.2015.г. у Крагујевцу је одржано међуокружно такмичење у мушкој одбојци. Наши 

момци су заузели друго место. Треба напоменути да је на овом такмичењу изгубио ђачки 

спорт, а да су победиле пристрасне судије. 

12.12.2015.г. професор Светлана Кнежевић је водила једну групу ученика на 

меморијални турнир Србо Стаменковић. Ученици су присуствовали утакмици Слобода – 

Партизан. 

18.12.2015.г. на градском базену су одржане „Игре без граница“. Наша школа је 

наступила са две екипе. Од девет екипа које су се такмичиле наши ученици су заузели прво и 

треће место. 

29.2.2016.г. друго место на општинском такмичењу у рукомету женској и у мушкој 

конкуренцији освајају екипе које је водио професор Горан Ковачевић 

15.03.201.г. на општинском такмичењу у кошарци мушка екипа осваја прво место и 

пласира се за окружно такмичење, које се 05.04.2016.г. одржава у Косјерићу, где опет 

захваљујући доброј игри и врло коректном суђењу наша екипа иде даље на међуокружно 

такмичење у Крагујевац. 21.04.2016.г на овом турниру организатор такмичења Спортски савез 

Крагујевца још једном показује некоректност у суђењу и слабу организацију такмичења. 

Наши момци су имали одличну игру али нису успели  да победе судије, тако да су освојили 

треће место. 

22.03.2016.г. на општинском такмичењу у женској кошарци наше девојке освајају друго 

место. Кошаркашком секцијом је руководила проф. С.Кнежевић. 

30.03.2016.г. проф. Љ.Вранешевић изводи на општинско такмичење у гимнастици 

појединца Радосављевић Ивану ученицу I1. Ученица се пласирала за републичко такмичење у 

Врању. 

12.04.2016.г. на општинском такмичењу у атлетици, мушка екипа осваја друго место, а 

женска екипа прво и иде даље на окружно такмичење у Б. Башту (20.04.2016.г.) где задржава 

прво место. 26.04.2016.г. ова екипа на међуокружном такмичењу у Крагујевцу, заузима друго 

место. Екипом је руководила проф. С.Кнежевић 

Ања Илић ученица IIIs 16.04.2016.г. трчала је београдски маратон. Од1250 учесника 

пласирала се на 123 место, што је изузетан успех. Морамо напоменути да је ова ученица члан 



 

 

81 

 

олимпијске репрезентације у нордијском скијању и да је ове године на Зимским олимпијским 

играма младих у Лилехамеру понела заставу републике Србије. 

Од 09. до 16.05.2016 у Врању су одржане Олимпијске спортске игре ОСИУРС. За 

такмичење смо имали пласирану једну ученицу из гимнастике (Радосављевић Ивана) и десет 

ученика из пливања. Ови уценици су на републичком такмичењу у Нишу 13.05.2016.г. заузели 

следећи пласман. 

Матић Драган III1-15 место; Панић Војкан I5-20 место; Стјепановић Владимир II1-25 

место; Јанић Василије Iс-13-о место; Стаматовић  Ана II6-11 место; Остојић Теодора III2-18 

место, Ђунисијевић Невена II2-12 место, а Ристановић Ива је била дисквалификована. 

20.05.2016.г. наши матуранти отплесали су свој матурантски плес на градском тргу. Ни  

киша, ни лоша организација није успела да им поквари добро расположење. Отплесали су 

Штраусов кадрил у трајању од 6 мин. Кадрил су их научили њихови наставници физичког 

васпитања. 

Ова година је била врло активна и успешна. 

14.06.2016. године у медија центру Спортски савез доделио је награде за најуспешније 

школе и професоре.Наша школа је и ове године освојила прво место а професорка Светлана 

Кнежевић добила је награду за другопласираног професора на овим такмичењима. 

 

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

Председник Стручног већа Ана Пртењак  

Предавања која су организована у школи  организована су у циљу приближавања 

различитих животних ситуација ученицима. 

 У првом полугодишту су одржана следећа предавања: 

22.09.2015. Чедомир Смиљанић из Удружења особа са дистрофијом одржао је предавање 

ученицима 1. и 2. разреда о њиховим проблемима и правима. 

21.10.2015. Радомир  Антић, бивши селектор фудбалског тима Србије  одржао је 

предавање ученицима 1. и 4. разреда на тему“ Како направити успешан тим“. 

Наставници грађанског васпитања сарађују са ученичким парламентом који је ове 

године имао низ хуманитарних акција, као и дебату коју су организовали са професорима.  

У фебруару ученици 1. и 2. разреда посетили су са професорима грађанског васпитања 

изложбу Пабло Пикасо-цртежи и графике у Народном музеју у Ужицу. 

22.3.и 23.3.2016.године је одржано предавање ученицима другог и трећег разреда. 

Предавање на тему „Трговина људима“ одржали су инспектори из Полицијске управе 

Ужице. 

17.5. саобраћајна полиција  је у амфитеатру школе одржала предавање на тему 

«Безбедност у саобраћају”.Предавању су присуствовали ученици 4.разреда. 
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У мају су ученици 2.разреда посетили са својим професорима изложбу у Гкц-

у,посвећену доприносу Аустрије у области архитектуре,медицине,уметности,науке на овим 

просторима. 

Почетком јуна,ученици 3.разреда са својим професорима посетили су изложбу у  

Историјском архиву са темом-Ужичани у време Другог светског рата. 

 

6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Актива за развојно планирање  

Школски актив за развојно планирање 

Чланови Актива за развојно планрање су: 

1. Вукадин Симовић,  директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат. 

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж. 

5. Цмиљка Васовић, професор физике 

6. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж. 

7. Светлана Миловановић, професор историје 

9. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж 

10.  Јосип Ристановић, представник родитеља 

11. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

12. Ивана Подгорица, представник ученика 

 

Школски развојни план за период од 2011. до 2016. године ушао је у завршну фазу своје 

реализације. Обухватао је развојне циљеве свих датих кључних 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. Током протеклих пет година 

радило се на: усклађивању Годишњег плана са потребама и условима рада Школе, планирању 

хоризонталне и вертикалне корелације, превазилажењу наставе која је пртежно заснована на 

предавањима, постизању квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и 

наставних средстава, усаглашавању критеријума оцењивања уз пратећење утврђених 

стандарда, сузбијања разлика при оцењивању, подршци и помоћи ученицима при 

превазилажењу тешкоћа на које наилазе,  сензибилисању ученика и запослених за 

квалитетније међусобне односе ради стварања подстицајније радне атмосфере, подстицању и 

развијању социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно 

понашање, ненасилну комуникацију и развијање другарства, стварању препознатљивог 

статуса и угледа школе, обезбеђивању савременог, сручаног, мотивисаног и за реформу 

спреманог наставног кадара, побољшању материјално-техничких услова Школе и 

транспарентном руковођењу и друго.  
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Детаљни извештаји о реализованим активностима анекс су овог документа. Општи 

закључак је да је школски развојни план 2011-2016. постављен реално и као такав скоро у 

потпуности реализован.  

 

6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума  

 

Чланови Педагошког колегијума: 

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Емилија Станковић, педагог   

3. Љиљана Смиљанић, професор српског језика и књижњвности 

5. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 

6.  Славка Живанић, професор рачунарства и информатике 

7. Драгана Ђурић, професор социологије 

8. Душица Ристовић, професор биологије 

9. Снежана Јевђовић, професор физике 

10. Драгица Селаковић, професор хемије 

11. Биљана Шоловић, професор географије 

12. Душица Илић, професор историје 

13. Јована Јокић, професор физичког васпитања 

14. Зоран Жупић, професор ликовне културе 

15. Ана Пртењак, професор грађанског васпитања 

Педагошки колегијум је одржао два састанака у школској 2015/16.години. Разматрана су  

питања везана за организационо - техничке припреме за почетак рада, унапређивање 

образовно-вапитног рада, релизацију школског развојног плана, процес самовердновања, 

распоред индивидуалног и групног стручног усавршавања наставника, реализацију школских 

пројеката и сл.  

Чланови Педагошког колгијума разматрали су и уписну политику  за школску 2016/17. 

годину. Подржан је предлог директора да се тражи отварање одељења 7. разреда за 

талентоване математичаре.   

Емилија Станковић, педагог  

6.1.6. Извештаји о  раду стручних сарадника школе 

6.1.6.1. Извештај о раду школског педагога 

У току школске 2015/16. године школски педагог је обављала послове предвиђење 

Годишњим и месечним програмом рада: планирање, програмирање, организовање и праћење 

образовно-васпитног рада, педагошко-инструктивни рад, праћење и вредновање рада школе, 

рад са ученицима и родитељима, рад у стручнм органима и школским тимовима, аналитичко-
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истраживачки рад, сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом и остале 

послове од значаја за функционисање наставног рада.  

У оквиру планских и програмских активности радила је на изради Годишњег извештаја 

о раду школе, Годишњег програма рада школе, плана рада Ученичког парламента, плана 

заштите и унапређивања здравља ученика, плана сарадње са родитељима и друго. 

Присуствовала је часовима редовне наставе у оквиру педагошко-инструктивног рада, а 

посебно часовима наставика-приправника. У децембру је била  члан испитне комисије при 

полагању више испита за добијање лиценце за рад наставника. На Наставничком већу урадила 

је приказ теме: Усклађивање индивидуалног праћења ученика са новим правилником о 

оцењивању. За потребе свакодневног праћења владања ученика од стране одељенских 

старешина израдила је инструмент.  

Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних проблема ученика, као 

и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са ученицима и родитељима реализован 

је најчешће индивидуално. Сарадња са родитеља одвијала се преко пет одржаних састанака 

Савета родитеља. Са председницом Савета родитеља и ђацима организовала и учествовала у 

истраживању о коминовању алкохола са енергетским пићима. 

У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и њиховој 

адаптацији. На почетку другог полугодишта рађена је упоредна анализа успеха ученика на 

крају   8. разреда и на крају првог полугодишта. Педагог је присуствовала часовима редовне 

наставе и разним ваннастваним активностима ученика.  

Са ученицима четвртог разреда радила је на њиховом професионалном информисању. За 

потребе њиховог професионалног информисања организоване су промоције факултета, 

дистрибуиран је информативни материјал и обављанио је неколико индивидуалних разговора. 

И ове школске године организовала је предавање ''Студирам'' Уније студената Ужица. Радила 

је прмоцију Гимназије у Мачкату, Чајетини и на Златибору. 

Као подршка раду Ученичког парламента  припремила је ученике за учешће на 

разноразним активностима. Била је учесник интерактивне дебата о школској клими. Са 

ученицима Жачког парламента организовала је и поставила хуманитарну ликовну изложбу за 

нашу суграђанку.  

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. Запошела је рад на изради новог школског развојног плана.  

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 и истраживање о алкохолизму. 

Била је члан радне групе за Златиборски округ ради реаговања на нови Правилник о 

финансирању установа. 

Педагог је прошла и обуку на семинарима: 1. Семинар ''Стрес у школи – превазилажење, 

промена'' 8 сати, кат.бр. 129, К4, П4 и 2.  Семинар ''Ученички активизам и волонтеризам'' 8, 

сати 14. мај, кат.бр. 880, К3, П1. На Активу стручних сарадника присуствовала је 

предавањима:                       1. Презентација уџбеника психологије - аутори Драгана Ђјурић и 

Ивана Бојовић, 2. Истраживања у школи (Ивана Бојовић и А. Милошевић - Улога ОС у 
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подстицању мотивације за уцење); 3. Презентација рада најбољег тима за каријерно вођење и 

саветовање у Србији - Марија Ковачевић. Присутвовала је предавањима, позоришним 

представама, промоцијама стручних радова и књижевних дела, изложбама и сл.   

Емилија Станковић, педагог 

6.1.6.2. Извештај о раду психолога школе 

План и програм рада школског психолога заснован је на Основама закона о средњем 

образовању, као и на основама Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. годину.  

У току школске 2015/16. 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, све активности које је Тим реализовао, а које се односе на превенцију насиља 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. 

У раду са ученицима завршних разреда посебна пажња посвећена је професионалној 

оријетацији за даље школовање и усавршавање. Тачније, сви заинтересовани ученици 

четвртог разреда су тестирани Тестом професионалног интересовања, а након тестирања и 

обраде добијених реѕултата обављени су разгвори са тестираним ученицима (87 тестирања и 

исто толико обављених разговора).  

 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 (тачније 145 разговаора) са 

ученицима и  родитељима. Поред зога за потребе пријема ученика у ИС «Петница», обављена 

су психолошка тестирања интелигенције и тестирања личности.  
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 Такође, интензивно сам учествовала у раду Тима за заштиту ученика од насиља, као 

координатор рада тог Тима.  Као најзначајнију активност можемо навести и припрему 

ученика и израду едукативних материјала за вршњачку обуку за препознавање насиља, 

реаговања у конфликтним ситуацијама и конструктивним начинима решавања сукоба.  

               Ученици наше школе су узели активно учешће и у бројним хуманитарним 

активностима у којима сам такође учествовала у подршци и помоћи ученицима током 

реализације истих. 

Психолог Драгана Радовић 

6.1.6.3. Извештај о раду библиотекара 

  

У школској 2015/16 години услуге библиотеке користило је 637 ученика. Највише су 

читане књиге из лектире, и стручна литература за израду семинарских и матурских радова.  

Као и ранијих година набављене су књиге из лектире, стручне литературе и 

белетристике, као и књиге које су на Свечаној седници додељене најбољим ученицима. 

Одређен број књига поклонили су ученици наше школе.  

Библиотекари у школској 2015/16 години су били професори Нинослава Јелисавчић и 

Славко Марковић.   

Славко Марковић 

 

 

6.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

6.2.1. Извештај о реализацији плана рада директора школе 

И   току школске 2015/16. године директор школе је обављао све послове утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Ужичке гимназије. 

Наставни садржаји осим у згради гимназије делом су реализовани и у музеју (часови 

историје, ликовне културе и грађанског васпитања), градској галерији (ликовна култура) и 

цркви Св. Марка (часови верске наставе).  

Сви часови, осим дела часова физике и латинског су били стручно заступљени. 

На крају наставне године, на седницама одељењских већа констатовано је да су 

планирани наставни програми и часови свих предмета редовне наставе као и часови допунске, 

додатне и ваннаставних активности скоро у потпуности реализовани (основни разлог 

неслагања броја планираних и одржаних часова су екскурзије и  лични разлози појединих 

професора). 

У току школске године одржане су седнице  Наставничког већа, одељењских већа, 

седнице педагошког колегијума, састанци педагога и директора са члановима свих стручних 

већа за област предмета , састанци тима за развојно планирање, тимова за самовредновање,  

тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, школског одбора и савета 

родитеља. 
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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 6 час редовне наставе. Са библиотекарима је 

анализирао рад школске библиотеке, а са разредним старешинама и родитељима ученика 

другог разреда који су чланови Савета родитеља, радио на организацији екскурзије за наредну 

школску годину.  Помагао је организацију и реализацију свих културних , спортских, 

хуманитарних и других активности у школи, помагао рад ученичког парламента, сарађивао са 

родитељима, бившим ученицима, градским спортским, културним, хуманитарним и другим 

организацијама, спроводио дисциплинске поступке и што се тиче ученика .  Одржан је 

састанак са родитељима и ученицима трећег разреда  који су ишли на екскурзију у 

Будимпешту и Праг.На овом састанку, по традицији су учествовали и представници МУПа 

 И ове године  матурантима су организоване презентације факултета. Учествовали смо 

на фестивалу мај месец математике, представили школу промоцијом у свим основним 

Школама Општине Ужице и Чајетина. Учествовали на многим такмичењима републичког , 

државног, смотрама, сусретима... Наставили смо веома активан ваннаставни рад уз учешће 

великог броја ученика На спортским такмичењима је учествовало преко 150 ученика. По 

постигнутим резултатима смо четранаести пут проглашени за најбољи спортски колектив. 

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 Водио и координисао рад 

ванредних ученика. 

 

 

6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Извештај о раду Школског одбора 

У овој школској години Школски одбор је одржао 6 седница на којима су анализирани и 

усвојени Извештај о раду школе у школској 2014/15. години и Годишњи план рада за школску 

2015/16. годину. Школски одбор је анализирао успех ученика, реализацију наставе, план 

извођења и реализације екскурзије, кадровска питања, финансијска питања, јавне набавке и 

друга питања везана за рад школе.  

Решењем Скупштине града Ужица I број: 610-43/12 од 26.11.2012. године именован је  

Школски одбор Ужичке гимназије чији мандат траје четири године.  

На првој конститутивној седници Школског одбора одржаној 05.12.2012. године за 

председника је изабран Душко Меденица, а за заменика председника Дејан Цвијетић. 

Чланови Школског одбора Ужичке гимназије: 

1. представници запослених 

– Драгица Селаковић, професор хемије 

– Невенка Демировић, професор енглеског језика и 

– Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 



 

 

88 

 

2. представници родитеља 

– Гордана Шуљагић, дипломирани економиста 

– Горан Дражић, дипломирани машински инжењер  

– Зоран Јоксимовић, дипломирани инжењер шумарства 

3. представници Скупштине града 

–  Душко Меденица, дипломирани машински инжењер, председник Школског одбора 

– др Предраг Мијаиловић Луне, доктор медицине и 

– Ивица Шантић, дипломирани историчар 

 

 

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 

2015/2016. години у школи су  радиле следеће секције: 

 

Р.б.    Назив секције Име наставника 

 

 

% 

1. Лингвистичка  

 

Хаџи Бојана Јовановић 

2. Рецитаторска-драмско Мирјана Благојевић 

3. Читалачки клуб Гордана Даниловић, Ружица Марјановић, 

Милена Стричић, Љиљана Смиљанић 

4. Дебатна Мирјана Благојевић, Соња Ковачевић 

5. Новинарска Биљана Грујичић 

6. Секција за енглески језик Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 

7. Секција за француски језик Ђурђица Вранић 

8. Секција за немачки језик Ивана Василић 

9. Секција за руски језик Бранка Вукић 

10. Социолошко-филозофска 

радионица 

Бранка Јевтић, Соња Ковачевић 

11. Географска  Мирјана Галечић  

12. Историјска  Јадранка Папић, Душица Илић 

13. Ликовна секција Биљана Спаловић 

14. Хор Зоран Жупић 

15. Математичка Славка Живанић 

16. Програмерска Мирјана Милошевић 
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17. Секција за физику Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић, 

Живојин Павловић 

18. Хемијска Славица Вељовић 

19.  Биолошко Саша Станојевић 

20. Еколошка Милица Зарић 

21. Спортске секције Љубиша Вранешевић, Јована Јокић, Горан 

Ковачевић, Светлана Кнежевић 

 
22. Секција за грађанско 

васпитање 

Милунка Стељић 

 

 

1. Извештај о раду лингвистичке секције  - Хаџи Бојана Јовановић 

И ове школске године лингвистичка секција радила је вредно. Школско такмичење из 

српског језика одржано је 29. 2. 2016., и велики број ученика остварио је пласман  на даљи 

ниво такмичења. 

Економска школа била је 19. 3. 2016. године домаћин Општинског нивоа такмичења, а 

следећи ученици су се пласирали на окружно такмичење: први разред - Крстић Ивана, 

Поповић Милош, Топаловић Игор, Гавовић Ана, Русовић Сара, Симић Сара, Деспотовић 

Богдан; други разред - Јевтић Јелисавета, Бакић Јелена, Ђокић Марија, Петровић Андрија,  

Васовић Тамара и Веланац Сара; четврти разред - Милојевић Емилија. Окружно такмичење је 

одржано 23.4.2016., поново у Економској школи. Ученица Милојевић Емилија освојила је 2. 

место, а ученица Видојевић Валентина 3. место. 

Троје ученика учествовало је на републичком такмичењу у Тршићу: Гавовић Ана, 

Поповић Милош и Топаловић Игор. 

 

Хаџи Бојана Јовановић 

 

2. Извештај о раду драмско-рецитаторске секције - Мирјана Благојевић 

У току школске 2015/ 2016.  године  у раду секције учествовало је троје ученика. Они су 

вежбали изражајно читање и казивање поетских и прозних текстова и учествовали у 

обележавању значајних датума  из културе, књижевности и уметности. Чланови рецитаторске 

секције ангажовани су и на неколико школских приредби. 

