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УВОДНИ ДЕО 

Девета гимназија "Михаило Петровић Алас" из Новог Београда настала је 
трансформацијама школа током школских реформи.  

Решењем Републичког комитета за образовање и физичку културу број 022-97/85-
07 од 11. јуна 1985. године је као Математичка техничка средња школа "Михаило 
Петровић Алас" била верификована за обављање делатности према плану и програму 
четвртог степена стручности за математичко-техничку струку занимања: сарадник, 
оператер на рачунару, програмер и статистичар. Ова школа се 1987. године 
трансформисала у природно-математичку школу за образовни профил математичко 
програмерски сарадник четвртог степена стручности. Тада је школа променила назив у 
Математичку школу "Михаило Петровић Алас". Новом реформом, 1991. године, школа 
мења назив у Девета гимназија "Михаило Петровић Алас", а решењем Министарства 
просвете Републике Србије број 022-05-73/94-03 од 10. марта 1994. године, школа ради 
по плану и програму гимназије са природно-математичким и друштвено-језичким 
смером четвртог степена стручности. Пратећи савремене токове и специфичне потребе 
ученика, од школске 2019/20. поред постојећих одељења, у школи је отворено још једно 
одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, а од 
2020/21. школске године поред поновног уписа једног специјализованог ИТ одељења и 
одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју. 

Образовно-васпитни рад се обавља према чл. 6. Закона о средњем образовању и 
васпитању. 

Седиште Школе је у Београду, улица Булевар маршала Толбухина, број 41. Телефон 
Школе је 3193-352 и факс 2601-292. Школа има свој официјелни сајт на адреси: 
www.devetagimnazija.edu.rs, а e-mail је: mpalas@ptt.rs и posta@devetagimnazija.edu.rs .  
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Организовање и остваривање наставе у Деветој гимназији „Михаило Петровић 
Алас“ као и у другим школама у РС током првог полугодишта школске 2021/22. године 
било је другачије у односу на школске године пре пандемије коронавируса због 
отежаних епидемиолошких  услова. Поред тога, Град Београд планира током школске 
2021/22. године реновирање школе када се заврше комплетне законске процедуре. 
Школи тада предстоји пресељење у околне школске зграде.  

 Школа је поштовала сва упутства Кризног штаба, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја како би реализацију наставе и у овим условима учинила што 
безбеднијом за ученике, запослене и родитеље. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 25.8.2021. упутило допис 
број: 601-00-00031/1/2021-15 основним и средњим школама у вези са организовањем и 
остваривањем наставе у основним и средњим школама у школској 2021/2022. години. 
Поред тога, упућена су и детаљна Стручна упутства за организацију образовно-
васпитног рада у основној или средњој школи. Ова упутства су први основ за 
организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у 
школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године. 

Министарство је такође послало и прилоге у вези са применом епидемиолошких 
мера у школама којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-
васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера 
у борби против вируса Ковид-19 (Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у 
школској 2021/22. години, Индикатори и граничне вредности за процену ризика од 
преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији). 

Педагошки колегијум (на седници одржаној 25.8.2021.) и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе (на састанку одржаном 27.8.2021.) су на основу стручних 
упутстава, поставили основе за израду оперативног рада установе за почетак школске 
2021/22. школске године. 

У Деветој гимназији „Михаило Петровић Алас“ је од 1. септембра 2021. године 
реализован I (приоритетни) модел организације образовно-васпитног рада у школи 
кроз непосредни рад. Смене се мењају на недељном нивоу, а 1. септембра преподневна 
смена била је А смена (I и III) и имала је наставу од 8,00 до 14,00 часова, а поподневна  Б 
смена (II и IV разред) од 14,00 до 20:00 часова. 

