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ЛИЧНА КАРТА УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 
1839-2011. година 

 

Школа ради у згради из 19. века у центру града, на Тргу Светог Саве, преко пута 
ужичке цркве Свети Ђорђе. Зграду је пројектовао Аустријанац Венцесла Чихак. Зграда је 
типска, са улазом на северној и јужној страни и учионицама на свим спратовима. 

Ужичка гимназија је најстарија просветна установа у Златиборском округу. Једна је 
од пет најстаријих гимназија у Србији. Основана је одлуком највиших државних власти уз 
сагласност Совјета 1839. године. За протеклих 168 година из њених скамија изашли су, а и 
у њој су радиле многе познате личности из свих области деловања. У роману “Ужице са 
вранама” описујући отварање зграде Краљевске српске реалке академик Љубомир 
Симовић каже: ”Неки од оних који су ушли у тек отворену зграду реалке, да је разгледају, 
излазили су из ње узбуђени и очарани, тврдећи да се са њених прозора, уместо ужичких 
брда, Забучја, Вујићевине, Глуваћа и Ибишевог гувна, види Париз, види Берлин, виде се 
Беч, Женева и Санкт Петербург. ” 

 У свом развојном путу, гимназија је претрпела све реформе школства да би 
садашње утемељење и верификацију коначно профилисала 1990. године, уписом у први 
разред три одељења друштвено-језичког и три одељења природно-математичког смера. 
Чланови колектива су упознати са током реформе гимназијског образовања и активно 
учествују у њима. Упоредо са стручним усавршавањем кадрова врши се и 
осавремењивање наставе и набавка нових наставних средстава и опреме како би настава 
била очигледнија, савременија и занимљивија са више експериманталног и практичног 
рада. Све ја то у циљу подршке изградњи демократског, економски просперитетног и 
отвореног друштва заснованог на владавини права, разумевања и толеранције и изградњи 
савременог система образовања, компатибилног са правним системом Европске уније. 

 Наставу у Ужичкој гимназији тренутно похађа 797 ученика у 26 одељења у два 
смера: природно-математичком и друштвено-језичком, са једним спортским одељењем. У 
школи је запослено 65 радника, 52 су у настави, три у администрацији, 9 у помоћно-
техничкој служби, школски педагог и библиотекар.  

Захтеви ученика који се уписују и школују у Гимназији су велики, тако да се 
наставнички колектив максимално ангажује да им омогући савремену и очигледну 
наставу. Потврда заједничког ангажовања се види по успеху који ученици Ужичке 
гимназије постижу у учењу, на такмичењима, приликом уписа на факултете и академије у 
току даљег школовања, како на универзитетима нашој земљи, тако и у иностранству. У  
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последње три године углавном су успешно полагали пријемне испите и уписивали се на 
жељене факултете. У врху ранг листе интересовања су: 

1. Правни факултет  

2. Филолошки факултет 

3. ФОН 

4. Економски факултет 

5. Медицински факултет 

6. Фармацеутски факултет 

7. Грађевински факултет 

8. Архитектонски факултет 

9. ФПН 

10. Филозофски факултет 

11. ПМФ 

12. Електротехнички факултет 

Међу нашим ученицима који су матурирали у последњих десетак година има 
значајан број оних који су постали познати у својим професијама и добили низ признања. 
Некадашњи ученици наше школе, који су током школовања у Гимназији, били активни у 
различитим пројектима, данас су едукатори и координатори сличних пројеката на 
националном нивоу.  
 

Мисија Школе 
 

Мисија Ужичке гимназије је да подстиче лични, социјални, емоционални и 
интелектуални развој свих ученика и наставника који ће у атмосфери поверења, 
међусобног уважавања и толеранције радити, стварати и стицати квалитетна и трајна 
знања, вештине и вредности примењива у даљем образовању и професионалном развоју.  