На састанцима секције ученици су радили на одабиру текстова и индивидуалној 

припреми за школско такмичење рецитатора. Сви чланови секције  такмичили су се на  

Општинској смотри рецитатора. 

На такмичењу у беседништву “Беседе у Зоранову част” ове школске године ушествовала 

је Софија Ракићевић. У финалу овог такмичења Софија је освојила треће место.   

Радом секције руководила је професорка Мирјана Благојевић 
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3. Извештај о раду литерално - читалачког клуба - Гордана Даниловић, Ружица 

Марјановић 

Рад читалачког клуба  је ове, као и претходних година, био оранизован са идејом да се 

читају књиге савремених писаца из региона и да се кроз различите програме током целе 

године ради на припреми фестивала На пола пута.  

Крајем јула 2015. године били смо домаћни групи средњошколаца и студената из 

Немачке, Француске и Босне и Херцеговине. У оквиру програма Мemory Lab Junior 

организовано је студијско путовање кроз Србију и Босну и Херцеговину. Део овог програма 

била је и студијска посета Немачкој (Дахау, Нирнберг) септембра 2014. године, а крајем јуна 

и почетком јула 2016. ићи ће се у Француску.  

Гости су, заједно са нашим ученицима, провели два дана у Београду и два у Ужицу, а 

затим смо током четири наредна дана  заједно били у Сребреници, Сарајеву и Козарцу. У 

Београду смо заједно са историчарем др Милованом Писаријем обишли Старо сајмиште, у 

Сребреници су сви учесници били на концерту музичара Марчела, облазак Сарајева 

организован је из стручно вођење др Николаса Мола. 

Почетком септембра пет ученика и професорка Ружица Марјановић боравили су у Стоцу 

и коме смо, по моделу фестивала На пола пута, заједно са Фондацијом ”Мак Диздар”, 

организовали тродневне књижевне сусрете Преко ријека. Учествовали су ученици приватне 

класичне гимназије из Загреба,  Прве хрватске гимназије из Ријеке, гимназије Католичког 

школског центра из Сарајева и гимназије ”Креативно перо” и Балатске школе ”Лујо Давичо” 

из Београда, као и гимназије из Стоца. Ученици су се сусрели са шест писаца, разговарали са 

њима, читали њихове реадове, припремали радове за заједничку публикацију. Учесници 

сусрета били песникиње Радмила Лазић (Београд), Драгана Младеновић (Панчево), 

приповедачи Селведин Авдић (Зеница), Небојша Лујановић (Сплит) и  Тања Мравак (Сплит), 

као и песник Алмин Каплан (Столац). Занимљива предавања одржали су и Ненад Величковић 

(Сарајево) и Дејан Илић (Београд). Током путовања и боравка у Стоцу, ученици наше школе 

обишли су некрополу стећака у Радимљи, Почитељ, Мостар, врело Буне и Сарајево. 

Половином новембра 2015. у галерији Фиугуре у Сарајеву представљена је публикација 

Преко ријека у којој су објављени есеји које су ученици писали о књигама аутора учесника 

сусрета у Стоцу.  Промоцији је пристуствоавло десет ученика наше школе и професорке 

Гордана Даниловић и Ружица Марјановић. 

Почетком фебруар 2016. били смо домаћини професорима и ђацима из гмназије у 

Кутансу (Нормандија), чији смо гости били фебруара 2015. годне, када је та школа 

организовала фестивал Стазе сећања. Овога пута група од шездесет шест ученика и шест 

професора у оквиру студијског путовања по средњој и југоситочној Европи посетила је 

Панчево, Београд и  Шабац. Чланови читалачког клуба и професорке Даниловћ и Марјановић 

били су домаћини. У оквиру припреме за путовање ученици из Кутанса су, на препоруку 

нашег читалачког клуба, прочитали књигу Давида Албахарија Гец и Мајер о којој смо 

разговоарали прилоком посете Сртаром Сајмишту, Топовским шупама и спомен парку у 

Јајинцима. Пре тога смо посетили спомен обележје у Јабуци код Панчева, а потом у великој 

сали супштине Града Панчева о местма страдања и сећанња разговарали са председником 
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панчевачке јеврејске општине Давидом Монтијасом и директором панчевачког архива 

Миланом Јакшићем. Остварена је заиста изузетна сарадња са Јеврејском општином Панчево.  

У Београду смо са гостима обишли Старо сајмиште и Топовске шупе, уз стручно вођење 

Николе Радића Луцатија и др Милована Писарија из Центра за проучавање и едукацију о 

Холокаусту. У Културном центру град о овој теми је предавање одржао Никоа Радић Луцати, 

а код споменика у парку Јајинци организован је двочасовна дискусија о страдању и 

механизмима сећања. 

Наши ученици, као домаћини, зајдно са фрнацуским гостима у Битеф театру гледали су 

позоришну редставу ”Невидљиви споменици”, коју су у сарадњи са Битеф театром припемили 

и извели ученици Треће београдске гимнзије. 

Део студијског путовања био је и одлазак са француским пријатељима у Шабац и у 

Ђаково. У Шапцу смо посетили још увек сачуване зграде млина у које су биле смештене 

избеглице из Кладовског транспорта, као и старо Јеврејско гробље, на коме је постављен 

симболички споменик страдалим аутријским Јеврејима. Због екстремно јаке кише нисмо 

отишли до споменика у Засавици, иако је то било планирано. У Ђакову смо обишли место на 

коме се налазио логор у Другом светском рату. Ту је данас велика бензинска пумпа и велики 

црни камен на коме су усписане информације о логору. Ученици из Француске су, уз учешће 

неколико наших ђака извели заиста оригинални перформанс, као знак сећања на страдале, 

што је тај фебруарски сумрак  у Ђакову учинило посебним и незаборавним.  

Чланови читалаког клуба припремили су и организовали фестивал На пола пута, који је 

ове године био до 17. До 21. априла.   

Крајем јуна 2016. Пет ученица наше школе и професорка Ружица Марјановић ићи ће на 

треће студијско путовање у оквору програма Memory Lab Junior, овога пута у Француску и 

Барселону.  

Са гимназијом из Кутанса (Нормандија) договорена је даља сарадња која би требало да 

укључи заједничку позоришну продукцију, вишемесечни боравак неколико наших ђака у 

Кутансу, долазак француских ученика у Ужице у време фестивала На пола пута, као и одлазак 

наших ученика у Нормндију почетком марта 2017. када у Кутансу буде организован фестивла 

Стазе сећања. 

Радом клуба координирале су професорке Ружица Марјановић, Гордана Даниловић, 

Љиљана Смиљанић и Милена Стричић. 

 

4. Извештај о раду новинарске секције - Биљана Грујичић 

Тако истрајан и напоран рад, затим нестрпљиво чекање и коначна светлост дана коју је 

„Гимназијалац“ угледао ван Интернета ‒ епилог су успешног рада Новинарске секције у 

школској 2015/16. Како то обично и бива, штампано издање је првобитно било планирано за 

октобар 2015. године, али због малобројности редакције, коначно је „наше горе лист“ – 

„Гимназијалац“ на хартији изашаоза Савиндан, 2016. године. Професори Биљана Грујичић, 

Дејан Цвијетић и моја маленкост, имали смо концизан план уређивачке политике наших 

новина и са те стране проблема није било. Наравно и директор школе, професор Вукадин 
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Симовић, дао је подршку за обелодањивање „Гимназијалца“. Укратко речено, сарадња у 

уредништву часописа била је изврсна и свако је свој посао обавио на најбољи могући начин.  

Гимназијалац се као први електронски школски часопис у Србији појавио још почетком 

2013. године на челу са истим професорима-уредницима и ученицима генерације 1995. Одмах 

је постао значајан градски медиј, објективан и релевантан... Рубрике и теме из којих су 

излазили новински наслови, попут Културе, Науке, Спорта, Школских и градских 

актуелности, за кратко време су од „Гимназијалца“ створили озбиљне школске новине о којим 

се прича. Остварена је сарадња са Колом српских сестара, Градским културним центром, 

Домом за старе на Забучју... Посебно сам поносан на сарадњу са Народним позориштем. За 

време мог уредничког мандата, директор Зоран Стаматовић омогућио је свим 

заинтересованим ученицима Ужичке гимназије бесплатне карте за представе у извођењу 

овдашњег ансамбла. А када сам већ добио ту привилегију да будем уредник школског листа 

најпрестижније и најстарије школе у овом крају Србије, маја 2014. године, нисам хтео да 

пропустим прилику, а да виртуелно не претворим у материјално, колико год то било тешко 

оствариво. Скоро две пуне године, од заседања на функцију уредника, била су потребна да 

„Гимназијалац“ држимо у рукама и читамо као „Политику“, „Блиц“, „Журнал“... Тај циљ, 

истини за вољу, било је јако тешко остварити. Али захваљаујући кооперативности и 

разумевању између професора и ученика, управе и редакције, ни ово није било немогуће. 

Први штампани „Гимназијалац“ у овој деценији садржао је следеће рубрике: 

Гимназијске вести, Хроника, Гимназијалци интелектуалци, Књижевност, Друштво, Култура, 

Интервју, Занимљивости, Хороскоп, Репортажа, Спорт и Филозофија. 

У оквиру „Гимназијалца“ своје место су заузели: покојна професорка Борка Весовић, 

Филип Давид, Радомир Антић, Новак Ђоковић, као и гимназијалци који су освојили одличја 

на међународним олимпијадама, Никола Јанковић и Милош Селаковић. 

Осим уредништва, у изради „Гимназијалца“  учествовали су проф. Драган Вићентић, 

који је дао графички предлог насловне стране, проф. Светлана Гавриловић, Марија Ненадић, 

Биљана Ћировић, Анастасија Веланац (фотграфија), Милена Антонијевић (карикатура)... 

Новине су штампане у 600 примерака. Лист су добили сви који су платили ђачки динар.  

Штамана верзија часописа заинтересовала је и ужичке медије, па сам имао интервјуе за 

недељник „Вести“ и Интернет портал http://pasaz.rs, а гостовао сам и на „Радио Ужицу“. 

Надам се да ће и у будућности Новинарска секција бити место окупљања љубитеља 

новинарства и писане речи и да ће „Гимназијалац“ опет изаћи у штампаном издању у 

разумном временском року, за разлику од овог најновијег, на који смо чекали преко 7 

година... Електронско издање часописа Ужичке гимназије можете и даље пратити на 

Интернет сајту: http://www.uzickagimnazija.edu.rs/gimnazijalac/index.php 

Борис Тановић, ђак 

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

Гавриловић 

Eвропски дан језика 

Европски дан језика – 26. септембар - обележен је 24. септембра 2015. године 

такмичењем у изговарању брзалица. На такмичењу је учествовало 9 ученика првог, другог и 
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четвртог разреда чији је задатак био да што брже и што тачније изговоре осам брзалица на 

осам различитих језика: српском, руском, енглеском, француском, шпанском, италијанском, 

немачком и латинском. Жири, кога су чинили професори страних језика у Ужичкој гимназији, 

заједно са уваженом колегиницом Душанком Никачевић, за најбоље је прогласио Александру 

Лазић IV1, Сару Веланац II5 и Бранку Лазић I2.  

 

Награде за све такмичаре обезбедили су Савет Европе и професори страних језика 

Ужичке гимназије. Кратак текст о овом догађају објављен је и на сајту Савета Европе и може 

се погледати на http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8461/language/en-

GB/Default.aspx 

Квиз на енглеском језику 

25. новембра 2015. Године у свечаној сали Ужичке гимназије одржан је традиционални 

квиз знања на енглеском језику под називом Who Dunnit? Двадесет три трочлане екипе 

гимназијалаца такмичиле су се у осам игара заснованих на осам кратких детективских прича, 

које је требало унапред да прочитају.  

На такмичењу су, као и више пута до сада, победиле ученице IV1, Емилија Мољевић, 

Александра Лазић и Магдалена Марјановић у екипи „Никачина гамад“, друго  место су 

освојиле ученице II1, Тамара Лацмановић, Кристина Божовић и Анђела Јовановић у екипи 

„КАТ“, а треће место је припало екипи „Андрија и Анђелке“, коју су чинили ученици III4, Ана 

Дражић, Мерима Виторовић и Андрија Томић. Квиз су припремили професори енглеског 

језика, који су уједно били и чланови жирија, заједно са уваженом колегиницом Душанком 

Никачевић. Водитељ програма била је Емилија Милојевић IV1, а сви учесници програма 

послужили су се колачима које је припремила Гордана Чоловић IV4. Награде најбољима 

обезбедиле су издавачке куће The English Book и Pearson из Београда. 

Литерарни конкурс на енглеском језику 

Овогодишњи литерарни конкурс на енглеском језику The Cinquain Poetry Contest трајао 

је током фебруара и марта 2016. На њему је учествовало деветнаест ученика Гимназије са 

преко седамдесет радова, а њихов задатак је био да напишу кратку песму од пет стихова, 

посебне форме која подсећа на јапанску хаику и танка поезију и зове се сinquain.  

Према одлуци жирија, кога су чинили професори енглеског језика, најбољи песници су 

били Богдан Ршумовић I6 и Тамара Лацмановић II1 – прво место, Анђела Пауновић III1– друго 

место, Маја Алексић III5 – треће место, Кристина Авакумовић III4 – четврто место, Јована 

Илић II4 – пето место и Михаило Церовац III1 – шесто место. Спонзори овог традиционалног  

такмичења били су The English Book и Pearson из Београда.  

The Phenomenal Woman 

Поетско-музички програм на енглеском језику под називом The Phenomenal Woman 

одржан је 9. марта 2016. године у, као и увек, препуној сали Ужичке гимназије.  

Као што и сам наслов каже, тема програма била је жена и мајка, а тридесетак ученика 

свих разреда Гимназије стиховима чувених светских песника  Шекспира, Лорда Бајрона, 

Виљема Батлера Јејтса, Маргарет Етвуд и других као и популарним музичким нумерама, међу 

којима су се нашле и Ain't no Sunshine When She’s Gone, No Woman, No Cry, I Will Survive, 

http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8461/language/en-GB/Default.aspx
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8461/language/en-GB/Default.aspx
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Superwoman  и многе друге, покушало је да дочара лепоту и снагу жене. Овај једносатни 

програм био је уједно и омаж прерано преминулој професорки француског језика Борки 

Весовић.  

My English Book 2016 

На овогодишњем литерарном конкурсу на енглеском језику који четврти пут за редом 

организује The English Book из Београда, а који је отворен за ученике свих основних и 

средњих школа у Србији, учествовало је шест ученика Гимназије са седам радова. Кратка 

прича Милене Стевановић I2The Book in the Walls и песма Dare Јоване Илић II4 изабране су 

међу 50 најбољих радова, па ће се тако у октобру ове године наћи у зборнику радова за 2016. 

годину.  

Шекспир и Сервантес 

Четири стотине  година од смрти великана светске књижевности, Виљема Шекспира и 

Мигела де Сервантеса (обојица су умрла на исти дан 23. априла 1616. године), обележено је 

драмским програмом на енглеском и шпанском језику 19. маја 2016. године у свечаној сали 

Ужичке гимназије.  

Програм су припремили наставници енглеског и шпанског језика, а у њему је 

учествовало тридесетак ученика свих разреда Гимназије. Педесетоминутну представу која је 

кроз ликове Шекспира и Сервантеса и њихових савременика, ренесансну музику и костиме 

приказала живот и дело два велика песника, бројна публика је испратила са великом пажњом 

и наградила дуготрајним аплаузом. Огромну помоћ у реализацији програма пружили су нам 

Душанка Никачевић, професор енглеског језика у пензији, Уметничка школа и Народно 

позориште из Ужица.  

Истим поводом, у Школи је уприличена изложба посвећена двојици књижевника, у којој 

су ученици и посетиоци могли да уживају од априла до јуна 2016. године. 

Светлана Гавриловић 

 

English in action 

Повод: Интензивни курс енглеског језика “English in Action” 

Локација: Ужичка гимназија 

Датум: 9-13 мај 2016.године 

Време: пет дана у недељи – сваки дан по 6 часова - 7:30-12:50  

Учесталост: 4. година за редом 

Предавачи: професори из Енглеске: Ben Windle& Jennie Khan 

Програм: Ц1 програм:Effectiveness и Б2 прогам:Vantage 

Учесници: 21 ученик првог, другог и трећег разреда: Мерима Виторовић, Ана Драговић, 

Александра Ковачевић, Вук Ћосић, Огњен Радибратовић, Милица Тошић, Марко 

Аксентијевић, Стефан Павловић, Богдан Ршумовић, Тамара Мојсиловић,  Вукман Божовић, 
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Драган Митрашиновић, Теодора Радаковић, Анђелина Васић, Милош Поповић, Алекса 

Пећинар, Вук Јованетић, Селена Зечевић, Домка Тмушић, Сара Симић и Аница Гачић. 

Циљ: Јачање самопоуздања ученика у смислу могућности флуентне комуникације на 

различите теме на енглеском језику у друштвеном, академском и професионалном контексту. 

Постизање самосталности у учењу и употреби страног језика у разговорима о конкретним и 

апстрактним питањима на одређеном нивоу. 

Методе: квизови, интервјуи, истраживања, дискусије, рол-плеј и симулације, музика, 

обрада текста и вежбања најразличитијих типова, игрице... 

Резултати: Финално презентовање пројекта на коме су ученици радили током читавог 

курса. Презентовање реализовано у више делова у свечаној сали Гимназије и у њему су 

учествовали сви ученици који су похађали курс. Осим видно показаног самопоуздања и 

високог степена знања из енглеског језика, као резултат курса неретко се јавља и 

пријатељство међу ученицима који похађају различите разреде исте школе и настављају 

дружење и након завршеног курса. Сви ученици су добили и сертификате за похађане часове 

и већ жељно ишчекују неки нови “English in Action”курс следеће године! 

Јапански први пут у Ужичкој гимназији 

Курс јапанског језика у оквиру пројекта ширења јапанске културе и језика у Ужичкој 

гимназији је почео 16. новембра 2015. и трајао је до 25. маја 2016. године. Ђаци су имали 

прилике да се упознају са основама јапанског језика и модерне и традиционалне културе кроз 

интерактивне радионице, активности, уџбенике „Генки И“ и „Корак по корак“ и видео снимке 

из серије „Erin ga chousen“. Ученици су пред крај пројекта учествовали у организацији косплеј 

журке кад су имали прилику да се маскирају у костиме својих омиљених ликова јапанске поп 

културе и да  уживају у јапанским грицкалицама, музици и декорацијама. 

 На почетку курса у једној групи је било 13, а у другој 15 ученика (број  је варирао током 

курса), а преко 70 % присуства (и тиме право на сертификат) остварило је 6 ученика у једној 

групи : Ива Петковић, Валентина Гојковић, Кристина Божовић,Тамара Лацмановић, Бојана 

Пауновић, Анка Обућина и 5 ученика у другој групи: Тамара Сокић, Игор Топаловић, Крста 

Живковић, Богдана Пејчић и Јелена Стељић. Часове je реализовала професорка Лидија 

Јовановић, бивша ученица Ужичке гимназије. Нажалост, по одлуци јапанске амбасаде, 

пројекат учења јапанског језика као факултативног предмета у гимназијама Србије неће бити 

настављен. Једногодишње искуство учења овог веома егзотичног језика представљало је за 

ученике наше школе велики бенефит и допринело је приближавању једне далеке источне 

културе! 

Бранкица Скорковић 

6. Извештај о раду секције за француски језик – Ђурђица Судзиловски  

ДЕЛФ -испит 

Ове школске године полагање ДЕЛФ испита одржано је у ОШ  ,,Душан Јерковић“ у 

Ужицу, 5. марта 2016. године у 10h. На испит у знању француског језика пријавила су се три 

ученика. Игор Топаловић је полагао ниво А2, док су Марија Мутавџић и Емилија Милојевић  

полагале ниво Б1.  
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Ученици су полагали четири компетенције: 

                                          - разумевање усменог дела 

                                           -разумевање писаног дела 

                                           -писано изражавање 

                                           -усмено изражавање 

Сви ученици су положили испит и показали одлично знање француског језика. Свима је 

уручена диплома Министарства просвете Француске за положени ниво. 