Сви ученици присуствовали су истовремено свим облицима образовно-васпитног 
рада у школи. Организација рада и распоред часова прилагођена је тако да се смање 
ризици уношења и преношења вируса. Такође, добром организацијом дневних 
активности остварен је циљ смањења флуктуације ученика и запослених у ходницима и 
заједничким просторијама школских објеката. Израђен је распоред одељења по учионицама 
и као и у претходној школској години, континуирано смо примењивали све мере које се 
односе на чишћење и дезинфекцију свих површина, а посебно оних које су фреквентно 
коришћене и на тај начин обезбедили високу епидемиолошку безбедност школе. 

Образовно-васпитни рад је реализован у складу са Посебним програмом. Школа је 
предузела све мере, према препоруци Кризног штаба и Министарства просвете: дезо-
баријера при уласку, обавезно ношење маски ученика и свих запослених за све време 
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боравка у школи, дезинфекциона средства постоје у свакој учионици, за време великог 
одмора и међусмени чисте се учионице, дежурни наставници контролишу да ли се сви 
придржавају прописаних мера. 

Први модел  наставе и учења у школи кроз непосредни рад реализован је до 
понедељка 13.9.2021. када се смена Б ( II и IV разред) налазила у модификованом 
карантину (прешла је на онлајн наставу) у трајању од 10 дана, јер је у три одељења имало 
више заражених ученика међу којима је утврђена епидемиолошка повезаност. У 
модификованом карантину су били до 21.09. 2021. када су се вратили у школу пре подне. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом у нашој школи, од понедељка 13.09.2021. 
и непарна смена је прешла на наставу на даљину (модификовани карантин) која је 
трајала наредних 10 дана, те се I и  III разред вратио на наставу у четвртак, 23.9.2021. 
после подне. 

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 
17.09.2021. све средње школе у Београду, од понедељка 20.9.2021. прелазе на други модел 
организације рада (комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину). 

За нас је то значило следеће: 

 Сва одељења Б смене (II и IV разред) се деле на две групе од којих је друга половина 
одељења (друга група) те недеље долазилa на наставу у уторак и четвртак пре подне. 
Прва група (први део одељења) je долазила у школу у среду и петак (у понедељак су још 
увек били у карантину); 

 Следеће недеље, од 27.9. –1.10. распоред је био обрнут. Друга половина одељења 
долазила је у понедељак, среду и петак, а прва половина одељења уторак и четвртак 
(после подне); 

 Сва одељења А смене (I и  III разред) чији карантин се завршио закључно са средом, у 
школу су дошли у четвртак 23.9.2021. после подне, и то друга половина одељења, док је 
у петак дошла прва половина одељења; 

 Следеће недеље од 27.9. – 1.10. распоред је био обрнут. Друга половина одељења долазила 
је у понедељак, среду и петак, а прва половина одељења уторак и четвртак (пре подне); 

 Одељења 1-10 и 2-10 се не деле на групе, већ сваки дан имају непосредну наставу у школи. 

Наставници су континуирано извршавали своју обавезу да групи која тог дана није 
у школи, доставе материјал обрађених наставних јединица у Гугл учионицу. 

У циљу што успешније реализације комбинованог модела наставе, (посебно 
истовременог држања наставе у учионици и групи која је онлајн), обезбеђене су веб 
камере у учионицама / кабинетима и обезбеђен је WiFi приступ, па су наставници путем 
школских рачунара или личних лаптоп рачунара, таблета или телефона могли да се 
успешно повежу на школску мрежу и интернет. Такође, као  подршка наставницима 
математике, физике и информатике докупљено је још 6 графичких табли, које су се 
показале изузетно корисним за учење на даљину. 

 Настава по другом моделу - комбиновање наставе и учења у школи и наставе и 
учења на даљину реализовано је све до 22.11.2021. новембра, када смо поново прешли на 
приоритетни, први модел реализације наставе и учења у школи, који се примењивао до 
краја првог полугодишта, 30.12.2021. године.. 