 
Визија Школе 
 

Школа са савременом и квалитетном наставом у добро опремљеним кабинетима 
која мотивише ученике за стицање, доградњу и надградњу знања али и задовољавање 
развојних потреба путем вананставних активности и развијање капацитета за 
задовољавање развојних потреба друштва и која омогућава бољу међусобну сарадњу на 
релацији ученик-наставник-родитељ- друштвена заједница, презентацију и промоцију 
бивших ђака у складу са традицијом школе.  

Желимо мотивисан, квалитетан и стручан кадар, у предстојећој реформисаној 
гиманизији, који ће радити у безбедној, модерно опремљеној и добро организованој 
школи чувајући традицију исте, примењујући ефикасне методе кооперативног учења у 
којима су ученици активни учесници у планирању, организацији и реализацији наставних 
и ванаставних активности. 
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ДОБРА ШКОЛА 
 

При дефинисању добре школе пошли смо од неких општих параметара али смо и 
уважили особености гимназије у коју се традиционално уписују ученици са широким 
интересовањима, солидним предзнањем и усмереношћу на даље школовање. Добра 
гимназија  морала би да испуњава следеће услове: 
 

 Да на међународно признатом нивоу формира навике, знања и умења потребна за 
наставак школовања у оквиру вишег и високог образовања; 

 Да омогући пуно исказивање склоности и даровитости за науку, уметност, спорт 
и друге облике стваралаштва кроз што већи број различитих, континуираних и 
систематичних наставних и ваннаставних активности; 

 Да располаже са довољно добро опремљеног простора који би задовољавао 
различите потребе наставних и ваннаставних активности  

 Да има стручан кадар мотивисан за стално усавршавање, да афирмише и 
подржава модел сталног учења код свих 

 Да  негује усмереност ка високим постигнућима ученика на следећем нивоу 
школовања  

 Да школа пружа помоћ у раду ученицима који имају тешкоће при савладавању 
програма 

 Да утиче на самостално критичко мишљење и друштвено одговорно понашање; 
 Развија свест о потреби неговања сопствених културних традиција и упознавању 

са другим културама и цивилизацијама 
 Васпитава одговорност за поштовање људских права и слобода, за међусобну 

толеранцију и уважавање људи 
 Да постоје добри односи на свим релацијама: ученик - ученик, ученик - 

професор, професор-професор, професор – директор, професор – родитељ и да 
сви буду свесни своје одговорности у процесу образовања и васпитања  

 Да радни простор буде пријатно уређен и чист и ученици имају формирану свест 
о одговорности за личну хигијену и сопствено физичко и ментално здравље  

 Да има стручно руководство 
 Да негује тимски рад који ће кроз идентификацију потреба водити ка остварењу 

заједничких циљева   
 Да развија сарадњу са другим школама  
 Да интезивно сарађује са локалном заједницом  

 

Какву школу ми желимо: 

Желимо школу у којој ћемо унапређивати квалитет школе као организације, квалитет 
наставе, наставника као професионалаца и подизати ниво постигнућа ученика и развој 
њихових компетенција. 
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Анализом понуђених параметара добре школе дошли смо до следећих резултата: 

Параметар Оствареност у процентима 
Професионално руковођење                    90 

Заједничка визија и циљеви                    70 

Окружење подстицајно за учење                    80 

Усмереност на наставу и учење                    70       

Јасно дефинисана висока очекивања                    80       

Позитивно поткрепљење                    70      

Праћење напретка                    70  

Ученичка права и одговорности                    80      

Школа је организација која учи                    70  

Партнерство између школе и породице                    70 

                                      укупно                    75 

 

СНАГЕ И СЛАБОСТИ 

Р. 
бр. 