 

Републичко  такмичења из француског језика 

Ове године домаћин Републичког такмичења из француског језика била је XIV 

београдска гимназија. На такмичењу су учествовале три ученице Ужичке гимназије:  Марија 

Мутавџић  и Емилија Милојевић из IV1 и Александра Павић из IV6. Такмичење је као и 

претходних година било елиминационог типа.  Ученици се могу пласирати на усмени део 

такмичења  уколико прођу писмени део такмичења. Проверу говорне вештине обавља 

комисија коју чине три члана. Друштво формира комисију за усмени део такмичења из редова 

лектора-странаца или других компетентних наставника-говорника страног језика. На овом 

такмичењу ученице наше школе оствариле су врло запажене резултате. Емилија Милојевић 

(IV1) освојила је прво место, а Александра Павић (IV6) друго место. Посебне похвале упућене 

су Ужичкој гимназији за изванредне резултате. 

 

7. Извештај о раду секције за немачки језик – Ивана Василић 

DCD  испит из немачког језика 

 

Ове године је Ужичкој гимназиј по први пут одржан испит за стицање језичке дипломе 

DCD I из немачког језика. Писмени део испита је одржан 9.03.2016. године на коме је 

учествовало 13 ученика четвртог разреда из одељења IV4 и IV2. Усмени део испита је одржан 

3.04.2016. године, где је 12 ученика полагало пред комисијом коју су чинили гдин. Alfred Baar 

испред Централе за образовање у иностранству (ZfA), професор немачког језика из Гимназије 

у Чачку Ненад Јеремић и координатор за DCD I испит у Ужицу и наставник немачког језика у 

„Првој основној школи краља Петра II“ Соња Марковић.  

На испиту се ученици тестирају из четири вештине – разумевање текста, разумевање 

говора, писање и конверзација. Од 12 ученика, који су изашли на писмени и усмени део, 9 

ученика је добило сертификат на нивоу Б1, а 3 ученика ће добити дипломе на нивоу А2/Б1 (у 

оквиру вештине писања су остварили ниво А2). 

Сертификат DCD I (на нивоу Б1) међународно призната диплома из немачког језика, 

коју ученици могу приложити приликом конкурса за студије или посао. 

 

Списак ученика који су добили сертификат на нивоу Б1: 

 

1. Дарко Петронијевић IV4 

2. Ксенија Јанковић IV4 

3. Александра Димитријевић IV4 
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4. Александра Бојовић IV4 

5. Јелена Думбеловић IV4 

6. Сања Мијовић IV4 

7. Урош Илић IV4 

8. Марија Диковић IV4 

9. Александар Трифуновић IV4 

 

 

Ученици са дипломом Б1/А2: 

 

1. Лидија Станић IV2 

2. Стефан Турунчић IV4 

3. Исидора Ђерић IV2 

 

Ивана Василић 

 

 

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

Дани руске културе у Ужицу 

У просторијама Градског културног центра у Ужицу 1. октобра свечано су отворени 

Дани руске културе у оквиру обележавања Дана града Ужица. 

У програму су учествовали ученици Ужичке гимназије-Дејана  Живковић, Александра 

Миликић, Александра Басарић, Видосав Чолић и Стефан Јевтовић под  руководством 

професорке Бранке Вукић. За ову прилику они су припремили кратак музичко - литерарни 

наступ који је поздрављен бурним аплаузом. 

Надежда Викторовна Кушченко, директорка Руског дома у Београду  се у обраћању 

присутнима  захвалила ужичким гимназијалцима, рекавши да је посебно дирнута њиховим 

наступом. 

У наставку програма, отворена је изложба посвећена седамдесетогодишњици победе у 

Великом рату, а потом је  одржан је концерт музичке  Академије Гнесиних. 

Гимназијалци на отварању Српско-руског клуба 

У суботу 12. марта 2016. године у Ужицу је отворен Српско-руски клуб, а на отварању 

су ученици Ужичке гимназије Александра Миликић, Дејана Живковић и Видосав Чолић 

извели кратак програм на руском језику. Ученике је припремила професорка Бранка Вукић. 

Ученици су награђени бурним аплаузом и добили су све комплименте за свој програм. 

Бранка Вукић 

 

9. Извештај о раду секције за социологију и филозофију - Бранка Јевтић, Соња 

Ковачевић 

Ученици четвртог разреда, највише друштвено-језичког смера, били су врло 

заинтересовани и ангажовани у раду ове секције.  
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Посвећеност актуелним друштвеним темама и збивањима била је врло промишљена, 

критична и узбудљива. Таква је била и анализа садржаја из друштвених наука. Ученици су 

испољили не само велико интересовање за наведене теме већ и висок степен разумевања, 

критичан став, озбиљност и зрелост у извођењу закључака, као и спремност за друштвени 

ангажман. 

Ученик Вучићевић Бане је узео учешће на конкурсу који расписује гимназија Руђер 

Бошковић на одређене теме. 

Рад секције нарочито су освежавали и креативно усмеравали Тановић Борис, Ракичевић 

Софија, Вучићевић Бане, Милојевић Емилија, Пековић Анђела, Ракићевић Сара, Мутавџић 

Марија, Маринковић Јелена, Зарин Милица, Недић Соња, Читакивић Иван.  

Рад секције помагале су професорке Бранка Јевтић и Соња Ковачевић 

 

10.  Извештај о раду историјске секције - Јадранка Папић 

Руководиоци секције:за први и трећи разред професорка Душица Илић, а за други и 

четврти профeсорка Јадранка Папић. Број заинтересованих ученика за рад у секцији био је 

веома велики и износио је преко стотину ученика свих разреда, који су били распоређени по 

групама, 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, Друштвом историчара Ужице, са 

Друштвом српских домаћина и установама културе  у граду. Ученици су учествовали на 

такмичењима знања из предмета историје. 

 

Први и трећи разред  

Ученици Гимназије са професорком Душицом Илић су били учесници путовања које је 

за њих било бесплатно, а уз несебичну помоћ Друштва српских домаћина које ће сваке године 

обележавати годишњицу Церске битке јавним историским часом на Текеришу. Од 2015. 

године  годишњица се обележава на овај начин, 19. aвгуста ученици су кренули преко Ваљева 

где су посетили Ваљевски музеј са поставком посвећеном стогодишњици  Ваљевске болнице, 

до Текериша где је одржана централна манифестација са учесницима из целе Србије и 

Републике Српске, стигли до ровова Гучева и музејске поставке посвећене гучевској бици у 

Бањи Ковиљачи. 

Ученици трећег разреда гимназије и њихова професорка Душица Илић су били и део 

пројекта Друштва историчара Ужица, који је добио средства за реализацију на конкурсу града 

Ужица посвећеном едукацији омладине. У питању је документрано-играни филм, састављен 

од прича којима се омладини и јавности представља живот  наших суграђана  који имају 

споменике у граду, „СПОМЕНИЦИ ГОВОРЕ-(НЕ)ЗАБОРАВЉЕНИ УЖИЧАНИ/УЖИЧАНКЕ 

У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ“. Са великим успехом је филм представљен ужичкој јавности у 

Градском културном центру 26.фебруара 2016.године. Филм је и део стручног усавршавања 

наставника у школама које су учествовале у овом пројекту (Ужичка гимназија, Саобраћајна 

школа, Економска школа, Основна школа ,,Стари град,), а намењен је првенствено колегама 
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наставницима историје, али и других предмета.Филм је доступан јавности преко канала You 

Tube, а и на фејсбук страници Друштва историчара Ужица. 

Ученици трећег и првог разреда Гимназије су били и учесници два марша, Церског и 

Колубарског, који се одржавају у организации родољубивих невладиних организација, а 

којима се обележава годишњица ових битака и чува сећање на слободарство и  подвиге наших 

предака, а опет уз несебичну финансијску помоћ ужичког огранка Друштва српских домаћина 

и велико лично залагање др. Страина Шуљагића.  

Дана 12. јуна 2016. године чланови секције првог и трећег разреда са проф. Душицом 

Илић, посетили су Музеј Николе Тесле у Београду, и поставку изложбе посвећене животу 

Михајла Пупина у Историјском музеју Србије у Београду. Изложба је изузетна и за сваку 

препоруку. 

 

Други и четврти разред 

Угледни часови 

 Ученици другог разреда одржали су угледни час на тему „Живот у средњем веку“ у 

облику групног рада.Часу су присуствовали предметни професори, а ученици су израдили 

пригодне паное. 

 Ученици четвртог разреда одржали су угледни час у облику дебате „Покрети отпора - 

четници и партизани”. У занимљивој дебати, кроз проблемску наставу, ученици су овладали 

и овом историјском темом. Часовима су присуствовали професори Светлана Миловановић и 

Соња Ковачевић. Угледни часови у другом разреду одржани су током фебруара , а у четвртом 

током априла у организацији професорке Јадранке Папић 

Уодељењу IV3 током просветно-педагошког надзора 18. јануара 2016.год., код 

професорке Јадранке Папић ,одржан је угледни час “Свет уочи II светског рата”, коме је 

присуствовала Јелена Јокић, саветник у Школској управи Ужице. 

Ученици четвтог разреда одржали су серију часова у виду презентација о Другом 

светском рату. Направљене су презентације и видео записи и тако успостављена корелација 

између предмета историја и  предмета информатика и рачунарство. 

Одељење IV3 је 9.03.2016. год. оджало угледни час одељенске заједнице са разредним 

старешином Јадранком Папић „Од првачићадо матураната”, којој су присуствовали сви 

ђачки родитељи. На занимљив начин, методом групног рада свих учесника, анализиран је 

свеукупни рад одељења и договорен заједнички излет. 

Угледни час „ Настанак градова и крсташки ратови“ одржала је професорка 

Светлана Миловановић у одељењу  IIс, у новембру 2015 год. Часу су присуствовали 

предметни професори.  

 

Посете 

8.10.2015. Посета изложби у Градској галерији-Детаљи живописа катедрале града 

Призрена и Богородице Љевишке, копије фресака Зденке и Бранислава Живоквића. 
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9.10.2015. Учешће у активностима поводом обележавања Дана града, у Ужичком архиву, 

присуство Откривању  реплике документа државног архива Дубровника о првом писаном 

помену Ужица 1329. год. Реплику је открио Франц Чизмић, директор државног архива из 

Дубровника. 

26.10.2015. Посета изложби  Ужичког архива „Ужичани у врху власти“. 

17.11.2015. Посета хидроцентрали. 

22.11.2015.Посета трезорима у Ужичком музеју и одавање поште погинулим 

суграђанима у Другом светском рату. 

29.11.2015. Ученици са професорком Светланом Миловановић посетили спомен-

обележје на Кадињачи.  

23.02.2016. Присуство промоцији филма„Споменици говоре (не)заборављени Ужичани у 

Првом светском рату“ професора Душице Илић, Весне Лучић и Оливера Мићића-Бућића. 

24.03.2016. Присуство комеморацији поводом обележавања годишњице НАТО агресије. 

25.03.2016. Присуство промоцији књиге генерала Ојданића „Од Равни до Хага“ 

09.05.2016. Присуство комеморацији на Партизанском гробљу поводом Дана Победе.  

 

Изложбе 

Ученици II и IV разреда у холу школе поставили су изложбу „160 година од 

рођењаНиколе Тесле“. На занимљив начин презентован је лик и дело славног научника и 

ученици су показали да знају повезати историју и физику. 

Са Народним музејом остваривана је сарадња током целе школске године. Ученици су 

обилазили сталну поставку у више наврата, сарађивали са кустосима и присуствовали  

отварањима тематских изложби. Сарађивали су и са Архивом града Ужицаи и тражили  помоћ 

приликом анализе архивске грађе за своје мале пројекте. 

Ученици свих разреда и ове школске године учествовали су у изради изложбе којом се 

обележава стогодишњица Првог светског рата. Акценат је стављен на Албанску голготу и 

1916. годину. Истражујући тежак ратни пут предака од пре сто година, ученици су направили 

петнаестак паноа , којим овај део српске историје на свој начин чувају од заборавa 

 

Руководиоци стручног већа, Душица Илић и Јадранка Папић 

 

11. Извештај о раду географске секције - Мирјана Галечић 

Географска секција наше школе је и ове године радила веома успешно. Велики број 

ученика и велико интересовање за гео-секцију био је базиран на планирању, организацији и 

реализацији већ традиционалних једнодневних излета који привлаче пажњу младих географа. 

У складу са тим и ове школске године смо  путовали ка "Друмовима Срема" где смо обишли 

Национални парк Фрушку Гору, Сремске Карловце, Природњачки музеј у Новом Саду. 
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Прошетали смо Дунавском улицом, уживали у посети музеју Николе Тесле и поставци 

изложбе о Михајлу Пупину, Планетаријуму у Београду, Малој Цркви Ружици посвећеној 

Пресветој мати Параскеви на Калемегдану. Наш  ведри дух нас је даље одвео ка 

Природњачком центру у Свилајнцу где смо путовали кроз геолошки времеплов, свет 

минерала и диносауруса.  

Панорамски смо разгледали Јагодину у којој смо обишли Музеј наивне и маргиналне 

уметности са посебним програмом музеолошке заштите. Потом смо се упутили ка Републици 

Српској – Требињу, где су ученици  имали прилику да се упознају са културно-историјским 

знаменитостима овог дивног града на Требишњици, посетивши манастире Грачаницу и 

Тврдош. 

Учествовали смо на другој Националној географској олимпијади 2016 остваривши добре 

резултате који су ученицима Дедовић Михаилу и Половини Душану из одељења  III5 

омогућили  даље такмичење на државном нивоу у Радаљ бањи код Малог Зворника. 

Такмичење је трајало 3 дана и  састојало из: теста знања, теренског рада/анализа аерофото 

снимака/, мапирање терена и swot анализа-снага, слабости и могућности, претње и 

мултимедијални тест. 

Олимпијци са професорком Биљаном Шоловић 

Ученици нису крили задовољство за оваквим видом организовања наставе те смо 

наредна дружења и обиласке заказали за следећу школску годину под  слоганом "Моја 

Србија". 

Радом секције су координирале професорке географије Галечић Мирјана и Шоловић 

Биљана 

 

12. Извештај о раду еколошке секције - Милица Зарић 

Ове школске године чланови еколошке секције су се бавили ублажавањем проблема 

нашег града у погледу сушења великог броја стабала смрче на локацији Велики парк. У 

сарадњи са локалном заједницом посађено је око 700 стабала белог бора, медоносног багрема, 

који цвета два пута годишње, као и украсне јапанске трешње. Та акција је реализована 13. 

новембра, а учествовало је 20 наших ученика. Из читавог града овој акцији је приступило око 

200 ученика. Атмосфера је била дивна, ученици су вредно радили и веома се радовали овој 

акцији. Надамо се и будућим сличним акцијама. 

Дан планете је обележен музичким концертом под свећама у ГКЦ, као симболичним 

упозорењем на алармантно стање у погледу утрошка електричне енергије, а у складу са тим и 

глобалног загревања и свих последица које та појава потенцијално носи. 

У току априла је посећена и депонија Дубоко, где је одржано и предавање ученицима о 

начину рада депоније и сврси њеног постојања. У току истог дана, у организацији градске 

управе, очишћено је неколико локација у граду, дечијих игралишта и зелених површина од 

механичког отпада. Сакупљено је тридесетак врећа смећа. Ученици су врло пожртвовано 

радили и са великим задовољством коментарисали акцију. 



 

 

102 

 

Током грејне сезоне праћено је стање ваздуха из дана у дан и бележене су вредности 

индекса чађи и сумпор диоксида у табеле, које су свима доступне у кабинету за биологију. 

Презентовани су и подаци о тренутном стању акумулације Врутци у погледу дистрибуције и 

количине изазивача цветања воде, као и планираним мерама за ревитализацију овог 

екосистема.  

На велико задовољство ученика је одрађена и акција прављења еколошких фасцикли за 

документа од рециклираног материјала. 

Надамо се и будућим квалитетним еколошким акцијама. 

 

13. Извештај о раду биолошке секције – Милица Зарић и Душица Ристовић  

На предлог Стручног већа за географију, у оквиру географске и еколошке секције, у 

септембру је реализован  једнодневни излет за заинтересоване ученике другог разреда на 

релацији Ужице-Ваљево- Ириг- Сремски Карловци- Нови Сад- Ужице. Колегиница Милица 

Зарић ученике упознала са биодиверзитетом Националног парка Фрушка гора. Приликом 

обиласка Природњачке поставке у Заводу за заштиту природе, Милица Зарић и  Душица 

Ристовић  су се укључиле  у презентацију представљених биљних и животињских врста како 

би више ученика  чуло занимљиве информације. 

 Почетком новембра Локална самоуправа Града Ужица и Дуња Ђенић, градски већник за 

заштиту животне средине, организовали су акцију Пошумимо Велики парк,  како би се 

ублажиле последице сушења стабала. Колегиница Милица Зарић је окупила ученике - чланове 

еколошке секције, али и друге заинтересоване ученике наше школе, па је и Ужичка гимназија 

учествовала у овој корисној и волонтерској акцији. Одзив ученика је био већи од очекиваног, 

па се надамо да ће оваквих акција у наредном периоду бити чешће. Већ другу грејну сезону 

заредом, чланови еколошке секције, ученици који су зинтересовани за  додатну наставу и 

професорке Душица Ристовић и Милица Зарић, прате индекс квалитета ваздуха у нашем 

граду. У марту, одржано је школско/општинско такмичење из биологије у нашој школи, у 

складу са Правилником и пропозицијама које смо добили од Школске управе. Тестове за 

такмичење заједнички су припремили чланови стручног већа.Учествовало је 25 ученика,  а 

њих 13 се пласирало на окружно такмичење. У дежурању на тесту учествовали: М. Зарић, А. 

Пртењак и Д. Ристовић, а у прегледању тестова и дешифровању - М.Зарић и Д. Ристовић. Ранг 

листа са бројем освојених бодова постављена је на огласно место у кабинету за биологију.  

Окружно такмичење из биологије одржано је10.априла у Средњој школи "Свети 

Ахилије" у Ариљу. Са нашег округа, 91 бод и пласман на републичко такмичење освојило је 6 

ученика , од њих  3 ученика су из наше гимназије и то: Ђурић Павле 1/4 (91 бод,  1. у 

категорији првог разреда),   Јовановић Милица  2/6  (91 бод,  1. у категорији другог разреда)  и  

Богдановић Јована  4/6  (97 бодова,  1. место у категорији четвртог разреда). Поред ових 

ученика, запажене резултате имају и Кулић  Милица  1/1  ( 90 бодова,   2. место у категорији 

првог разреда)  и  Лазић Бранка  1/2  (87 бодова,   3. место у категорији првог разреда).  У раду 

Окружне комисије (прегледање тестова, комисија за жалбе) учествовали су Милица Зарић  и 

Душица Ристовић. 
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 Републичко такмичење из биологије одржано је 8.маја на Природно –математичком 

факултету , Департман за биологију, у Новом Саду. Наши ученици су остварили следеће 

резултате:  Богдановић Јована 4/6 - 79 бодова,   Јовановић Милица 2/6  - 69 бодова,  Ђурић 

Павле 1/4  -  84 бода. Нисмо освојили ни једно од прва три места, али смо у горњој половини 

према укупном успеху ученика. 

Услед  пропуста у комуникацији и лошег преноса информација од Српског биолошког 

друштва  до професора у школама,  стручно веће наше школе није било упознато са 

променама у пропозицијама такмичења и померању скале за пролаз на републичко 

такмичења, са 91 на 85 бодова. Ову незваничну информацију колегинице Милица Зарић и 

Душица Ристовић, сазнале су након одржаног републичког такмичења, али како никакав 

допис није стигао у школу, биле су уверене да је нетачна. Испоставило се да је СБД након 

одржаног окружног такмичења спустило праг за пласман на републичко, а да та информација 

до нашег стручног већа није стигла. Овим су оштећена 3 ученика наше школе ( Кулић 

Милица, Лазић Бранка и Диковић Марија) али и колегиница Милица Зарић као њихов 

наставник и ментор. Колегиница је обавила низ разговора са ученицима и родитељима, 

директором школе, запосленима у Школској управи у Ужицу, просветним инспектором. 