Настава у другом полугодишту,  почела је у понедељак, 24.1.2022. и то по II, 
комбинованом моделу. Од понедељка, 21.02. 2022. примењиван је први модел наставе, 
тј. сви ученици су непосредно долазили у школу. Овај модел наставе примењиван је до 
краја наставне године. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи реализовани су у 
складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за 
школску 2021/22. годину, (објављеном у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник“, 
бр. 5/2021. од 29. јуна 2021. године.) a потом и Правилником о изменама Правилника о 
календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/22. годину 
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(објављеном у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 17/2021. од 5.11.2021. 
године) и Правилником о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада 
средњих школа за школску 2021/22. годину (објављеном у „Службеном гласнику РС - 
Просветни гласник“, бр. 3/2022. од 29.3.2022.). 

План и програм наставе и учења током првог полугодишта остварен је током 82 
наставна дана и током 101 дана током другог полугодишта, а степен реализације часова 
по предметима, дат је у Извештајима стручних већа. 

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР 2021.  

Прво полугодиште школске 2021/22. године, почело је у среду, 1. септембра 2021. 
године интонирањем химне „Боже правде“ а завршено је у четвртак, 30.12.2021. године. 
Припреме за почетак школске године, извршене су у јуну, јулу и августу 2021. године.  У 
јуну месецу уписани су ученици другог, трећег и четвртог разреда, а у јулу ученици првог 
разреда. У том периоду, извршена је и подела часова у оквиру стручних већа. Именоване 
су одељењске старешине, одређене смене (пре подне А смена I и III, после подне Б смена 
II и IV разред), одређен је наставник за израду распореда часова, планирана је наставна 
грађа по предметима, урађени су глобални и оперативни (месечни) планови рада, 
именовани су руководиоци стручних већа, секција и осталих ваннаставних активности, 
усвојен је распоред часова и одређена дежурства наставника.  

За ученике првог разреда, одржани су општи и појединачни родитељски састанци 
са директором школе и одељењским старешинама и то: 6.9.2021. у 19:30 часова за 
одељења 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 и 1-10 и 7.9.2021. у  19:30 за 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 и 1-9 на којима су 
изабрани представници за Савет родитеља. 

За ученике другог, трећег и четвртог разреда родитељски састанци одржани су у 
периоду од 8. до 10.9.2021. 

Завршене су све организационе припреме за успешан почетак школске 2021/22. године. 
Одређен је ритам радног дана: 
Број и време рада смена:  
Настава је извођена у 37 одељења распоређених у две смене. 
Распоред смена: 
Прва смена – "А" (непарна) смена: I – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и III – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
Друга смена – "Б" (парна) смена: II – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и IV – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 Смене се мењају на недељу дана.  

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ОД 1. СЕПТЕМБРА 2021. 

 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. ЧАС 8.00 – 8.45 1. ЧАС 14.00 – 14.45 

2. ЧАС 8.50 – 9.35 2. ЧАС 14.50 – 15.35 

3. ЧАС 9.50 – 10. 35 3. ЧАС 15.50 – 16.35 

4. ЧАС 10.40 – 11.25 4. ЧАС 16.40 – 17.25 

5. ЧАС 11.35 – 12.20 5. ЧАС 17.35 – 18.20 

6. ЧАС 12.25 – 13.10 6.ЧАС 18.25 – 19.10 

7. ЧАС 13.15 – 14.00 7. ЧАС 19.15 – 20.00 
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РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА 

А смена (непарна) Б смена (парна) 

Приземље Међуспрат Приземље Међуспрат 

КС 1/1 КБ 3/4 КС 4/2 КБ 2/5 

8 1/4 КФ 3/5 8 4/1 КФ 2/6 

9 1/7 Први спрат 9 2/8 Први спрат 

24 1/2 КГ 3/1 24 4/3 КГ 2/7 

26 1/3 36 3/3 26 2/1 36 4/4 

28 1/6 37 3/2 28 2/2 37 4/5 

30 1/5 38 3/6 30 2/3 38 4/6 

32 1/8 39 3/7 32 2/4 39 4/7 

КИ 3/9 –56 40 3/8 КИ – 55  – 2/9 40 4/8 

Грађанско 1/10 ЛАБ. ХЕМИЈЕ 1/9 Грађанско 2/10  

   Дневни ритам рада регулисан је одлуком Наставничког већа и одвија се по 
следећем распореду: Настава за први и трећи разред 1. септембра 2021. године почела је 
од 8,00 часова, а завршена је у 14,00 часова. Настава за други и четврти разред почињала 
је од 14,00 часова, а завршавана је у 20,00 часова. 