                Снаге 

1. Добра пролазност ученика при упису на факултете и током даљег школовања 

2. Квалитет ученика уписаних из ОШ 

3. Стручни наставни кадар спреман за даље усавршавање 

4. Дуга традиција школе 

5. Подршка бивших ученика 

6. Креативни наставници и ученици  

7. Добри резултати ученика на свим нивоима такмичења 

8. Добра комуникација на свим релацијама: ученик – ученик, наставник – 
ученик и наставник – наставник, директор - наставник 



[Type text] Page 6 

9. Успешност у тимском решавању проблема 

10. Постојање и активност ђачког парламента 

11. Велики број ученика који се баве ваннаставним активностима и учествују у 
разним пројектима 

12. Разноврсност ваннаставних активности 

13. Отвореност за сарадњу са локалном заједницом 

14. Спој искуства и младости  код запослених 

15. Све боља презентација школе у окружењу 

 

Р.бр       Слабости 

1. Недовољна унутрашња и спољашња мотивација ученика за учење. 

2. Рад школе у две смене што утиче на недостатак времена за ваннаставне 
активности 

3. Лош материјални положај ученика и настаника 

4. Неуједначени критеријуми и ангажованост наставника у оквиру 
ваннаставних активности 

5. Недефинисаност животног циља код ученика 

6. Неорганизованост ученика на нивоу генерације 

7. Одсуство толеранције код ученика 

8. Непостојање довољно јасних стандарда за вредновање учења и владања 
ученика 

9. Недовољна сарадња ученика са наставницима на решавању проблема 

10. Недовољна оспособљеност ученика и наставника за евалуацију у 
самоевалуацију 

11. Велики отпор запослених према вршењу административне функције 

12. Слаба информатичка посменост појединих наставника 

13. Недовољно каријерно праћење бившух ученика  

14. Недовољна мотивација родитеља за партнерство и сарадњу са школом 
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РЕСУРСИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ 

Унутрашњи ресурси 

Људи 

Школа има укупно 71 запослених, од тога  60 запослених на неодређено време, а 11 
на одређено. Укупан број наставног особља у школи је 58 . Највећи број (49) ради само у 
овој школи.  

Простор 

Ужичка гимназија користи део зграде која јој је припала после поделе Гимназије 
2883м2. Школа је надградњом добила још 350 м2 искористивог простора. Уз новонастали 
простор реновиран је и постојећи. Школа сада има укупно: 11 учионица, 3 мале учионице 
за групни рад, 5 кабинета, 2 лабараторија, 1 амфитеатар, 2 фискултурне сале (мала и 
велика) и 1 спортски терен, библиотеку са читаоницом, наставничку канцеларију, 
канцеларију за педагога, канцеларију за секретара, канцеларија рачуноводства, 4 
просторију за помоћно особље, 1 свечану салу.   

 Опрема 
 
 Од опреме школа поседује: разглас,  34 компјутера за потребе наставе рачунарства, 
12 за потребе наставног и ненаставног особља, 8 компјутера у библиотеци, 11 штампача, 2 
апарата за копирање, 10 телевизора, 5 видеорекордера, 5 графоскопа, 2 лап-топа, 8 
пројектор, 5 касетофона, 1 камера, 4 скенера, 16 камера у функцији видео-надзора. 
 
 
 Финансијска средства 
 
 Школа се финансира из општинског и републичког буџета и средствима од 
спознора.  
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Спољашни ресури 

1. Институције културе 
2. Спортска и културно - уметничка удружења  
3. Образовне институције  
4. Министарство просвете и спорта 
5. Град Ужице 
6. Стручна удружења 
7. Успешни бивши ученици 
8. Родитељи 
9. Приватни предузетници 
10. Успешна друштвена предузећа 
11. Удружење Ужичана у Београду 
12. Медији 
13. Невладине и међународне организације 

 
Идеје за коришћење ресурса средине 
Културне институције  

 Представе ученика драмске секције и концерт гимназијског бенда  у сарадњи са 
Позориштем 
 Добијање повластица за позоришне и биоскопске представе 
 Организација ученичких изложби у Градској галерији и Јокановића кући 
- Сарадња са Библиотеком у организацији књижевних вечери, али и у оквиру 

реализације образовног рада и ваннаставних активности ученика 

 Сарадња историјске секције са Музејом 
 

Спортска и културно - уметничка удружења: 

 Сарадња са халом Велики парк у организовању финала гимназијских  
       спортских турнира 