Написала је писмени допис и проследила га Министру просвете, науке и технолошког развоја, 

као и Српском биолошком друштву и декану Биолошког факултета у Београду. 

 

14. Извештај о раду секције за математику – Славка Живанић 

У овој  школској  години  у  секцији  су  учествовали  ученици сва четири разреда  

школе. Број заинтересованих ученика  је у сталном порасту, па није изненађење што су 

чланови секције укључени у разне активности: припрема за такмичења и пријемни испит, 

учествовање на такмичењима, израда модела и паноа за изложбу, постављање изложбе ... 

Највећи број ученика је заинтересован за такмичење у организацији Друштва 

математичара Србије. Ученици су постигли завидне разултате на свим нивоима такмичења 

(општинском, окружном и државном). Најбољи  на државном такмичењу су: Старчевић 

Лука,I5, који је освојиотрећу награду и Милићевић Катарина ,IV5,која је добила похвалу. 

Популарно државно такмичење„ МИСЛИША -2016”, у организацији математичког 

друштва Архимедес, заинтересовало је наших 106 ученика. На овом такмичењу су занимњиви 

задаци и ученици се радују овој врсти такмичења. Најбољи су представили себе и школу на 

Математичком турниру, екипном државном такмичењу, који се сваке године организује у мају 

месецу у Београду. Наша школа је добила похвалу а ученици Димитријевић Марија,II4, другу 

награду и Милићевић Катарина,IV5 похвалу. 

Поводом националног фестивала „МАЈ - МЕСЕЦ  МАТЕМАТИКЕ” ученици су 

припремили материјал и поставили изложбу са занимљивим садржајима. Изложба је привукла 

пажњу не само оних који у математици виде цео свет  већ и оне који су бежали од саме речи-

математика. 

Такмичења у ораганизацији „Друштва математичара“ 



 

 

104 

 

Сваке године велики број ученика Ужичке гимназије учествују на такмичењима из 

математике. На Oпштинском такмичењу које је одржано 12.12.2015. године учествовало је 

39ученика.На Окружно такмичење пласиралo се 17ученика.  

Окружно такмичење одржано је 23.1.2016. године у нашој школи. Учествовало је 45 

ученика из целог региона. Од 12 ученика који су остварили пласман на Државно такмичење 

четири су из наше школе: Бранислав Ђурић I4(1. место), Лука Старчевић I5 (2. место), 

Михаило Дедић III5 (3. место) иКатарина Милићевић IV5 (2. место). 

Државно такмичењеје одржано5. и 6.3.2016. годинеу Гимназији у Краљеву. Учествовало 

је 359 ученика средњих школа из целе Србије. Лука Старчевић је освојио III награду, а 

Катарина Милићевић похвалу. Ученике су на такмичење пратили професори Рајко Тубић и 

Марија Станковић. 

Марија Станковић 

 

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Oве школске године ученици наше школе су учествовали на математичком такмичењу 

“МИСЛИША-2016”. Организатор овог такмичења је математичко друштво “Архимедес” по 

угеду на међународно математичко такмичење “Кенгур без граница”. На такмичењу 

“МИСЛИША-2016” је учествовало 50560 ученика из 640 основних и средњих школа у 

Србији.Такмичење је одржано 10.3.2016. године у 12 сати. На такмичењу је учествовало 107 

ученика Ужичке гимназије: 30 ученика првог разреда, 28 ученика другог разреда, 28 трећег 

разреда и 21 ученик четвртог разреда. 

Награђено је 5 ученика: Јанковић Ана I6 (друга награда), Старчевић Лука I5 (трећа 

награда), Дедић Михаило III5 (трећа награда), Кукркић Иван III5 (друга награда) и 

Трифуновић Александар IV4 (трећа награда). 

Похваљено је 15 ученика: Ђурић Павле I4, Митрашиновић Драган I6, Димитријевић 

Марија II4, Јевтић Јелисавета II5, Драгутиновић Срђан III6, Јанковић Војислава III5, Новаковић 

Тамара III4, Половина Душан III5, Рогић Александар III6 , Селаковић Алекса III5, Илић Урош 

IV4, Јанковић Ксенија IV4, Мијовић Сања IV4,Милићевић Катарина IV5 и Пашић Огњен IV6. 

Рајко Тубић 

 

Математички турнир 2016. 

Екипа Ужичке гимназије учествовала је на 38. математичком турниру за ученике 

средњих школа у организацији математичког друштва „Архимедес“ из Београда. 

Математички турнир је такмичење школа(екипа) и појединаца (чланова екипе) по разредима и 

има ранг државног такмичења. 

Такмичење је одржано 14. 5. 2016. године у Београду. Домаћини су били Хемијско-

прехрамбена технолошка школа и XIII београдска гимназија. Учествовало је 45 екипа. 
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У нашој математичкој екипи били су Лука Старчевић I5, Марија Димитријевић II4, 

Михаило Дедић III5 и Катарина МилићевићIV5. Марија Димитријевић је освојила II награду, а 

Катарина Милићевић похвалу. Школа, као екипа, освојила је похвалу.  

У оквиру Турнира за руководиоце екипа, пратиоце и госте одржан је стручни семинар 

„Мотивација и развијање интересовања за учење математике“ (Избор и анализа задатака са 

Турнира 2016). Ове школске године екипу је пратила професорка Марија Станковић.  

Марија Станковић 

 

Подружница математичара Ужице 

У Ужичкој гимназији је 31.5.2016. одржана Оснивачка скупштина Подружнице 

математичара Ужице.У оснивању Подружнице су учествовала 32 професора математике и 

рачунарства и информатике ужичких основних и средњих школа, Учитељског факултета и 

Високе пословне-техничке школе.Подружница је оснивањем постала  део Друштва 

математичара Србије. Оснивању Подружнице је присуствовао и др Војислав Андрић, 

председник Друштва математичара Србије. Војислав Андрић је одржао и краће предавање о 

раду Подружнице математичара Ваљево и два математичка проблема са математичког 

такмичења „Кенгур без граница“.  

За председника Подружнице математичара Ужице изабран је Дејан Цвијетић, професор 

Ужичке гимназије.  

 

Дејан Цвијетић 

15. Извештај о раду програмерске секције – Мирјана Милошевић 

Ове године у оквиру рада програмерске секције реализовано је више активности. Најпре 

је реализована посета техничким факултетима Универзитетау Београду. Након тога 

учествовали смо на државном такмичењу у рачунарској и информатичкој писмености „Дабар“ 

које је одржано у Крушевцу. 

Такође, у оквиру ове секције ученици су се припремали за такмичење у програмирању. 

Такмичење се одржава у организацији Друштва математичара Србије и организује  се на 

окружном и републичком нивоу за ученике који су освојили довољан број бодова у 

квалификацијама. На окружно такмичење које је одржано у Машинско-електротехничкој  

школи у Прибоју пласирали су се следећи ученици: Вуксановић Владимир III4, Којадиновић 

Алекса III4, Драгутиновић Срђан III6, Југовић Лазар II5, Милошевић Јован II5. Ове године 

нико од наших ученика није остварио пласман на републичко такмичење. 

Извештај о стручној посети  техничким факултетима у Београду 

У оквиру информатичке секције другог и четвртог разреда организована је посета 

Машинском, Грађевинском и Електротехничком факултету Универзитета у Београду. 

Посета је реализована у четвртак 5.11.2015. године у оквиру једнодневног излета у 

времену од 6:30 до 22:00, заједно са агенцијом „Рива-турс“ из Ужица. На излет је кренуло 19 
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ученика II и IV разреда и две професорке информатике: Анка Мисаиловић и Мирјана 

Милошевић. 

Најпре смо посетили Машински факултет у Београду. Након краћег предавања о 

начинима уписа и студирања и презентације смерова који се изучавају, посетили смо 

неколико лабораторија: субсонични аеротунел катедре за ваздухопловство (један од три 

највећа у Европи), лабораторију за моторна возила и лабораторију за производно машинство. 

Ученици су могли да виде како се одређени софтвери практично користе у различитим 

областима инжењерских наука. 

Након тога смо посетили Грађевински факултет и такође посетили њихове лабораторије 

за испитивање грађевинских материјала (првенствено асфалта), рачунарску лабораторију и 

читаонице. 

На ЕТФ-у смо видели више различитих лабораторија, укључујући Истраживачко 

развојни центар, лабораторију за управљачке системе и Microsoftov центар. Видели смо где и 

како студенти вежбају и раде своје семинарске и дипломске радове. Такође, упознали су нас и 

са осталим сегментима студентског живота,студентским екскурзијама, журкама и сл. 

Циљ посете био је да наши ученици виде на конкретним примерима како се примењују 

различити софтвери, а уједно се и ближе упознају са овим факултетима и евентуалном 

студирању на њима. 

Посету организовала  и водила проф. МирјанаМилошевић. 

       МирјанаМилошевић 

 

16. Извештај о раду секције за физику – Цмиљка Васовић 

Секција за физику организована је тако да кроз различите облике и методе рада 

промовише физику као науку и указује на значај њеног изучавања. Чланови секције  као и 

ученици заинтересовани за физику учествовали су у следећим активностима: 

Такмичења 

13.03.2016. у Пожеги је одржано Окружно такмичење из физике на коме је учествовало 

23 ученика наше школе који су постигли изванредне резултате.У раду комисијеза прегледање 

задатака учествовале професорке Снежана Јевђовић и Цмиљка Васовић. Резултати: 

Први разред: 

Лазар Тејић- прво место, прва награда, Ана Јанковић-друго место,друга награда, Милош 

Поповић, АлексаАћимовић и Никола Тошић- трећа награда. Ментор С.Јевђовић 

Други разред: 

Марија Димитријевић- друго место, прва награда, Софија Бојовић-треће место, друга 

награда, ТамараВасовић,Сара Куљанин и Андреј Ковачевић- друга награда и Лазар Југовић- 

трећа награда. Ментор Ж.Павловић 

Трећи разред: 
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Добрица Маринковић- треће место,друга награда и Срђан Драгутиновић-трећа награда. 

Ментор Ц.Васовић 

Четврти разред: 

Поповић Павле- прво место ,прва награда и Александар Трифуновић-треће место,друга 

награда. Ментор С.Јевђовић 

22.-23.04.2016. у Алексинцу је одржано Државно такмичење из физике на коме су 

учествовала три ученика. Павле Поповић освојио трећу награду, а Лазар Тејић 

похвалу.Матуранти Павле Поповић и Александар Трифуновић су ослобођени полагања 

пријемног испита из физике на ЕТФ због остварених резултата из физике у трећем и четвртом 

разреду. 

Манифестације 

25.02.2016. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Центар за промоцију 

науке и Центар за науку и иновације ,,Тачка пресека“ у сарадњи са Стручним већем физике из 

Ужичке гимназије организовали су манифестацију ,,Свет роботике“. Овом приликом 

организовано је предавање на тему,,Роботи су међу нама“, радионица ,,Мој Лего робот“ и 

такичење за учеснике радионице. У оквиру радионице ученици су имали прилику да уз помоћ 

демонстратора и приложених упустава и комплета направе и испрограмирају свог Лего 

робота. Након радионице екипама су подељени задаци за такмичење на основу којих су они 

самостално могли да измене своје роботе и програме коришћењем знања и вештина стечених 

на радионици. Дванаест ученика наше школе подељени у два тима и шест ученика гимназије 

,,Свети Сава“ из Пожеге успешно су обавили све постављене задатке.Победио је тим ,,За 

професорку Јевђу“ у сасатаву: Александар Трифуновић, Стефан Турунчић, Милан 

Вељашевић, Лука Јелисијевић, Срђан Драгутиновић и Александар Радовић. Победничком 

тиму додељена је награда Лего робот. Остали учесници: Јован Милошевић, Новак Фуртула, 

Јелена Бакић. 

Пројекти 

У Србији је 15. Oктобра почело постављање детектора који ће мерити ниво 

радона.Радон је природни радиоактивни гас који је Светска здравствена организација, после 

пушења, прогласила другим највећим узрочником рака плућа. Речје о гасу без боје и мириса 

чија је концентрација на отвореном простору веома ниска. У затвореним просторијама, 

међутим, радон се може акумулирати у високим концентрацијама. Радона највише има у 

земљишту испод или око објекта, и то тлу које садржи глину и фосфате, у грађевинским 

материјалима, неким врстама камена, а највише у граниту. Радон пролази кроз темеље кућа и 

вентилационе отворе, концентрација зависи од конструкције зграде, квалитета прозора, као и 

од висине на којој се стан налази. 

Србија је једина земља у региону и у Европи која нема мапу радона. Зато је државна 

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност половином октобра по 

целој Србији почела да поставља детекторе који ће након шест месеци показати ниво овог 

опасног гаса. Акција је покренута на иницијативу Међународне агенције за атомску енергију.. 
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У априлу 2016.године детектори који су стајали шест месеци у кућама и становима биће 

послати у овлашћену лабораторију која ће обавити њихову обраду и на тај начин добиће се 

прва национална мапа радонског ризика у Србији. 

У оквиру програма мапирања радона је подељено 6.000 детектора којима ће се мерити 

ниво тог гаса. 

У пројекат се укључило 12 ученика школе који су поставили детекторе на одређене GPS 

координате где очекују појачано присуство радона. 

Јавни час- ,,Јонизујуће зрачење и његов утицај на животну средину“  

1.03.2016. амфитеатру Ужичке гимназије одржан је први јавни час из физике на 

тему,,Јонизујуће зрачење и његов утицај на животну средину“. Предавање припремили 

ученици IV5- Катарина Милићевић, Маја Јанковић, Ђорђе Божић, Тодор Стефановић и Иван 

Читаковић уз помоћ професорке Снежане Јевђовић. Сјајно припремљено предавање 

матураната пратила је презентација на видео биму, која је осим текста садржајно обогаћена 

фотографијама које су слушаоцима верно дочарале нуклеарне катастрофе, загађење земљишта 

радиоактивним материјама, скице о присуству радона у кућама, производњи нуклеарне 

енергије по државама и континентима, космичком зрачењу итд. Предавању присуствовала и 

група ученика Економске школе. 

„Јонизијуће зрачење и његов утицај на средину“ из угла одељења  IV5 

Амфитеатар Ужичке гимназије за шести час првог дана марта у преподневној смени био 

је резервисан за одељење IV5. На том, редовном им часу физике, организовали су јавно 

предавање на тему „Јонизијуће зрачење и његов утицај на средину“. Петоро одабраних 

ученика, по избору супервизора, професорке физике и разредног старешине овог одељења, 

Снежане Јевђовић, ближе је упознало солидно попуњен амфитеатар о овој итекако значајној, 

али слабо познатој теми. 

Посебно се, Kатарина Милићевић, један од првих предавача, говоривши о нуклеарној 

енергији, осврнула на стварање атомских бомби процесом фусије и фисије. Подсетила нас је и 

на саме нуклеарне катастрофе које су погодиле Чернобиљ и Фукушиму, али и оне намерне, 

августовске 1945. године у режији САД-а, намењеним, нажалост, на Хирошиму и Нагасаки. 

Маја Јанковић је презентовала причу о племенитом гасу радону, емитеру α и β зрака високе 

јонизационе моћи, који је врло штетан по здравље човека, поготово ако је особа пушач. О вези 

медицине и телекомуникција излагао је Иван Читаковић, који је истовремено био и техничка 

подршка, док су Ђорђе Божић и Тодор Стефановић говорили о космичкој енергији и 

радиоактивности у храни.  

Сјајно спремљено предавање матураната пратила је презенентација на видео биму, 

катастрофе, загађење земљишта радиоактивним материјама, скицама о присуству радона у 

кућама, заступљености производње нуклеарне енергији по државама и континентима и самом 

космичком зрачењу. 

Ученици, предавачи, после тридесетоминутног испанираног програма добили су 

заслужен аплауз и заједно су са професорком Јевђовић, на њено лично инсистирање („ко има 

добру камеру да нас слика“) овековечили тренутак заједничком фотографијом. 

Сајам физике 
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8.04.2016. гимназију су посетили студенти пре Физичког факултета Универзитета у 

Београду  који су за наше ученике и професоре приредили прави спектакл изводећи 

занимљиве експерименте из физике. Севале  су варнице, пламена и музке је било на претек, 

вртело се у ритму закона одржања импулса па потом много оптике, механике, водени и 

ватрени торнадо и још много добрих, занимљивих огледа неопходних за дубље разумевање 

физике као краљице природних наука. 

17. Извештај о раду хемијске секције – Драгица Селаковић 

Чланови секције су у току ове школске године били веома заинтересовани за учешће у 

активностима ове секције. Организоване су припреме за такмичења на којима су ученици 

показали завидне резултате. На окружном такмичењу, одржаном у Пријепољу 16. априла,  

постигнути су следећи резултати : 

- Топаловић Игор (први разред) - прво место 

- Ковачевић Андреј (други разред) - прво место 

- Југовић Лазар (други разред) - треће  место 

- Кукркић Иван (трећи разред) - друго место 

  Ови ученици су стекли пласман за републичко такмичење које је одржано у Нишу 14. и 

15. маја, где су такође остварили добре резултате. Ученик првог разреда Топаловић Игор је 

похваљен на истом. 

  Топаловић Игор је током ове школске године  учествовао у раду ИС Петница, 

јединственом месту у Србији, где се ученици уводе у токове науке и истраживачког 

практичног рада. 

  Рад секције су помагале Драгица Селаковић и Славица Вељовић. 

Славица Вељовић 

 

 

18. Извештај о раду ликовне секција – Биљана Спаловић 

 

На међународном ликовном конкурсу и изложби „13. новембар“, одржаном у Скопљу 

прву награду је добила ученица Исидора Ђерић из одељења IV2. Конкурс је расписао Дечји 

ликовни центар из Скопља преко Министарства спољних послова РС (одељење за 

међународну, културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу), а поводом 

обележавања Дана ослобођења Скопља. Преко Министарства ученица је за ово учешће добила 

диплому 24.12.2015.  

Јелена Шопаловић, ученица I6, за свој рад добила је прву награду на ликовном конкурсу 

часописа за младе „Хеј“ - патике марке Ванс и сликарски прибор. 

Ученици су учествовали и на ликовном конкурсу „Мир је IN, насиље OUT“ који је 

расписао Нансен дијалог центар Србија као део Глобалног партнерства за превенцију 

оружаних сукоба за Западни Балкан, а у циљу обележавања 21. септембра, Међународног 

Дана мира. На  фото конкурсу на тему Срећа је...који је  расписан  на порталу Фотософиа  

учествовао Филип Смиљанић III1.  
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Посећена је изложба Бијенале графике «Сува игла» као и изложба копије фресака из 

цркве Богородица Љевишка у Градској галерији, затим  изложбe радова у стаклу Александра 

М. Лукића, Српско сликарство 20. века у Народном музеју и изложба слика Александра 

Димитријевића у ГКЦ-у. Ученици су са професорком Б. Спаловић посетили и изложбу 

Пикасових графика, слика Бојана Савића  у Народном  музеју у Ужицу као и поставке 

Керамика Злакуса  и Ужички ликовни салон у Градској галерији где су  имали  прилику  да 

упознају  и рад Сретена Танасковића (слике, објекти, инсталације), Здравка Јоксимовића 

(асамблажи) и Димитрија Пецића (слике).   

 

Поред уобичајених активности на ликовној секцији (цртање,сликање, вајање, колаж, 

фотографија...), ученици су урадили и занимљиве цртеже –илустрације  речи које се не могу 

превести са страних језика на српски језик. Реализована је и изложба паноа у холу, које су 

ученици правили као приказ различитих  уметничких епоха и стилова, а као интересантна 

идеја била је и израда паноа-Фејсбук профила познатих уметника- Рембранта, Веласкеза, 

Фидије и других. 

Реализована је изложба ђачких ликовних радова у свечаној сали наше школе 02.03.2016. 

хуманитарног карактера, за помоћ оболелој колегиници Соњи Христовски. Новац дониран од 

стране посетилаца ове изложбе намењен је њеном лечењу.    

Изложба радова-Лутке гињол које праве матуранти постављена је 07.03. у холу школе. 