Гугл учионица је изабрана платформа - систем за управљање учењем, која је кориштена 
за реализацију наставе на даљину. Систем за управљање учењем јесте специјализован 
софтвер који се користи за планирање и реализацију наставног процеса у онлајн 
окружењу, у коме је обезбеђена интеракција свих актера, као и услова за процену 
ученичких постигнућа. Поред коришћења Гугл учионице, у заисности од природе 
предмета али и других фактора, за успешну реализацију наставе на даљину, наставници 
су користили и Зум, Скајп, Вајбер, Вац ап групе, И-мејл и др. Такође, своју примену има и 
мултимедијска платформа РТС Планета, где су садржаји општеобразовних предмета 
доступни и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и 
таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. Поносни смо на 
наше колеге које су дале свој допринос снимањем часова за РТС Планету.  

У склопу пружања подршке наставницима (посебно математике, физике и 
рачунарства и информатике) током реализације наставе на даљину, докупљено је још 6 
графичких табли, које су се показале изузетно корисним за учење на даљину. 

Уз помоћ графичких табли, могуће је постићи да поред половине одељења које је у 
школи и она друга половина одељења може истовремено пратити уживо реализацију 
наставе. Помоћу графичке табле и програма Open Board могуће је симулирати рад на 
табли у нормалним условима и пренети га путем Zoom meeting-a до ученика. Ученици у 
сваком моменту могу да питају шта им није било јасно (у реалном времену) при изради 
задатака. 

Радно време наставника, регулисано је распоредом часова који је усвојен на 
седници Наставничког већа одржаној 23. августа 2021. године. Одређено је дежурство 
наставника. Дежурство наставника одређено је распоредом за "А" и "Б" смену. 

У складу са Стручним упутством за организацију образовно-васпитног рада у 
основној или средњој школи, директор организује са посебном пажњом, дежурства у 
школском објекту током радног дана у ходницима, дворишту, на уласку у школу, а у циљу 
подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених. Дежурство 
је обавезно, појачано и посебно важно током трајања пандемије.  
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ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

А НЕПАРНА СМЕНА Б ПАРНА СМЕНА 

ПОНЕДЕЉАК ПОНЕДЕЉАК 
  

Двориште – Ана Димитријевић  Двориште –Драган Даниловић 

Хол - улаз – Јасмина Бијелић Хол - улаз – Страхиња Аћимовић 

Хол – I спрат – Данијела Вујовић Хол – I спрат – Весна Стојанац 

  

УТОРАК УТОРАК 

  

Двориште – Жељко Цветић Двориште – Снежана Цветић 

Хол - улаз – Радослав Туцовић Хол - улаз – Ана Баковић 

Хол – I спрат –Богдан Ивковић  Хол – I спрат–Милица Марковоић 

  

СРЕДА СРЕДА 

  

Двориште – Мања Новићевић Двориште –Милорад Дашић 

Хол - улаз – Драгана Петровић Хол - улаз – Недељковић Зорана 

Хол – I спрат – Игор Матијашевић Хол – I спрат –Саша Цупаћ 

  

ЧЕТВРТАК ЧЕТВРТАК 

  

Двориште – Јованка Стојковић Двориште –Биљана Борак 

Хол – улаз – Бајо Секулић Хол – улаз – Анита Веселиновић 

Хол – I спрат – Јасмина Ковачевић Хол – I спрат – Мирко Димитријевић 

  

ПЕТАК ПЕТАК 

Двориште – Марина Влаховић Двориште –Лариса Жигић 

Хол – улаз – Милена Марић Хол – улаз –Душка Станисављевић 

Хол – I спрат – Наташа Радека Хол – I спрат – Наташа Павловић 
Напомена: Главни дежурни је дужан да у школу долази 15 минута раније, да у књигу 

дежурства унесе запажања о наставно - васпитном раду у школи (одсутни наставници са 
часова замене и организована замена, извођење допунске и додатне наставе, излети, 
екскурзије, одржани састанци у школи и друга општа запажања). 