- Сарадња са спортским клубовима 

 Сарадња са управом Градског стадиона 
 Сарадња са КУД -ом 

 

      Образовне институције 

 Ангажованост у раду  Заједнице гимназија 
 Повезивање на нивоу стручних актива 
 Осмишљавање и реализација заједничких пројеката са другим институцијама 
 Стручна помоћ при едукацији запослених и ученика 
 Финансијске помоћ за реализацију пројеката 
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 Повезивање са другим школама 
 Подршка у реализацији идеја ученика и запослених 
 Афирмисање школе 
 

Скупштина Града 

 Учешће Школе у планирању и расподели буџетских средстава 
 Благовремено информисање о међународним и националним  
       донаторским конкурсима 

 Обезбеђивање стручне помоћи при изради пројеката 
 Подршка и препоруке приликом учешћа на јавним конкурсима 
 Континуирана афирмација Гимназије као дела културног идентитата  
       града 

Стручна удружења 

 Обезбеђивање стручних предавања и литературе 
 Помоћ у професионалној оријентацији  
 Помоћ у раду са талентованим ученицима 
 Учешће и рад на заједничким пројектима 
 Организовање наградних конкурса и других такмичарских активности 
 Помоћ у техничком опремању школе 

 

Успешни бивши ученици 

 Израда пропагандног материјала и презентација школе на Интернету 
 Помоћ у организацији међународне размене ученика 
 Материјално донирање конкурса и пројеката 
 Лобирање за стипендирање и материјалну помоћ школи и ученицима 

 

Приватни предузетници и успешна државна и јавна предузећа 

Овим ресурсима нудимо партнерски однос и међусобну сарадњу у смислу понуде 
наших унутрашњих ресурса као услуге за коју би следила помоћ у облику који 
одговара обема странама. 

Шта нуди школа: 

 Разне врсте стручног усавршавања за чланове њихових колектива:  
       курсеви рачунара, страних језика...  

 Коришћење спортске сале 
 Коришћење свечане сале за стручне скупове и културна збивања 
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 Израда Интернет презентације за њихове потребе (мала предузећа) 
 Ангажовање школског хора у обелажавању пригодних датума њихових  
       фирми 

 Организовање културних садржаја за запослене у тим фирмама 
 Пошумљавање  
 Сакупљање секундарних суровина 

 

Удружење  Ужичана у Београду 

 Допринос афирмацији школе изван локалне заједнице 
 Помоћ у прикупљању средстава за реализацију гимназијских пројеката 
 Стручна помоћ у реализацији пројеката 

 

     Родитељи 

 Упознавање родитеља са актуелним проблемима  
 Стварање родитељског лобија 
 Обезбеђивање финансијске помоћи школи 
 Помоћ приликом професионалне оријентације ученика 
 
 

Невладине и међународне организације 

 Сарадња са међународним и невладиним  
       организацијама на интеркултуралном плану 

 Обезбеђивање и неговање контаката 
 Донаторска подршка пројектима 
 Укључивање ученика и професора у пројекте невладиних организација 
 Позивање на учешће у међународним конкурсима и такмичењима 

 

Медији  

 Неговање добрих односа са медијима 
 Информисање о свим активностима у школи 
 Директно ангажовање и обука деце за комуникацију са медијима 
 Креирање видљиве и трајне слике школе у медијима 
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Стручни актив за развојно планирање 

 

1. Живојин Павловић, директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Славко Марковић, заменик директора 

4. Душанка Никачевић, професор енглеског језика  

5. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информатике 

6. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књижевносто 

7. Цмиљка Васовић, професор физике 

8. Гордана Даниловић, професор српског језика и књижевности 

9. Славка Живанић, професор математике 

10. Биљана Грујичић, професор српског језика и књижевности 

11. Ана Лапчевић, представник родитеља 

12. Милош Миливојевић, представник локалне заједнице 

13. Јована Ђуровић, представник ученика 

 

 

 

 

 

 

 