Чланови  ликовне секције помогли су и у реализацији приредбе „Српско  вече“ одржане 

14.04. у свечаној сали Гимназије, израдом сценографије и костима. Остварена је и сарадња са 

активом професора страних језика-шпански језик- на реализацији изложбе у холу школе 

поводом обележавања Дана књиге (цртежи и карикатуре писаца и драмских ликова), aу мају и 

сарадња са Градским културним центром  у оквиру пројекта Ревитализација - сликање мурала, 

а учествовали су ученици Катарина Влашковић и Петар Рамић. 

Као и сваке године, организовали смо и изложбу најбољих и најуспелијих  ликовних 

радова ученика Гимназије–цртежа, слика, стрипова, колажа, фотографија итд. насталих на 

часовима и секцији. Изложба је отворена 31.03.2016.  у холу школе. Поставку су са 

професорима ликовног, реализовали ученици Димитрије Милићевић и Александар Буквић 

IV3, Пенезић Јована, Јоковић Љубица, Симић Огњен, Алекса Обрадовић и Андрија 

БлагојевићII3, Огњен Пашић и Василије Марковић IV6 и ученици IVС.  

Ученици приредили хуманитарну изложбу својих ликовних радова у Сали ГКЦ-а која је 

отворена 09.06.2016. 

 

19. Извештај о раду мешовитог хора Ужичке гимназије – Зоран Жупић  

 

Гимназијски хор је у протеклој школској години деловао као камерни вокални 

ансамбл.Групи од седморо трећака заинтересованих за хорско певање, придружило се осморо 

првака.Овај бројчано омален камерни састав ( пет сопрана, пет алтова, тенор, тенорина и три 

баритона) се, захваљујући певачким квалитетим чланова као и њиховој одговорности у раду, 

својим активностима придружио културним дешавањима у школи. 
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Веома запаженим наступом у монологу ,,Тако је говорио Николај“, на ком су изведене: 

Светосавска химна, Херувимска песма (руска) и српска народна песма ,,Два ангела шеташе“, 

облежена је школска слава Свети Сава.14. априла у Свечаној сали Ужичке гимназије је 

приређено Српско вече, које је почело извођењем хорског аранжмана Шантићеве песме 

,,Ноћас нису сјале“.Поред наведених, запажено је протекао и наступ вокалног трија Јулијана, 

Кика и Тамара, које су на вечери посвећене Шекспиру и Сервантесу извеле канон ,,Rose, rose, 

rose red“. 

Овај извештај о нашем раду у протеклој години завршавамо позивом будућим (а и 

садашњим) ученицима Ужичке гимназије да нам се придруже. ВОЛИМО ДА ПЕВАМО  (: 

 

20. Секције за физичко васпитање – Јована Јокић, Љубиша Вранешевић,  Горан 

Ковачевић, Светлана Кнежевић 

7.10.2015.г. одржан је турнир у ватерполу у организацији локалне самоуправе и екипа 

наше школе заузела је треће место на такмичењу. 

15.10.2015.г. одржано је општинско такмичење у стоном тенису, где су наши момци 

били другопласирани, а девојке су заузеле пето место. 

Истога дана у организацији актива на градском стадиону одржана је школска атлетска 

трка. Такмичило се у девет дисциплина и наступило је 226 ученика, што се сматра 

најмасовнијом трком до сада. Велики број ученика и професора бодрио је такмичаре са 

трибина. 

26.10.2015.г. на општинском такмичењу у фудбалу наша екипа је освојила пето место. 

27.10.2015.г. је одржано општинско такмичење за мушкарце у одбојци. Мушка екипа је 

првопласирана и иде даље на окружно такмичење у Пријепоље. 

3.11.2015.г. на женском општинском такмичењу у одбојци, девојке освојеним првим 

местом остварују пролаз даље на окружно такмичење, па ће заједно са момцима путовати у 

Пријепоље. 

17.11.2015.г. на окружном такмичењу у Пријепољу девојке су петопласиране, а момци 

првопласирани и иду даље на међуокрузно такмичење у Крагујевац. 

19.11.2015.г. на градском базену одржано општинско и окружно такмичење у пливању. 

Велики број наших ученика се пласирао за републичко такмичење, које ће се на пролеће 

одржати у Врању у склопу олимпијских игара ОСИУРС-а. 

3.12.2015.г. у Крагујевцу је одржано међуокружно такмичење у мушкој одбојци. Наши 

момци су заузели друго место. Треба напоменути да је на овом такмичењу изгубио ђачки 

спорт, а да су победиле пристрасне судије. 

12.12.2015.г. професор Светлана Кнежевић је водила једну групу ученика на 

меморијални турнир Србо Стаменковић. Ученици су присуствовали утакмици Слобода – 

Партизан. 
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18.12.2015.г. на градском базену су одржане „Игре без граница“. Наша школа је 

наступила са две екипе. Од девет екипа које су се такмичиле наши ученици су заузели прво и 

треће место. 

29.2.2016.г. друго место на општинском такмичењу у рукомету женској и у мушкој 

конкуренцији освајају екипе које је водио професор Горан Ковачевић 

15.03.201.г. на општинском такмичењу у кошарци мушка екипа осваја прво место и 

пласира се за окружно такмичење, које се 05.04.2016.г. одржава у Косјерићу, где опет 

захваљујући доброј игри и врло коректном суђењу наша екипа иде даље на међуокружно 

такмичење у Крагујевац. 21.04.2016.г на овом турниру организатор такмичења Спортски савез 

Крагујевца још једном показује некоректност у суђењу и слабу организацију такмичења. 

Наши момци су имали одличну игру али нису успели  да победе судије, тако да су освојили 

треће место. 

22.03.2016.г. на општинском такмичењу у женској кошарци наше девојке освајају друго 

место. Кошаркашком секцијом је руководила проф. С.Кнежевић. 

30.03.2016.г. проф. Љ.Вранешевић изводи на општинско такмичење у гимнастици 

појединца Радосављевић Ивану ученицу I1. Ученица се пласирала за републичко такмичење у 

Врању. 

12.04.2016.г. на општинском такмичењу у атлетици, мушка екипа осваја друго место, а 

женска екипа прво и иде даље на окружно такмичење у Б. Башту (20.04.2016.г.) где задржава 

прво место. 26.04.2016.г. ова екипа на међуокружном такмичењу у Крагујевцу, заузима друго 

место. Екипом је руководила проф. С.Кнежевић 

Ања Илић ученица IIIs 16.04.2016.г. трчала је београдски маратон. Од1250 учесника 

пласирала се на 123 место, што је изузетан успех. Морамо напоменути да је ова ученица члан 

олимпијске репрезентације у нордијском скијању и да је ове године на Зимским олимпијским 

играма младих у Лилехамеру понела заставу републике Србије. 

Од 09. до 16.05.2016 у Врању су одржане Олимпијске спортске игре ОСИУРС. За 

такмичење смо имали пласирану једну ученицу из гимнастике (Радосављевић Ивана) и десет 

ученика из пливања. Ови уценици су на републичком такмичењу у Нишу 13.05.2016.г. заузели 

следећи пласман. 

Матић Драган III1-15 место; Панић Војкан I5-20 место; Стјепановић Владимир II1-25 

место; Јанић Василије Iс-13 место; Стаматовић  Ана II6-11 место; Остојић Теодора III2-18 

место, Ђунисијевић Невена II2-12 место, а Ристановић Ива је била дисквалификована. 

20.05.2016.г. наши матуранти отплесали су свој матурантски плес на градском тргу. Ни  

киша, ни лоша организација није успела да им поквари добро расположење. Отплесали су 

Штраусов кадрил у трајању од 6 мин. Кадрил су их научили њихови наставници физичког 

васпитања. 

Ова година је била врло активна и успешна. Сада нас очекује додела награда за 

овогодишње резултате.  

Извештај припремила Светлана Кнежевић 
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21. Извештај о раду секције за филозофију – Милунка Стељић 

Тематска област за септембар у филозофској секцији је била "Етика у античкој 

филозофији". Наравно акценат је дат на појму врлине и на четири старогрчке врлине - 

мудрости, храбрости, умерености и правичности. Сократ јесте егзистентан пример, али и 

сваки врлински човек данашњице. Радили смо у групама,где су ученици активно учествовали 

у дискусијама, предлагали сопствене појмове врлине, наводили примере неких људи који 

имају неке од врлина.  При свему томе схватили су значај етике не само у теоријском већ и у 

практичном смислу речи, што значи да смо разговарали не само на часовима филозофије већ и 

у раду секције - колико је битно бити у врлини и на часовима у школи и у свакодневном 

животу . Разрешавали смо проблем - зашто је данас све мање људи којима је стало до врлине.  

Поставили смо питање - да ли је врлина најмоћније оружје у духовном животу. Наши 

гимназијалци су показали да знају шта је врлина , не само по успеху него и по лепом 

понашању. 

У октобру смо се бавили диалогосом - вештином разговора, што је свакако најтежа 

вештина, јер је најмањи број људи извежбано у њој. Ученици су се вежбали удискусијама, 

дебатама  радионицама, раду у групама, учили су путем разговора, континуирано 

упражњавали Сократову мајеутику. Умети слушати сопствени глас приликом дијалога и при 

том моћи чути другога све у сврху сазнања, jесте најлепша вештина, али занемарена и због 

људске лењости заборављена. Зашто људи све маље говоре, а да то има смисла,зашто се боје 

да говоре,и зашто се у школама диалогос не упражњава јесу и практични и филозофски 

проблеми које ученици врло добро разумеју јер су они талентовани и добри ђаци а нису као 

одрасли оптерећени материјалним добрима. Диалогос иначе   подразумева изванредно 

баратање дијалектиком, уочавање противречности и њихово измирење у ставовима 

идентитета, тако да је кључна дисциплина у овој вештини логика. 

Новембар - Појам слободе продискутован уз помоћ битних филозофија - старогрчке 

филозофије, Кантове, Хегелове, и филозофије егзистенцијализма. Слобода као ентитет  треба 

да буде схваћена као принцип умерености на шта је Сократ упутио када је рекао: " Претерана 

слобода - претерано ропство. 

Децембар -  Рад у тиму, то јест у разреду; Провежбати,осетити, спознати шта је то 

"очигледно", уз помоћ Декарта. Да ли је рад у разреду као тиму плодоноснији, научнији, 

креативнији, него рад научника као појединца? Синергија, пријатна атмосфера у разреду би 

била врло важан предуслов за филозофско мишљење.  

Јануар - " Спознај самога себе " - Проблем је само како, баш данас, у времену када је 

сваки појединац под невероватним притиском да никако не спозна самога себе, да ништа не 

научи, да се никад не пробуди.Што је још горе, људи нису ни свесни да им је дужност да 

спознају сами себе - нису баш ни они најгори - они који су то требали да им боље предоче, 

били су веома апстрактни, па ови други нису имали најбољу перцепцију битних тема, ствари 

и феномена живота. Овде је опет Сократ вођ,оријентација и светионик.  

Фебруар -Нови светски поредак - Матрикс / интелектуалац - ратник. С освртом на 

Платонов "  мит о пећини ". Да ли је сваки човек био у Платоновој  пећини или неки заиста 

никад нису било је питање за разматрање на часовима секције . Ученик Милош Селаковић је 

најбоље разматрао ову тему и закључио је да се сваки човек нашао у пећини, а то да ли је 
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једног дана ипак успео да изађе то зависи од тога да ли је филозофирао као што је мислио и 

Сократ, то јест, Платон. Наравно за излазак из  Матрикса је свакако потребна и невероватна 

одважност која се стиче путем обавештености - филозофије и сфером која трансцендује 

пећинске окове - вером. 

Март - Проблем српства - ко треба да претегне - они који имају свху живота или циљ 

или они који живе стереотипно, све изучавајући само керефеке помоћу којих угођавају само 

себи и ником другом а при том ометајући ове који све време свог  живота уложе као изузетан 

труд да буду што ближе циљу? Овде асистенти јесу - Хегел ( О Србима ), Св. Сава, Исидорора 

Секулић. 

Април - Да ли смо нешто сазнали, да ли смо се помакли у духовном смислу, како се 

осећамо, да ли филозофија заиста помаже, отвара нове видике и фокусе помоћу којих се 

"јасније види " питали смо се при крају школске године. Ово није тешко проверити, јер 

ученици сами врло лако знају где су били претходно у интелектуалном смислу речи и да ли су 

у неком новом за њих бољем стању. 

У мају смо дискутовали колико се ко осећа филозофом, да  ли неко има сопствени 

филозофски поглед на свет . Мишљења сам да многи  професори филозофије греше кад имају 

неку врсту предрасуде да је само на пример Хегел , Аристотел геније и велики филозоф, а да 

неке генијалне идеје једном тинејџеру никако не могу пасти на памет те се они не смеју ни 

усудити да филозофирају. Као професор филозофије сам приметила,напротив да до умно 

најчистијих и очигледно евидентних филозофских закључака управо најлакше долазе 

изузетни ученици који имају филозофију за предмет иако немају филозофски факултет. Иако 

је за разраду неке филозофске теорије углавном потребна одређена диплома ,за 

филозофирање није неопходна, уколико постоји искусна оријентација професора и надарени и 

довољно образовани ученик. У разговорима смо дошли до сјајних филозофких увида и ја као 

професор сам срећна што имам од кога да учим и свесна сам да сам за 13 година колико сам у 

гимназији много више научила него на факултету, па чак и у животу, јер путем изузетне 

интеракције и синергије се много брже и квалитетније учи него путем литературе ,а да не 

говорим  о предрасудама самог образовања. 

 

Професорка филозофије Стељић Милунка 

 

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 2015/16. години распоређени у седам одељења. Одељењске старешине су радиле на 

изради делова Годишњег програма рада школе. Одржани су први родитељски састаници. 
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Настављено је евидентирање података о ученицима у школску документацију и 

формирање група за изборну наставу. Дали су подршку при формирању одељењске заједнице 

ученика, избор председника и секретара и по два представника одељењске заједнице за ђачки 

парламент. Ученици су упознати са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање позитивног односа према раду, 

дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу. Ученици су се определили за 

ваннаставне активности. Матуранти су упознати са  пропозицијам полагања матурског 

испита. Организована је и реализована екскурзија за ученике  трећег разреда. За ученике 

четвртог разреда, и поред поновљеног поступка, није реализована. 

У октобру се, у оквиру одељењских већа, разговарало о школској клими сваког одељења 

- евентуалним проблема похађања наставе и активноог учешћа у редовној, допунској и 

додатној настави. Решавани су проблеми прилагођавања ученика и водило се рачуна о 

дисциплини и понашању ученика. У оквиру ових питања сарађивало се са директорим и 

педагогом школе. 

Реализоване су предвиђене теме.  Успостављена је сарадња са Центром за таленте 

(Петница) и праћена реализациј програма професоналне оријентације и програма заштите и 

унапређења здравља ученика. Одвијао се континуирани рад на педагошкој документацији. 

У новембру се радило на припреми података за први класификациони период. Одржани 

су родитељски састанаци (упознавање родитеља са резултатима успеха ученика и 

изостанцима у првом класификационом периоду). Ученици су упознати са предлозима и  мера 

за побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће. Организован је систематски преглед 

за ученике првог и трећег разреда. Ученици су помагали у уређењу учионичког простора. 

Урађено је анкетирање ученика о раду појединих професора. Рад на педагошкој 

документацији. 

У децембру се радило на утврђивању и отклањању последица неуспеха ученика из 

појединих предмета. Реализовања је изборна тема: Проблеми у понашању, разговор о 

штетности дувана, алкохола и наркотика. Са ученицима се разговарало и  о организованом 

коришћењу слободног времена. Рад на педагошкој документацији. 

У јануару се радило на припреми одељењских већа, утврђивању резултата на крају првог 

полугодишта и припрема за почетак наставе у другом. Подељене су ђачке књижице. 

Прослављена је школска слава Свети Сава. Интезивирана је сарадња са педагогом и 

родитељима ученика који имају велики број слабих оцена и изостанака. Са ученицима се 

разговарало о узроцима изостајања са наставе. Одржани су родитељски састанци.  

У фебруару је реализована изборна тема о систему вредности младих и моралним 

нормама. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика.   

У априлу и марту навише се радило на здравственој превенцији  и професионалној 

оријентацији ученика. Припремљене су и одржане седнице одељењских већа. Одржани су 

родитељски састанци. Рад на педагошкој документацији.  

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. 
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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 2015/16. 

године. Подељена су сведочанства и ђачке књижице. Урађена је анализа успеха и понашања 

ученика на крају наставне године. 

 Крајем јуна и почетком јула радило се на Годишњем извештаја о реализацији плана 

рада школе. Уписани су ученици у први разред. 

У августу су реализовани поправни и матурски испити. Подељена су сведочанства и 

уписани су ученици у наредни разред. Урађена је педагошка документација и делова 

Годишњег плана рада школе. 

 

8.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (друштвених, техничких, 

хуманитарних, спортских и културних активности, ученичке организације) 

Назив активности Разред Задужени 

наставник 

Време реализације 

Вечери на језицима који се 

изучавају у школи 

Сви разреди Стручно за стране 

језике 

Реализовано током 

школске године 

Хорске вечери Сви разреди Стручно веће за 

уметност 

Реализовано током 

школске године 

Изложбе слика и 

уметничких радова ученика 

Сви разреди Стручно веће за 

уметност 

Реализовано је 

више изложба 

током школске 

године  

Позоришне представе Сви разреди Стручно веће за 

српски језик и 

књижевност 

Реализовано током 

школксе године 

Књижевне вечери Литерарна 

секција 

Библиотекари Реализовано је у 

априлу месецу 

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 

У делу рада секција и рада стручних већа. 
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Позоришне представе  

У делу о секцији за енглески језик. 

Књижевне вечери  

У делу о пројекту На пола пута. 

Хуманитарно-спортске  активности 

''За Соњу Христовски'' 

Постављења хуманитарна ликовна изложба за нашу суграђанску Соњу Христивски, 04.03. у 

свечаној сали Гимназије. Прикупљен износ од 49.520,00 уплаћен је на њен рачун. 

Ученички парламент 

Турнир у малом фудбалу ,, Љубомир Љубо Обреновић“ 

На игралишту Ужичке гимназије 20. јуна одиграна је финална утакмица између 

одељења IIIs2 и II2. Титула најбољих припала је екипи IIIs2, друго место освојила је екипа II2, 

а треће екипа IVs. За најбољег играча проглашен је Стефан Даниловић, а за најбољег стрелца 

Лука Неговановић. Предраг Алексић и Урош Јешић проглашени су за најбоље судије овог 

турнира. Породица Обреновић обезбедила је награде за најбоље учеснике турнира. Захвалност 

припада ученицима Ужичке гимназије који својим учешћем и ангажовањем дају изузетан 

допринос организацији ове традиционалне спортске манифестације.                                                                                                  

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 током школске 2015/2016. године одржао пет седница. 

На првој седници,одржаној 14.септембра 2015. ученицима је представљен план рада 

ученичког парламента,уважене су сугестије и предлози ученичког парламента и присутни су 

обавештени да ће се реализовати набавка канти за ученички тоалет. 

Потом 9.октобра, на дневном реду седнице био је договор око сарадње са Унијом 

студената Ужица.Седници су присуствовали председник и подпреседник УСУ- Радован 

Новаковић и Лука Кокић.Причало се о идеји медицинске школе за организацију трибине чији 

би циљ био смањење цене карте за базен ученицима средњих и основних школа. 

У циљу побољшања односа међу ученицима и односа професор-ученик, 12.децембра је 

одржана дебата.Учесници су били ученици и професори наше школе, али је и публика могла 

да изрази своје мишљење као и да предложи теме за дискутовање. Неке од тема су биле 

облачење у школи, понашање ученика, понашање професора, изостајање са часова. 

На шестој седници парламента донета је одлука да се напише молба Савету родитеља да 

се део новца од ђачког динара издвоји за донацију нашој суграђанки Соњи Христовски.Поред 

тога,од 2.3.2016 до 7.3.2016. у Свечаној сали школе је организована хуманитарна изложба на 
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којој су изложени радови ученика а гости су могли да купују те радове.Прикупљени новац је 

уплаћен као донација за помоћ породици Христовски.  

Током ове школске године ученички парламент jе: 

- разматрао Годишњи план рада школе (школски развојни план, уџбенике, план тима за 

заштиту ученика од насиља, предложио своје представнике за школске органе и тела...);  

- разматрао могућности за повећање безбедности школе; 

- разматрао могућности за побољшање хигијенских услова у школи; 

- сарађивао са представницима ђачких парламената средњих школа Града Ужица; 

- сарађивао са представницима локалне заједнице  Града Ужица; 

- учествовао у хуманитарним акцијама; 

- организовао израду новогодишњих честитики у Удружењу церебралне и дечје 

парализе; 

- организовао размену новогодишњих порука; 

- организовао размену порука за Дан љубави; 

- помагао организацију музичких вечери, школских изложби,посета и турнира. 

 

Председник парламента Мирко Пантелић 

8.3.2. Програм рада ђачке задруге  

У Ужичкој гимназији не постоји ђачка задруга.  

8.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА ИЗЛЕТИМА УЧЕНИКА  

 Екскурзија ученика трећег разреда  

Екскурзија трећих разреда организована је од 19.9. до 26. 9. 2015. на релацији Ужице - 

Будимпешта - Сентандреја - Праг- Братилслава - Ужице. Током екскурзије посећени су и 

Дрезден и Терезин. На путовање су пошла 172 ученика, седам професора, четири водича, 

лекар и представница агенције Ласта. 

Иако је траса путовања делимично измењена, па смо у Мађарску ушли преко граничног 

прелаза Келебија, ипак смо на време стигли у меморијални парк Опустасер и имали сасвим 

довољно времена за обилазак парка и панораме у Ротонди.  

Због организовања јавних градских манифестација режим градског саобраћаја у 

Будимпешти био је измењен, па смо зато редослед обиласка делимично променили. У недељу 

20. 9. обишли смо будимску страну града, тврђаву Гелерт, део око улице Ваци и посетили 

Сентандреју, а у понедељак, пре поласка за Праг, обишли смо Трг Хероја, Ракоци и Андраши 

булевар.  
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На тргу испред Националне галерије и Библиотеке одржавао се сајам чоколаде и 

марципана, за који су наплаћиване улазнице, па је било немогуће ућу у тај део будимске 

стране.  

Реализована је и традиционална ноћна вожња бродом по Дунаву. 

Обилазак Прага текао је по плану: детаљан обилазак Храдчана, улазак у Катедралу 

Светог Вита, пролазак кроз Златну улицу, шетња Малом страном, обилазак поставке 

Кафкиног музеја, прелазак преко Карловог моста, шетња до астрономског сата на Малим 

намјестима и потом до Вацлавских намјести. 

Једнодневни  излет укључивао је одлазак у Терезин и Дрезден.  У Терезину смо 

посетили Музеј посвећен страдању у гету и Малу тврђаву. Дан је био тмуран и кишан, што је 

допринело општем утиску који смо понели после посете казаматима Мале тврђаве.  

У Дрездену смо обишли Цвингер палату и посетили галерију порцелана, математичко-

оптички кабинет и Галерију старих мајстора, која садржи заиста импресиван број платана 

сликара средњовековног, барокног и ренесансног периода, међу којима је и чувана Рафаелова 

Мадона. Слободно време ученици су могли да искористе за посету традицоналном јесењем 

маркету на једном од тргова у центру града. 

Трећи дан у Прагу започет је обиласком Краљевства железница, изузетно атрактивном 

макетом Републике Чешке која показује како функционише железнички и друмски собраћај у 

овој земљи. За кретање возова користи се исти програм који употребљава чешка железница. 

Остала превозна средства крећу се помоћу компјутерског система који је повезан се 

десетинама хиљада сензора уграђених у макету.  

Неколико сати порвели смо у прашком зоолошком врту који је ове године пети на листи 

најбољих светских зоолошких вртова. Ради се о сасвим модерном концепту Зоо вртова у 

којима се животњама омогућава да живе у условима који су скоро идентични као природни, а 

боравак у кавезу је незамислив.  

Ученици и професори су потом посетили импресивну Јерусалимску синагогу, саграђену 

у неомаварском стилу, и ту се упознали са судбином прашких и средњоевропских Јевреја и 

значајем те заједнице и њихове судбине за развој садашње Европе и света.  

Ученици су могли да бирају између четири понуђена музеја, али за Музеј филма није 

било довољно заинтересованих. Сметанин музеј је већ био затворен када су наши ђаци стигли 

тамо, па се та мала група ђака придружила већини која се определила да посети радионицу за 

израду стакла.  

Група од 23 ученика и три професорке обишла је изузетну поставку од двадесет 

огромних платана која чине Словенску епопеју чешког сликара Алфонса Мухе. 

Због чињенице да смо морали да се враћамо у хотел на вечеру није било могуће 

организовати посету концерту или неком позоришном перформансу, зато што углавном 

почињу у 20h, најкасније 21h.  Уместо тога организована је посета пивници Страховског 

манастирa. 

На путу ка кући задржали смо се око  један сат у Братислави, али утисак није могао бити 

потпун, јер је падала јака киша. 
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Стручно веће одељенских старешина трећег разреда    

 

Извештај са излета 

Сви извештаји реализованих излета дати су у делу о раду секција. 

 

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. Семинари за наставнике 

Наставници и стручни сарадници реализовали су своје стучно усавршавање и учешћем 

на семинарима. Део наставника учествовао је на семинару „Стрес у школи“-превазилажење, 

промена у РЦУ-у. Општи циљ семинара је да се код учесника формира потпуно разумевање 

појма стреса, рационалан приступ стресним ситуацијама и упознавање са позитивним 

стратегијама превазилажења стреса. Специфични циљеви семинара : елиминисање баријера 

према стресу, препознавање извора стреса, рационалан приступ стресу, успостављање 

успешне комуникацијске везе са другим учесницима у стресу, примена позитивних стратегија 

за превазилажење стреса, коришћење стреса као шансе за развој, размена позитивних 

искустава из решених стресних ситуација, помоћ у решавању стресних ситуација других 

учесника у образовању. Теме семинара : Појам и врсте стреса- стрес у школи; Фазе стреса и 

емоције у стресу; Позитивне стратегије за превазилажење стреса; Могућност подршке у 

превазилажењу стреса. Семинар су реализовале Александра Јовановић и Драгана Ђурић. Исти 

семинар биће реализован у просторијама школе 25.8.2016 за још један део колектива . 

 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 чине: 

1. Вукадин Симовић,  директор школе 

2. Драгана Радовић, школски психолог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 
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4. Соња Ковачевић, професор филозофије 

5. Невенка Демировић, професор енглеског језика  

6. Милица Зарић, професор биологије  

7. Сања Мијовић, представник ученика 

8. Александра Тодоровић,  представник ученика 

9.  Зоран Читаковић,  представник родитеља 

10. Татјана Павловић, представник родитеља 

11. Зоран Деспотовић, представник локалне заједнице 

12. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

13. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник 

14. Миланка Јањић, секретар 

Акциони план за школску 2015/2016. годину односио се на превенцију насиља, 

едукацију ученика о правима обавезама и одговорностима у спречавању насиља. То су 

активности које су континуирано реализоване током целе школске године.  

 Активност, која је била уграђена у акциони план Тима а односила се на повећање 

безбедности у школи је закључавање ученичких улаза током наставе, а дежурства ученика на 

службеном улазу, почела је са реализацијом 19. 10. 2016. године.  

  Активност која је реализована током другог полугодишта је израда уметничких 

едукативних паноа против насиља. Главни носиоци активности су били наставник Драган 

Вићентић, са ученицима IIIс одељења: Вук  Ковачевић, Урош Грујичић и Стефан Даниловић. 

Плакати су истакнути на свим  спратовима школе.  

  Током маја месеца реализоване су радионице из приручника „Дигитално насиље-

превенција и реаговање“, у одељењима другог разреда и наишле су на веома добар пријем од 

стране ученика. Називи радионица су „Вредности, правила, реституција“, и „Друштвене 

мреже-могучности и ризици“.  Са приручником су упознати  чланови Наставничког већа кроз 

презентацију приручника, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

Ученицима су дељени едукативни материјали које се односе на превенцију насиља, 

врсте и нивое насиља, као и реаговање у насилним ситуацијама које су добијене у сарадњи са 

УЦПД.  

Током ове школске године одржан је састанак са родитељима, ученицима, 

представницима МУП-а на коме је било речи о мерама превенције током боравка ученика на 

екскурзији. 

    Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања је током ове школске године 

имао укупно четири састанка у школској 2015/2016. години. 

                                                                           

                                                                             Радовић Драгана, координатор тима 
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9.3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ПРОГРАМИМА  

9.3.1. Извештај о програму професионалне оријентације  

 

Професионална оријентација се у школи одвијала током целе школске године, и то, кроз 

наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној 

оријентацији, а у извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Садржаји програма 

професионалне оријентације смо тако концепирали да се могу реализовати кроз различите 

облике образовно-васпитног рада у школи (часови редовне наставе, додатне наставе, 

одељењског старешине, менторски рад, слободне и др. активности). 

 Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално 

информисање, професионално саветовање и праћење развоја ученика. У оквиру 

професионалног информисања, предметни наставници су, уз редован програм из својих 

стручних области, пружали обавештења о карактеристикама појединих занимања. У школи је 

доступна база података путем интернет везе и ''уласка'' на сајтове факултета у Србији. Подаци 

о факултетима и бишим школама доступни су ученицима у оквиру ''информативног кутка'' 

који је у кабинетима за информатику. Овде су истицани сви подаци битни за професионално 

информисање и оријентацију ученика: адресе свих виших школа и факултета у Републици 

Србији, информације Завода за тржиште рада о потребама за кадровима на територији 

Златиборског окрука, квоте за упис, број студената, школарине, пропагандни и рекламни 

материјал које више школе и факултети шаљу у школу, занимљиве информације везане за 

поједина занимања итд. 

О условима уписа и студирања, на високим школама и факултетима у Републици 

Србији, ученицима четвртог разреда су говорили представници следећих високошколских 

установа: 

04.12. 2015.г. Презентација Метрополитана из Ниша  

19.2.2016.г. Промоција Економског факултета из Београд 

18.2.2016.г. Промоција ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

25.2.2016.Г. Промоција ЕТФа Београд ( Бивши ученици Ужичке гимназије ,сад студенти) 

18.03.2016.г. Бивши ученици Ужичке гимназије, чланови Уније студената Ужица, 

презентовали  матурантима факултете на којима студирају ( правни, економски, филолошли, 

саобраћајни, ФОН и ЕТФ). 

24.3.2016.г. Промоција техничких факултета из Београда 

21.3.2016.г. Промоција Биолошког факултета из Београда 

12.4.2016.г. Промоција Учитељски факултет Ужице 

15.4.2016.г. Промоција Филолошког факултета из Београда 

26.4.2016.г. Промоција Спортског факултета Београд 
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9.3.2. Извештај о програму здравствене превенције 

 

Организатор ових активности  је професор биологије Душица Ристовић, уз велику помоћ и 

ангажовање ученика одељења у којима предаје. Извештај је у делу о секцијама. 

На пригодан начин обележени су у  значајних датума везаних за здравствену превенцију и  

екологију према календару здравља:  

- 16. октобар - Светски дан хране 

- новемабар - месец борбе против болести зависности 

- 1. децембар - Светски дан борбе против СИДЕ 

- 31. јануар - Национални дан борбе против пушења 

- март - Месец борбе против рака 

- 22. март -  Светски дан вода 

 - 7. април - Светски дан здравља 

 - 31. мај - Светски дан борбе против пушења 

- 5. јун - Светски дан заштите животне средине 

9.4. 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 2015/16. 

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 

15/16.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 

2015/16.годину. Задужени су Емилја Станковић, школски педагог и Дејан Цвијетић, професор 

рачунарства и информатике. Закључак тима је да велики број наставника још увек не 

пепознаје значај извештавања о свом раду са ученицима на сајту школе. 

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

9.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА  У ШКОЛИ  

Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори 

пројекта 

Време 

реализације 

На пола пута Ужичка гимназија Р. Марјановић и Г. 

Даниловић  

До априла 

2015.год. 
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ДЕЛФ Француски Институт  Ђурђица Вранић Фебруар 

ДСД Немачки центар за 

културу 

Ивана Василић 2014/15.г. 

Memorz Lab Junior  Ужичка гимназија 

На пола пута 

Р. Марјановић и Г. 

Даниловић 

2014/16.г. 

European Studies Programme Ужичка гимназија 

 

Б. Скорковић, Н. 

Демировић, С. 

Миловановић и Ј. 

Ћоровић 

Током 

школске 

године 

Сарадња са средњом школом из 

Румуније 

Ужичка гимназија В. Симовић, С. 

Марковић, Ж. 

Павловић,  

Током 

школске 

године 

Сарадња са САНУ Ужичка гимназија Ј. Папић, Д. Илић, 

С. Миловановић 

Током 

школске 

године 

  

ДЕЛФ дат у делу о секцијама. 

ДСД – немачка језичка диплома- у делу о секцијама. 

Књижевни фестивал „На пола пута“ 

Memorz Lab Junior  дат у делу о секцијама. 

European Studies Programme дат у делу о секцијама. 

 

 

10.1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

10.1.1. Извештај о стручном усавршавању наставника 

У овој школској години одржано је 12 огледних часова из скоро свих наставних 

предмета. Индивидуално усавршавање наставника одвијало се и преко побољшања 

индивидуалног планирања, хоризонталне евалуације угледних часова, менторског рада, рада 

стручних већа, реализације разних пројеката и обнављања материјално-техничких ресурса.  

За већу групу наставника организован је, у новембру и јуну, семинар ''Стрес у школи – 

превазилажење, промена''. Обука која је трајала 8 сати односила се на групу компетенција за 

комуникацију и сарадњу.  На семинару су обрађене следеће теме: 1. Појам и врсте стреса – 

стрес у школи. 2. Фазе стреса и емоције у стресу. 3. Позизивне стратегије за превазилажење 

стреса. 4. Могућности подршке у превазилажењу стреса.  

Општи циљ семинара је да се код учесника формира потпуно разумевање појма стреса, 

рационалан приступ стресним ситуацијама и упознавање са позитивним стратегијама 

превазилажења стреса. Специфични циљеви односе се на  елиминисање баријера према 

стресу, препознавање извора стреса, рационалан приступ стресу, успостављање успешне 

комуникацијске везе са другим учесницима у стресу, примена позитивних стратегија за 
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превазилажење стреса, коришћење стреса као шансе за развој, размена позитивних искустава 

из решених стресних ситуација, помоћ у решавању стресних ситуација других учесника у 

образовању. Семинар су реализовале стручне сараднице – психолози Драгана Ђурић и 

Александра Јовановић Ђукић. 

На једној од седница Наставничког већа директор је презентовао нови Правилник о 

оцењивању ученика у средњој школи. Професор прихологије Драгана Ђурић и педагог школе 

Емилија Станковић су, накнадно, презентовале и инструменте за праћење оцењивања и 

владања ученика. Психолог Драгана Радовић реализовала је тему ''Комуникација''.  

Разматрајући питања стручног усавршавања наставника, Педагошки колегијум је 

истакао да треба интезивирати размену знања у оквиру стручних и сродних већа. Поред 

реализације обавезног стручног усавршавања наставника у установи ( у оквиру реализације 44 

сата стучног усавршавања), остварено је и укупно 465 сати стучног усавршавања ван 

установе. Дајемо преглед остварених сати по компетенцијама.  

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 2015/16.години:  

30.8. Одржан Актив директора средњих школа на коме је изабран нови преседник 

Актива, анализиране измене у календару рада и договорен начин решавања финансирања 

екскурзија ученика. 

14.9. Ужичку гимназију посетио канадски амбасадор Филип Пинингтон и одржао 

предавање о студирању и постдипломским студијама у Канади. 

17.9. Одржан заједнички родитељски састанак поводом екскурзије ученика трећег 

разреда. Састанку присуствовали и представници МУП-а. 

18.9. Поводом боравка у Пестолацију, ученици друге године наше школе Веселиновић 

Павле и Новаковић Владимир одржали две радионице о ненасиљу. 

19. 9.  Испред  Удружења за церебралну парализу, Чедомир Цицовић одржао две 

радионице о особама са инвалидитетом  за ученике друге и четврте године. 

24.9. У нашој школи обележен  „Дан европског језика“ 

26.9. Ученици друге године са својим одељенским старешинама били  су на 

једнодневном излету на релацијиУжице-Ваљево-Сремски Карловци-Нови Сад-Инђија-Ужице,  

у оквиру географске секције, а у организацији ТА “SIMtoursa” из Ужица. 

1.10.У просторијама Градског културног центра у Ужицу свечано су отворени Дани 

руске културе у оквиру обележавања Дана града Ужица.У програму су учествовали ученици 

Ужичке гимназије-Дејана  Живковић, Александра Миликић, Александра Басарић, Видосав 

Чолић и Стефан Јевтовић под  руководством професорке Бранке Вукић. 
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2.10. Одржан састанак на коме је било речи о стипендијама за студирање и усавршавање 

енглеског језика. 

2.10. Ученици наше школе присуствовали предавању на тему” Историја Русије и везе са 

Србијом”,предавач, професор историје Оливер Мићић Бућић. 

5.10.  У просторијама ГКЦ- а,  у оквиру Дана руске културе у Ужицу, чланови 

географске секције са професорком географије присуствовали  мултимедијалној презентацији 

на тему” О Јарославској области “. 

8.10. Чланови и професори историјске секције организовали  посету изложби у Градској 

галерији-Детаљи живописа катедралеграда Призрена и Богородице Љевишке-копије фресака 

Зденке и Бранислава Живоквића. 

12.10.Одржан састанак директора средњих школа ради утврђивања «Правилника о 

оцењивању». 

13.10. У нашој школи одржано предавање “Зашто смо другачији од других” у излагању 

Цицварић Чедомира, а  испред Удружења дистрофичара и параплегичара града Ужица . 

14.10. Почело постављање детектора који ће мерити ниво радона.Радон је природни 

радиоактивни гас који је Светска здравствена организација, после пушења, прогласила другим 

највећим узрочником рака плућа.У пројекат се укључило 12 ученика Школе који су поставили 

детекторе на одређене GPS координате где очекују појачано присуство радона. 

15.10. У оквиру наставничког већа, психолог Школе Драгана Радовић одржала је 

предавање на тему “Комуникација“. 

21.10. У амфитеатру Школе  Радомир Антић одржао предавање на тему  „Образовање и 

спорт“ 

26.10. Реализован једнодневни излет за ученике првог разреда на релацији: Ужице-

Београд,са посетом Музеју Николе Тесле, Планетаријума, Цркве Св.Петке на Калемегдану, у 

пратњи                проф. Шоловић Биљане, Вељовић Славице, Станковић Марије и Скорковић 

Бранкице. 

5.11. Информатичка секција  на челу са професоркама Мирјаном Милошевић и Анком 

Мисаиловић  посетила Техничке факултете у Београду. 

7.11. Професорка Биљана Спаловић завршила похађање електронског семинара 

Парадокси Интернетааутора Душице Мијаиловић, K4, П10, Број 242, који је трајао 10. 10. 

2015 - 7. 11. 2015.године. 

13.11.Чланови еколошке секције са професоркама Милицом Зарић и Душицом Ристовић 

су се бавили ублажавањем проблема нашег града у погледу сушења великог броја стабала 

смрче на локацији Велики парк. У сарадњи са локалном заједницом посађено је око 700 

стабала белог бора, медоносног багрема, који цвета два пута годишње, као и украсне јапанске 

трешње. 

15.11. Половином новембра 2015.год.  у галерији Фиугуре у Сарајеву представљена је 

публикација Преко ријека у којој су објављени есеји које су ученици писали о књигама аутора 

учесника сусрета у Стоцу. Промоцији је пристуствоавло десет ученика наше школе и 

професорке Гордана Даниловић и Ружица Марјановић. 
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15.11.У РЦУ одржан семинар „Стрес“ коме је присуствовао велики број професора 

Ужичке гимназије. 

16.11. У Ужичкој гимназији  почео курс јапанског језика у оквиру пројекта ширења 

јапанске културе и језика.  

22.11. Чланови историјске секције и професорка Јадранка Папић присуствовали 

комеморацији у трезорима Народног музеја и одали пошту погинулим суграђанима у Другом 

светском рату.   

2.12.Одржан састанак Педагошког колегијума.  

3.12. На иницијативу Ученичког парламента, у свечаној сали Ужичке гимназије одржана 

је интерактивна дебата о школској клими. Поред ученика учесници дебате били су и 

професори. 

9.12. У Ужичкој гимназији потписан уговор  за стицање језичке дипломе ДСД И из 

немачког језика. 

10.12. Професорки Ружици Маријановић додељена награда Витез професије. 

14.12.Посећена изложба Пикасових графика и цртежа у Народном  музеју у Ужицу. 

17.12. Просветни надзор у школи. 

17.12. У Ужичкој гимназији организована презентација и огледи Хемијског факултета из 

Београда. 

24.12. Одржана седница Наставничког већа на којој су поднети извештаји са одржаних 

семинара и стручних скупова. 

26.12. У  току  децембра месеца у Ужичкој гимназији, а у организацији  ЈАЗАСА, 

одржане су четири радионице на тему „Коцка је бачена“. 

18-20.1. У  Школи  обавњен  Екстерни надзор. 

21.1. Одржан актив директора средњих школа на коме су утврђени критеријуми за избор 

најбољег професора општине Ужице. 

21.1. Одржана седница Наставничког већа на којој су анализирани извештаји о стручном 

усавршавању наставника у претходном периоду, дата обавештења о семинарима који се 

одржавају за време зимског распуста,поднети извештаји са семинара и стручних скупова и 

поднет извештај о екстерној евалуацији.  

25.1. Одржана трибина на тему „Свети Сава у светлу науке и вере“. Гост предавач 

протојереј-ставрофор Милић Драговић. 

30.1.У организацији Центра за српске студије организован семинар за професоре 

историје. 

12.2.У организацији Математичког друштва “Архимедес”, у Београду одржан стручни 

семинар из математике.  

11-13.2.Професори српског језика и књижевности присуствовали Републичком зимском 

семинару на Филолошком факултету у Београду. 
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13-14.2. У организацији Друштва математичара Србије одржан семинар за професоре 

математике. 

22.2. У Првој београдској гимназији одржано председништво Гимназија коме је 

присуствовао и Вукадин Симовић, директор Ужичке гимназије. Дневни ред: план уписа, 

правилник о оцењивању, реформа плана. 

23.2. Одржана промоција филма„Споменици говоре“ (не)заборављени Ужичани у Првом 

светском рату“ професора Душице Илић, Весне Лучић и Оливера Мићића-Бућића, којој су 

присуствовали професори и ученици наше школе. 

24.2.Одржана седница Наставничког већа на којој су анализирани резултати образовно-

васпитног рада на крају првог полугодишта, рад стручних већа у првом полугодишту, поднети 

извештаји са одржаних семинара и стручних предавања, распоред послова у вези матуре за 

школску 2015/2016. годину.  

У окиру  Наставничког већа педагог Школе Емилија Станковић и психолог Драгана 

Ђурић представиле су присутнима начин усклађивања индивидуалног праћења ученика са 

новим Правилником о оцењивању путем интерног обрасца. 

25.2. У Ужичкој гимназији Електротехнички факултет организовао радионицу којом је 

координирала професорка Снежана Јевђовић. 

25.2. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Центар за промоцију науке и 

Центар за науку и иновације ,,Тачка пресека“ у сарадњи са Стручним већем физике из Ужичке 

гимназије организовали су манифестацију ,,Свет роботике“. 

 

1.3. Активу стручних сараника средњих школа присуствовала педагог Емилија 

Станковић. 

1.3. У амфитеатру Ужичке гимназије одржан  први јавни час из физике на 

тему,,Јонизујуће зрачење и његов утицај на животну средину“. Предавање припремили 

ученици IV5- Катарина Милићевић, Маја Јанковић, Ђорђе Божић, Тодор Стефановић и Иван 

Читаковић уз помоћ професорке Снежане Јевђовић. 

3.3.  У амфитеатру Школе приказан филм  Друштва историчараХероји нашег краја( 

Први светски рат). 

7.3. Изложба радова-Лутке гињол, које праве матуранти реализована је у холу школе. 

9.3. Одржан писмени део ДСД И испита из немачког за Б1 диплому. 

9.3. У препуној сали Ужичке гимназије одржан поетско-музички програм на енглеском 

језику под називом The Phenomenal Woman. 

12.3.У Ужицу  отворен Српско-руски клуб, а на отварању су ученици Ужичке гимназије 

Александра Миликић, Дејана Живковић и Видосав Чолић извели кратак програм на руском 

језику. Ученике је припремила професорка Бранка Вукић. 

18.3. Унија студената Ужица за све заинтересоване ученике и будуће бруцоше 

организовала је у амфитеатру Гимназије предавање на тему ''Студирам''. 
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18.3.На Активу стручних сарадника средњих школа презентовано: 1. Психологија – 

уџбеник Драгане Ђурић и Иване Бојовић; 2. Улога одељенског старешине у подтицању 

мотивације за учење – педагог Александра Милошевић; 3. Презентација рада најбољег тима за 

каријерно вођење и саветовање у Србији – педагог Марија Ковачевић. Састанку 

присуствовала школски педагог Емилија Станковић. 

22-23.3. За ученике друге и треће године организовано предавањ МУП-а Србија  на тему 

„Трговина људима“. 

23.3.Наседници Наставничкогвећа педагог Емилија Станковић презентовала резултате 

истраживања – упоредна анлиза успеха ученика првог разреда. 

25.3.Чланови историјске секције присуствовали промицији књиге генерала Ојданића 

„Од Равни до Хага“ 

8.4. Ужичку гимназију  посетили студенти  Физичког факултета Универзитета у 

Београду  који су за наше ученике и професоре приредили прави спектакл изводећи 

занимљиве експерименте из физике. 

14.4. У препуној свечаној  сали Школе организовано већ традиционално Српско вече. 

17-21.4. Чланови читалаког клуба припремили су и организовали фестивал „На пола 

пута „ 

19.4. Поводом 130 година од ослобођења града од Турака Удружење потомака ратника 

уручило споменицу Ужичкој гимназији. 

21.4.Одржана седница Наставничког већа на којој су  анализирани  извештаји са 

одржаних семинара и стручних предавања. 

9.-13.5.У нашој Школи  одржан интезивни курс енглеског језика под називом “English in 

Action” који је похађао 21 ученик 1-3 разреда са страним предавачима Jennie Khan & Ben 

Windle.Ученици су на крају курса добили сертификате Б2 и  Ц1 нивоа. 

11.05. Председница Савета родитеља др Мирјана Филиповић презентовала резултате 

актуелног истраживања ''Алкохолизам и енергетска пића''.  

14.5. У РЦУ-у одржан једнодневни семинар за професоре и ученике ''Развијање 

активизма и волонтеризма код ученика''. Обуку су прошле професорка Нинослава Јелисавчић, 

педагог Емилија Станковић и ученице другог разреда Јана Папић и Бојана Пауновић. 

14.5. У оквиру географске секције реализован једнодневни излет на релацији : Ужице-

Свилајнац-Јагодина-Крагујевац-Ужице за све заинтересоване ученике првог и другог разреда 

наше школе са професорком географије Мирјаном Галечић ,а у организацији ТА” СИМ –

турсa” из Ужица. 

17.5. Саобраћајна полиција  у амфитеатру Школе одржала предавањна тему „Безбедност 

у саобраћају“. 

19.5. Четири стотине година од смрти великана светске књижевности Виљема Шекспира 

и Мигела де Сервантеса, обележено је драмским програмом на енглеском и шпанском језику. 

29.5. Ученици трећег разреда наше школе боравили на једнодневном излету у Требињу 

са професорком геограгфије Шоловић Биљаном и разредним старешинама. 
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31.5. У Ужичкој гимназији одржана Оснивачка скупштина Подружнице математичара 

Ужице. У оснивању Подружнице су учествовала 32 професора математике и рачунарства и 

информатике ужичких основних и средњих школа, Учитељског факултета и Високе пословне-

техничке школе. 

          Поводом националног фестивала  „МАЈ-МЕСЕЦ  МАТЕМАТИКЕ” ученици су 

припремили материјал и поставили изложбу са занимљивим садржајима. Изложба је привукла 

пажњу не само оних који у математици виде цео свет  већ и оне који су бежали од саме речи-

математика. 

17.6. У Ужичкој гимназији организовано Кинеско вече. 

 

10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

 

 

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 

Стручни скупови 

у Школи 

Наставничко 

веће,стручна 

већа,ученици,ро

дитељи, 

суграђани... 

Шк.2015/16. 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.15/16 Присуство,орган

изација, учешће, 

посматрање, 

дискусија. 

 

Договор око 

наставка  

реализације 

пројекта ДСД – 

потписивање 

уговора . 

Директор Прве 

основне школе, 

Директор ОШ 

„Слободан 

Секулић“ 

Начелник 

Школске 

управе.професо

ри немачког 

језика 

21.11.2015.  

Шк 2015/16 

Присуство, 

учешће, 

посматрање, 

дискусија. 

Реализација 

пројекта 

усмереног на 

повећање 

квалитета рада 

школе 

Пропратна 

документација 

Договор око 

наставка 

Директор и 

наставници 

Шк 2015/16 Организација,коо

рдинисање, 

Пропратна 

документација 
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реализације 

пројекта „Делфи“ 

француског 

језика укључени 

у реализацију 

пројекта 

вођење,присуство 

Стручни састанак 

са директорима 

основних школа 

Града, стручна 

предавања 

Стручни актив 18.09.2015. Најава нове 

упусне политике. 

Реализација 

пројекта 

усмереног на 

повећање 

квалитета рада 

школе 

Писани извештај, 

позив, радни 

материјал 

Стручни састанак 

са директорима 

гимназија 

Златиборског и 

Моравичког 

округа округа.  

Стручни актив 19.03.2016.г. Анализа 

појединачних 

извештаја, 

координисање, 

излагање. 

Реализација 

пројеката 

усмереног на 

повећање 

квалитета рада 

школе у нова 

уписна политика 

Писани извештај, 

позив, радни 

материјал 

Посета часовима Наставник, 

стручно веће, 

наставничко 

веће 

Шк.2015/16. 

Према 

годишњем 

плану рада 

Присуство, 

анализа, 

запажања 

Извештаји са посете 

часовима, 

записници стручних 

већа, записници са 

Наставничког већа 

„На пола пута“ Стручно веће 

српског 

језика,ученици,

писци 

Друго 

полугодиште 

Реализација 

пројекта 

усмереног на 

повећање 

квалитета рада 

школе 

Пратећа 

документација 

„Учење кинеског 

језика у школама у 

Републици 

Србији“ 

Амбасада 

Републике Кине  

Школска 

15/16.г 

Координисање , 

вођење и  

реализација 

пројекта 

усмереног на 

повећање 

квалитета рада 

школе 

Пратећа 

документација 

Сарадња са 

амбасадом Јапана 

Факултативна 

настава јапанског 

језика 

Амбасада 

Јапана 

Шк 15/16 Присуствно 

предавањима у 

вези са 

студирањем у 

Јапану и 

обезбеђивање 

књига 

Извештај о 

реализацији 

 



 

 

132 

 

С
тр

у
ч

н
о
 у

са
в
р
ш

ав
ањ

е 
в
ан

 у
ст

ан
о
в
е 

Назив теме и облика стручног 

усавршавања 

Време Начин 

учествовања 

Документ  

Учешће у раду 

Председништва 

Заједнице гимназија 

Србије 

Актив 

директора 

Шк.2015/16. Присуство, 

активно 

учешће у 

припреми и 

реализацији 

Позив, 

пропратна 

документација 

Проблеми 

гимназијског 

образовања 

 Шк.2015/16. Присуство, 

активно 

учешће 

Позивно писмо 

Скупштине Заједнице 

гимназија 

Србије,Друштву 

директора школа 

Србије,Активу 

директора гимназија 

Златиборског округа 

и Града 

Актив 

директора 

Шк.2015/16. Присуство, 

активно 

учешће у 

припреми и 

реализацији 

Позив, 

пропратна 

документација 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА   

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за 

што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 

реализацији образовно-васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави 

што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 

карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, о 

њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознао је породичне прилике 

и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консултације са 

члановима одељењског већа, педагогом и директором, одељењски старешина је бирао 

најцелисходније поступке васпитног деловања, праћења и подстицања ученика.  

Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на одељењским и општим родитељским 

састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савте родитеља. 

Пркса извештавања са одељењских родитељских састанака на Савету родитеља 

настављена је и ове школске године, као и обавеза обезбеђивања замене уколико је изабрани 

члан Савета родитеља спречен да присуствује  састанку. 

Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким активностима и 

постигнућима. Све школске манифестације укључивале су и ангажман родитеља. 

11.1.1. Савет родитеља 

 

Председник Савета родитеља је Мирјана Филиповић. Заменик председника је Милица 

Цукановић. Записничар је Зорица Ђоковић. 

Чланови савета родитеља по одељењима: 



 

 

1. Божовић Савић Дара 

2. Љубојевић Мирјана 

3. Петровић Младенка 

4. Мандић Борко 

5. Шуљагић Гордана 

6. Богдановић Наташа 

7. Цвијовић Јасмина 

8. Божовић Срђан 

9. Ђунисијевић Александар 

10. Дадић Јован 

11. Лазаревић Војка 

12. Јевтић Жељко 

13. Грковић Драгица 

14. Тодоровић Љубинко 

15. Ђоковић Зорица 

16. Вермезовић Маја 

17. Прошић Виолета 

18. Дражић Горан 

19. Јовановић Весна 

20. Јоксимовић Зоран 

21. Секулић Биљана 

22.       Павловић Славица 

23.       Ђурковић Наташа 

24.      Синђелић Драгана 

25.      Филиповић Мирјана 

26.      Лугић Александар 

27.      Цукановић Милица 

28.      КостићМаријана

 

 

11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља  

 

Савет родитеља је, на пет одржаних седница, разматрао питања из делокруга свог 

саветодавног рада. На дневном реду били су: анализа резултата образвно-васпитног рада 

школе и мере за побољшање успеха; организација екскурзија и избор извођача, рад наменски 

формираних комисија, одлука о ''ђачком динару''; разматрање намене коришћења ''ђачког 

динара'' и друго.  

На иницијативу председнице, у сарадњи са ученицима и педагогом, спроведено је 

истраживање о употреби алкохола са енергетским пићима. Резултати акетног упитника су 

обрађени и презентовани на седници. Планирано је да се, у наредном периоду, одрже 

ученицима предавања о последицма комбиновања алкохола и енергетских пића. 

 

 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 
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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 2015/16. 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 директора, наставника и стручних сарадника у оквиру 

сарадње са локалном заједницом у школској 2015/16.години: 

24. 8. Одржан Актив директора средњих школа на коме су анализиране листе радника за 

чијим је радом престала потреба и листе радника који су са непуним радним временом. 

25.8. У школској управи одржан састанак директора основних и средњих школа са 

начелником управе. На састанку је анализирана листа радника за чијим је радом престала 

потреба и листа радника који су са непуним радним временом. 

3-7.9. Ученици наше школе у оквиру програма и сарадње фестивала „На пола пута“ и 

фондације „Мак Диздар“ посетили су Столац. 

14.9. Ужичку гимназију посетио канадски амбасадор Филип Пинингтон и одржао 

предавање о студирању и постдипломским студијама у Канади. 

19. 9.   Испред  Удружења за церебралну парализу, Чедомир Цицовић одржао две 

радионице о особама са инвалидитетом  за ученике друге и четврте године. 

 24.9. У нашој школи обележен  „Дан европског језика“ 

26.9. Ученици друге године са својим одељенским старешинама били  су на 

једнодневном излету на релацији Ужице-Ваљево-Сремски Карловци-Нови Сад-Инђија-

Ужице,  у оквиру географске секције, а у организацији ТА “SIMtoursa” из Ужица. 

1.10. Ученици наше школе у пратњи професорке Биљане Грујичић  посетили Дом за 

старе на Забучју поводом Дана старих лица под слоганом “Стари нису ствари.” 

1.10.У просторијама Градског културног центра у Ужицу свечано су отворени Дани 

руске културе у оквиру обележавања Дана града Ужица.У програму су учествовали ученици 
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Ужичке гимназије-Дејана  Живковић, Александра Миликић, Александра Басарић, Видосав 

Чолић и Стефан Јевтовић под  руководством професорке Бранке Вукић. 

2.10. Ученици наше школе присуствовали предавању на тему” Историја Русије и везе са 

Србијом”,предавач, професор историје Оливер Мићић Бућић. 

3.10. На Градском стадиону наши ученици учествовали у  “Трци за срећније детињство”. 

5.10.  У просторијама ГКЦ- а,  у оквиру Дана руске културе у Ужицу, чланови 

географске секције са професорком географије присуствовали  мултимедијалној презентацији 

на тему” О Јарославској области “. 

8.10. Чланови и професори историјске секције организовали  посету изложби у Градској 

галерији-Детаљи живописа катедралеграда Призрена и Богородице Љевишке-копије фресака 

Зденке и Бранислава Живоквића. 

7.10. Одржан  турнир у ватерполу у организацији локалне самоуправе. Екипа наше 

школе заузела је треће место на такмичењу. 

9.10.  У оквиру прославе  Дана града,  Милошу Селаковићу  додењена плакета 

Министарства просвете за освојено друго место на првенству света из хемије. 

13.10. У нашој школи одржано предавање “Зашто смо другачији од других” у излагању 

Цицварић Чедомира, а  испред Удружења дистрофичара и параплегичара града Ужица . 

26.10. Реализован једнодневни излет за ученике првог разреда на релацији: Ужице-

Београд,са посетом Музеју Николе Тесле, Планетаријума, Цркве Св.Петке на Калемегдану, у 

пратњи проф.Шоловић Биљане, Вељовић Славице, Станковић Марије и Скорковић Бранкице. 

2.11. У свечаној сали Градске куће организован дочек делегације Кине (Церемонија чаја) 

којој су присуствовали професори и ученици Ужичке гимназије. 

13.11.Чланови еколошке секције са професоркама Милицом Зарић и Душицом Ристовић 

су се бавили ублажавањем проблема нашег града у погледу сушења великог броја стабала 

смрче на локацији Велики парк. У сарадњи са локалном заједницом посађено је око 700 

стабала белог бора, медоносног багрема, који цвета два пута годишње, као и украсне јапанске 

трешње. 

16.11. У Ужичкој гимназији  почео курс јапанског језика у оквиру пројекта ширења 

јапанске културе и језика.  

22.11. Чланови историјске секције и професорка Јадранка Папић присуствовали 

комеморацији у трезорима Народног музеја и одали пошту погинулим суграђанима у Другом 

светском рату.   

29.11. Обележавању годишњице битке на Кадињачи присуствовали ученици Ужичке 

гимназије са професорком Светланом Миловановић. 

14.12. Посећена изложба Пикасових графика и цртежа у Народном  музеју у Ужицу. 

15.12.Одржан састанак Актива директора средњих школа на коме је разматран план 

уписа у наредну школску годину и анализирани проблеми финансирања. 

18.12. На Градском базену одржане су ,,Игре без граница“,где су ученици наше школе 

остварили веома запажен резултат. 
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30.12. У Градској кући одржан састанак директора средњих школа са чланом градског 

већа задуженим за просвету. Тема састанка се односила на предлог плана уписа ученика у 

наредну школску годину. 

У  току  децембра месеца у Ужичкој гимназији, а у организацији  ЈАЗАСА, одржане су 

четири радионице на тему „Коцка је бачена“. 

12.1.У Градској кући одржан састанак директора средњих школа са чланом градског 

већа задуженим за просвету. Тема састанка се односила на предлог плана уписа ученика у 

наредну школску годину. 

21.1. Одржан актив директора средњих школа на коме су утврђени критеријуми за избор 

најбољег професора општине Ужице. 

25.1. Одржана трибина на тему „Свети Сава у светлу науке и вере“. Гост предавач 

протојереј-ставрофор Милић Драговић. 

27.1.У свечаној сали Гимназије обележена школска слава Савиндан.  

25.2. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Центар за промоцију науке и 

Центар за науку и иновације ,,Тачка пресека“ у сарадњи са Стручним већем физике из Ужичке 

гимназије организовали су манифестацију ,,Свет роботике“. 

29.2. У Чачку одржан састанак директора Златиборског и Моравичког округа са 

Школским управама, а на тему План уписа школске 2016/2017.године. 

1.3. Активу стручних сараника средњих школа присуствовала педагог Емилија 

Станковић 

1.3. У амфитеатру Ужичке гимназије одржан први јавни час из физике на 

тему,,Јонизујуће зрачење и његов утицај на животну средину“. Предавање припремили 

ученици IV5- Катарина Милићевић, Маја Јанковић, Ђорђе Божић, Тодор Стефановић и Иван 

Читаковић уз помоћ професорке Снежане Јевђовић. 

2.3. Ученици су са педагогом Емилијом Станковић и проф. Биљаном Спаловић, 

приредили хуманитарну изложбу својих ликовних радова. Изложба је отворена у свечаној 

сали Гимназије. 

3.3.  У амфитеатру Школе приказан филм Друштва историчара Хероји нашег краја                 

(Први светски рат). 

9.3. Одржан писмени део ДСД И испита из немачког за Б1 диплому. 

9.3. У препуној сали Ужичке гимназије одржан поетско-музички програм на енглеском 

језику под називом The Phenomenal Woman. 

12.3. У Ужицу  отворен Српско-руски клуб, а на отварању су ученици Ужичке гимназије 

Александра Миликић, Дејана Живковић и Видосав Чолић извели кратак програм на руском 

језику. Ученике је припремила професорка Бранка Вукић. 

18.3. Унија студената Ужица за све заинтересоване ученике и будуће бруцоше 

организовала је у амфитеатру Гимназије предавање на тему ''Студирам''. 
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18.3.  На литерарном конкурсу у оквиру манифестације “Кикини дани“ , ученик  наше 

школе Никола Миловановић  освојио је друго место. Чланови жирија биле су професорке 

Биљана Грујичић и Хаџи Бојана Јовановић. 

22-23.3. За ученике друге и треће године организовано предавањ МУП-а Србија  на тему 

„Трговина људима“. 

24.3. Чланови историјске секције присуствовали  комеморацији поводом НАТО агресије. 

25.3.Чланови историјске секције присуствовали промицији књиге генерала Ојданића 

„Од Равни до Хага“ 

28.3. Ученици наше школе учествовали на литерарном конкурсу у организацији 

Техничке школе и часописа „Петља“. Ученица  Катарина Николић II3 освојила је 1.место, а 

ученица Сара Веланац II5 3.место. 

31.3. У холу школе отворена изложба најбољих ликовних радова ученика Гимназије, 

насталих на часовима и ликовној секцији –цртежа, слика, стрипова, колажа, фотографија, 

илустрација речи непреводивих са страних језика,  итд.  

3.4. Одржан усмени део ДСД И испита из немачког језика за Б1 диплому. 

8.4. У организацији Факултета за физику одржан Фестивал науке. 

8.4. Ужичку гимназију  посетили студенти  Физичког факултета Универзитета у 

Београду  који су за наше ученике и професоре приредили прави спектакл изводећи 

занимљиве експерименте из физике. 

14.4. У препунојсвечаној  сали Школе организовано већ традиционално Српско вече. 

17-21.4. Чланови читалаког клуба припремили су и организовали фестивал „На пола 

пута „ 

11.5. Одржана промоција Ужичке гимназије у основним школама у Чајетини,Златибору 

и Мачкату. 

13.5.  Одржана промоција Ужичке гимназије у основној школи Душан Јерковић, као и у 

школи Алекса Дејовић у Севојну. 

16.5. У I основној школи одржана промоција Ужичке гимназије. 

16.5. У Градској кући одржан састанак поводом матурантског плеса. 

17.5. У основној школи Нада Матић одржана промоција Ужичке гимназије. 

17.5. Саобраћајна полиција  у амфитеатру Школе одржала предавањна тему „Безбедност 

у саобраћају“. 

19.5. Остварена сарадња са ГКЦ  у оквиру пројекта Ревитализација, сликање мурала, а 

учествовали су ученици:  Катарина Влашковић и Петар Рамић. 

19.5. Четири стотине година од смрти великана светске књижевности Виљема Шекспира 

и Мигела де Сервантеса , обележено је драмским програмом на енглеском и шпанском језику. 

20.5. У V основној школи одржана промоција Ужичке гимназије. 
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20.5. Матуранти Ужичке гимназије на Градском тргу учествовали на традиционалном 

„Матурантском плесу“. 

31.5. У Ужичкој гимназији одржана Оснивачка скупштина Подружнице математичара 

Ужице. У оснивању Подружнице су учествовала 32 професора математике и рачунарства и 

информатике ужичких основних и средњих школа, Учитељског факултета и Високе пословне-

техничке школе. 

8-16.6. Ученице II1 одељења: Николина Вирић, Андријана Јокић и Дуња Јелисавчић у 

просторијама ГКЦ-а  организовале хуманитарну ликовну изложбу . 

17.6. У Ужичкој гимназији организовано Кинеско вече. 

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини вредновања и 

вредновање 

Време Носиоци 

праћења и 

вредновања 

Планови рада наставника 

и стручних сарадника 

 

Увидом у документацију а на 

основу инструмената за 

вредновање годишњег и 

месечних планова наставника 

остварени ниво је 2.  

Јануар,  

јун 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Програми рада стручних 

већа 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности – остварени ниво 

је 3 

Септембар, 

јануар, март, 

јун 

Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

Педагошки 

колегијум 

Програми рада 

одељењских старешина 

 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности – остварени ниво 

је 3. 

Током школске 

године 

Педагошки 

колегијум, 

директор, 

школски педагог 

Пројекти који се 

реализују у школи 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности остварени ниво је 

4 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Праћење часова редовне 

наставе 

Непосредан увид у наставни 

процес остварени ниво је 2. 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови и програми 

додатног и допунског и 

припремног рада 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију – остварени 

ниво је 3 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови, програми и рад 

секција 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови рада слободних 

активности 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог, 

ШРТ 
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ниво је 3 

Материјално-технички 

ресурси  

Анализа и бележење 

података, увид у пратећу 

документацију, остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Рад школских тимова Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у 

документацију, анализа и 

бележење података, 

остварени ниво је 2. 

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Рад актива за развојно 

планирање 

Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у 

документацију, анализа и 

бележење података, 

остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Школски одбор, 

педагошки 

надзор 

Програм стручног 

усавршавања наставника 

Увид у досијеа наставника, 

праћење равномерности 

обуке, анализа и бележење 

података, остварени ниво је 

3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Сарадња са родитељима Праћење непосредних и 

контаката са родитељима и 

њихове укључености у рад 

школе, остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Сарадња са друштвеном 

средином 

Анализа документације о 

сарадњи, остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

Све активности везане за интерни и екстерни маркетинг школе, осим школског листа 

су реализоване у потпуности. На тај начин су активности и постигнути резултати ученика и 

професора Ужичке гимназије доступни свим заинтересованим субјектима како у земљи тако и 

у иностранству.  

 

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Самовредновањем обезбеђујемо квалитет рада школе. Резултате самовредновања 

користимо за унапређење појединих сегмената наставног рада. 

За школску 2015/16. годину урађени су акциони планови за дате кључне области. У 

првој кључној области за задатак смо анализирали недостатке годишњег плана рада. У другој 

кључној области Настава и учење вредновани су часови додатне и допунске наставе. У трећој 

кључној области Постигнућа ученика вредновани су резултати уписа ученика  на жељене 



 

 

140 

 

факултете у последње две године и сумирани су све активности из претходне четири године. 

Код четврте кључне области Подршка ученицима бавили смо се вредновањем развоја 

социјалних вештина ученика. У петој кључној области Етосу вреднована је информативност и 

промотивна функција школског сајта. И код Ресурса, следеће кључне области, вредновани су 

људски ресурси у функцији квалитета рада школе. Код последње кључне области Руковођење, 

организација и обезбеђивање квалитета вреднован је рад Стручних већа одељенских 

старешина.  

Резултати самовредновања биће дати у виду извештаја за сваку кључну област. 

 

15. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У УЖИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА 

ШКОЛСКУ  2015/2016. ГОДИНЕ 

 

Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 11.09.2014. године и 

на седници Школског одбора 15.09.2014. године  а разматрани на седници Савета родитеља 

14.09.2014.годинe 

Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 11.09.2015. године и 

на седници Школског одбора 15.09.2015. године  а разматрани на седници Савета родитеља 

14.09.2015.годинe 

Српски језик и књижевност 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије 1-4 

Љ.Николић и Б.Милић,Завод за уџбенике и наставна средства,Бгд 

Читанка за први разред гимназије,М.Павловић,КЛЕТ,Бгд 

Историја књижевности 1-3 Ј.Деретић и М.Митровић,Завод за уџбенике и наставна 

средства,Бгд(за све четири године) 

Граматика српског језика од 1-4 Ж.Станојчић и Љ.Поповић,Завод за уџбенике и 

наставна средства,Бгд 

Граматика за први разред гимназија,В.Ломпар,КЛЕТ,Бгд 

Теорија књижевности  Д.Живковић,Завод за уџбенике и наставна средства,Бгд 

Увод у општу лингвистику,Р.Бунгарски 

2. Историја 

ПРВИ РАЗРЕД 

Историја за гимназије (сви смерови), ТатјанаКатић, СнежанаФерјанчић, JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“,  650-00-29/2003-03 од 4.7.2003. 

Европа у раном средњем веку (додатак уз уџбеник историје за I разред гимназије 

природно-математичкогсмера) СмиљаМарјановић, Душанић, JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“,  650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 
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Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама, Милош Благојевић, 

Слободан Душанић, Љубомир Максимовић, Борислав Јовановић и др. , JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 650-02-414/2011-06 од 1.2.2012. 

Историја за 1. разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера, 

Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, Зорица Недељковић, „ФРЕСКА“ 

650-02-118/2012-06 од 28.1.2013. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, Смиља Марјановић 

Душанић, 

Марко Шуица, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

Историја за гимназију природно-математичког смера, СимаЋирковић, JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“, 601-04-112/91 од 20.6.1991. 

Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Биљана Крстић, 

Александар Крстић, „ФРЕСКА“, 650-02-65/2012-06 од 25.1.2013. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, РадошЉушић, JП „ЗАВОД 

ЗА УЏБЕНИКЕ“,  650-02-255/2007-06 од 7.9.2007. 

Читанка са радном свеском из историје , РадошЉушић, JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“, 650-02-39/2006-06 од 15.8.2006. 

Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за IVразред гимназије 

општег и друштвено-језичкогмера,  Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, 

ЗорицаШпадијер, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-16/2002-03 од 23.5.2002. 

Историја за 3. разред опште гимназије и 3. разред друштвено-језичког смера, Радош 

Љушић, „ФРЕСКА“ , 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012. 

Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред друштвено-

језичког смера , Радош Љушић, Љубодраг Димић , „ФРЕСКА“, 650-02-116/2012-06 од 

29.1.2013. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред друштвено-

језичког смера , Радош Љушић, Љубодраг Димић , „ФРЕСКА“, 650-02-116/2012-06 од 

29.1.2013. 

3. Географија 

Географија за гимназије 1:  Љ.Гавриловић Д.Гавриловић-Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд,2010.год. 

Географија за гимназије2:,  В.Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, Географија за 

други разред гимназије оба смера,  Издавачка кућа” КЛЕТ”Београд. Министарство 

просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије је одобрило издавање и употребу 

овог уџбеника у другом разреду решењем број 650-02-585/2013-06 од 03.02.2014.год. 
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 Географија 3:,  Група аутора-Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,2010.год. 

 4. Биологија 

Биологија за први разред  Н.Шрбан М.Цвијан Р.Јанчић , Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 

Биологија за други пм Б.Петров М.Калезић , Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за други др Б. Петров  и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за трећи пм Г.Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

Биологија за трећи др Г.Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

Биологија за четврти пм Д. Цветковић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

5. Математика 

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно (први разред), 

Павле Миличић и др, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика за гимназију природно-математичког смера (други разред), В. Мићић, С. 

Огњановић, Ж. Ивановић, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика за четворогодишње школе са три часа недељно (други разред), Бранимир 

Шешеља и др, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера (трећи 

разред), Јован Кечкић, Завод за уџбенике, 1988. 

Математика за гимназију друштвено-језичког смера (трећи разред), Градимир Војводић, 

Ђура Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике, 1989. 

Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера (четврти 

разред), Ендре Пап,Ратко Тошић, Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике, 1990. 

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе (четврти 

разред), Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике, 1990.  

Збирка решених задатака из математике 1,2,3,4, Вене Богославов, Завод за уџбенике 

6. Рачунарство и информатика 

Информатика 1, Филип Марић, Клет 2014. 

Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе (први разред), Никола Клем, 

Завод за уџбенике. 1999. 

Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, Милан Чабаркапа, 

Круг 2014. 

Рачунарство и информатика (други разред), Никола Клем, Завод за уџбенике, 2003. 

Информатика 2, Филип Марић, Клет 2015 
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Рачунарство иинформатика – уџбеник са збирком задатака за 3.разред гимназије,  Милан 

Чабаркапа, Круг 2010. 

Рачунарство и информатика за све гимназије (трећи разред), Душан Тошић, Завод за 

уџбенике, 2004. 

Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, Станка Матковић, Душа 

Вуковић,Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2013. 

Рачунарство и информатика (четврти разред), Миодраг Стојановић, Завод за уџбенике, 

2005.  

Рачунарство и информатика за IV разред гимназије друштвено-језичког 

смера, Зорица Лекић, Завод за уџбенике, 2007. 

Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за 4.разред гимназије 

природно-математичког и општег смера, Милан Чабаркапа, Круг 2010. 

7. Физика 

Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Mилан Распоповић, Бранислав 

Цветковић, Горан Кековић 

Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије  Наташа Чалуковић 

Физика 2 за гимназију природно-математичког смера  Јован Шетрајчић,Зоран 

Распоповић 

Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије  Наташа Чалуковић 

 Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић,  

Јован Шетрајчић,  Зоран Распоповић 

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама  за 2. Разред за гимназију општег 

типа и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић 

Физика 3 за гимназију природно-математичког смера  Милан Распоповић 

Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић, Зоран 

Распоповић 

Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвено-језичког за 3.разред 

Смера  Бранислав Цветковић Милан Распоповић 

Физика 3 - за 3. разред гимназије   Наташа Каделбург, Коста Панић 

 Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије  Наташа Чалуковић 

Астрономија  за гимназију природно-математичког смера  Милан Димитријевић, 

Александар Томић 

 Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за гимназију 

друштвено језичког смера , Наташа Чалуковић и др. 
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8. Хемија 

Општа хемија за први разред гимназије 1 п-м Р. Хорват и др. 

Општа хемија за први разред гимназије 1 д-ј. С.Ђукић и др. 

Органска хемија 2 В.Павловић Р.Марковић 

Неорганска хемија за други разред средње школе Р.Хорват 

Неорганска хемија С.Рајић 

Хемијски практикум 2 С.Нешић и др. 

Збирка задатака 1 и 2 М. Шурјановић и др. 

Хемија за трећи разред гимназије пм А.Стоиљковић 

Хемијски практикум 3 С.Нешић и др. 

Збирка задатака 3 и 4 Ј.Чадани и др. 

Хемија за четврти разред гимназије Ј.Петровић и др. 

 9. Социолологија 

Социологија, за трећи разред средњих стручних школа и четврти разред гимназије, 

група аутора, Завод за уџбенике 

10. Устав и права грађана 

Устав и права грађана 4 Славко Тадић, Завод за уџбенике 

 11. Филозофија 

Филозофија 4, Милош Јеремић, Филозофија за гимназије и средње стручне школе, Клет  

Логика 3, Михаило Марковић, Логика за трећи разред гимназије и правно 

биротехничких школа, Завод за уџбенике 

12. Психологија 

Психологија за други разред гимназије Ђурић Драгана, Бојовић, Клет, Београд 2015. 

Психологија за други разред гимназије, Жарко Требјешанин, Завод за уџбенике, Београд 

2011. 

13. Енглескијезик 

1. I razred: Success – PreIntermediate Stuart Mc Kinlay Bob Hastings, Pearson, New 

Inside Out - PreIntermediate, Vaughan Jones, Sue Kay, Macmillan,  

2. II razred: Success -  Intermediate, Stuart Mc Kinlay Bob Hastings, Pearson,  New 

Inside Оut – Intermediate, Vaughan Jones, Sue Kay,  Macmillan, 

3. III  razred: New Opportunities - Upper Intermediate, Michael Harris, David Mower, 

Anna Sikorzynska, Pearson, Longman New Inside Out - Upper Inter, Vaughan Jones, Sue Kay 

Macmillan  
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4. IV razred : Success - Upper Intermediate, J. C. Carr, J. Parsons, Pearson,  Vaughan 

Jones, Sue Kay, Macmillan, New Inside Оut - Upper Intermediate, Macmillan  

14. Францускијезик 

1. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle  

International, Sejer 2004. 

2. razred:  Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle  

International, Sejer 2004. 

3. razred:   Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais,   

Cle  International, Sejer 2004. 

4. razred:    Belleville 2,  Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais,  

Cle  International, Sejer 2004. 

15. Руски језик 

1.разред:Привет 2 Дата статус,група аутора,1.део уџбеника 

2.разред:Привет 2,Дата статус,група аутора 2.део уџбеника 

3.разред:Привет 3,Дата статус,група аутора 1.део уџбеника 

4.разред Привет 3 Дата статус,група аутора,2.део уџбеника 

16. Латински језик 

1. razred: Latinski jezik za prvi razred gimnazije, drugo izdanje 2005, MarjancaPakiž, 

Dragana Dimitrijević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 

2. razred: Latinski jezik za drugi razred gimnazije, drugo izdanje 2007, Marjanca Pakiž, 

Tanja Kiselički Vaš, Milica Kisić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 

17. Музичка култура 

1. Водич кроз историју музике ( од првог до четвртог разреда):Оливера Ђурић 

(препорука актива) 

2. Музичка уметност за гимназије ( од првог до четвртог разреда):Сoња 

Маринковић 

18.Ликовна култура 

1. Ликовна култура : Б.Гостовић, В. Галовић 

19. Италијански језик 

1. разред: NuovoProgettoItaliano 1b, T. Marin, S. Magnelli, Еdilingua, Roma, 2010. 

2. разред: NuovoProgettoItaliano 2a, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

3. разред:NuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010.  

4.разред : NuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. и 

NuovoProgettoItaliano 3, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2008. (1-3 unita’) 
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20. Немачки језик 

1. разред: Direkt 1, Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичћевић, Klett, Београд, 

2012., уџбеник и радна свеска 

2. разред: Direkt 2, Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичћевић, Олга 

Вомачкова, Klett, Београд, 2012., уџбеник и радна свеска 

3. разред: Direkt 2, Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичћевић, Олга 

Вомачкова, Klett, Београд, 2012., уџбеник и радна свеска 

4. разред: Direkt 3, Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска,Олга Вомачкова, 

Klett, Београд, 2012., уџбеник и радна свеска 

21. Шпански језик 

1.разред Club Prisma A2,metodo de espanol para jovenes,шпански језик за први разред 

средње школе, P. Cerdeira, A. Romero,M.J. Gelabert, (група аутора)..., Data Status, Beograd, 

2013,год.,уџбеник  

2.разред Club Prisma A2/B1, metodo de espanol para jovenes,шпански језик за други разред 

средње школе, Paula Cerdeira, Ana Romero, Data Status, Beograd, 2013,год. 

22.  Кинескијезик 

KuaileHanyu (Kineski jezik kroz zabavu za pocetnike), autoramrBiljaneSimiciJasmineSimic, 

atrenutnoradi 7. temukojasezove 'Hobi'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор                                     Председник Школског одбора 

______________________________                _________________________________ 

Вукадин Симовић       Душко Меденица 
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На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник 

РС“, бр.72/09 и бр. 52/11. И 55/13. и 68/15.) Школски одбор Ужичке гимназије у Ужицу на 

својој седници одржаној _____________________. Године, донео је следећу 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УЖИЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У УЖИЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 

 

 

 

 

1. Школски одбор разматрао је и усвојио Извештај о остваривању годишњег плана рада 

Ужичке гимназије у Ужицу за школску 2015/16. Годину. 

2. За реализацију Годишњег плана рада Школе одговоран је директор школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

__________________________________ 
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