Дежурни су дужни да између часова, пре и по завршетку наставе буду на одређеним 
местима дежурства. 

Директор, 
Татјана Шуковић 
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Бројно стање ученика и одељења 

РАЗРЕД 
О Д Е Љ Е Њ А 

УКУПНО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 34 33 32 28 31 31 32 29 20 15 285 

II 29 29 31 31 30 29 30 32 22 10 273 

III 32 32 30 32 29 31 31 26 21  264 

IV 32 31 31 32 30 28 31 32   247 

   
УКУПНО УЧЕНИКА  

   
1069 

Првог септембра 2021. године у школу је кренуло 1069 ученика1 размештених у 37 
одељења. У први разред, уписана су три одељења друштвено-језичког смера са 99 
ученика, пет одељења природно-математичког смера са 151 учеником, једно одељење 
ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику са 20 ученика, као и 
једно одељење ученика са посебним способностима за географију и историју са 15 
ученика (укупно 285 ученика првог разреда); у други разред уписано је 273 ученика, од 
тога 89 ученика у три одељења друштвено - језичког смера, 152 ученика у пет одељења 
природно-математичког смера и једно одељење ученика са посебним способностима за 
рачунарство и информатику са 22 ученика, као и једно одељење ученика са посебним 
способностима за географију и историју са 10 ученика ; у трећи разред 264 ученика, 94 
ученика у три одељења друштвено-језичког смера и 149 ученика у пет одељења 
природно-математичког смера и једно одељење ученика са посебним способностима за 
рачунарство и информатику са 21 учеником и у четврти разред уписано је 247 ученика, 
94 ученика у три одељења друштвено-језичког смера и 153 ученика у пет одељења 
природно-математичког смера.  

 У уторак, 14.9.2021. године одржана је и седница Школског одбора, на којој је из реда 
наставника, уместо досадашњег члана Јованке Стојковић, присуствовала новоизабрана 
колегиница Невена Грујичић. На дневном реду нашло се усвајање: Извештаја о раду школе 
за школску 2020/21. годину, Извештаја о раду дирекора за школску 2020/21. годину; 
усвајање Годишњег плана рада школе за 2021/22.  школску годину, као и ребаланса 
финансијског плана за 2021. годину. 

У среду, 15.9.2021. конституисан је Савет родитеља и за председника Савета 
родитеља изабрана је Слађана Ђорђевић. Такође је изабран и нови представник за 
Школски одбор из реда родитеља и предлог је Ивана Ћулибрк. 

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 17.09.2021. 
све средње школе у Београду, од понедељка 20.9.2021. прешле су на други модел организације 
рада (комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину). 

Комунална инспекција је 25.9.2021. посетила школу и утврдила да је стање уредно. 

 
1 Подаци о броју ученика дати су на дан 01.09.2021. године, уз напомену да се стање мењало током текуће 

школске године. 
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ОКТОБАР 2021. 

У  циљу стицања увида у квалитет образовно-васпитног рада и унапређивања 
истог,  у периоду од  11.10.2021. године до 22.10. 2021. директор, помоћник директора, 
педагог и психолог школе посетили су 19 часова општеобразовних предмета као и 3 часа 
изборних програма. Планом посете обухваћени су различити типови часа: обрада новог 
градива, утврђивање и комбиновани тип часа. Ова посета часовима имала је за циљ да се 
управа школе боље упозна са извођењем редовне и онлајн наставе, као и са коришћењем 
савремених наставних средстава (графичка табла, камере, микрофони, укључивање 
групе ученика који прате наставу од куће). Такође, овом посетом часовима било је 
потребно да се упознамо са радом нових и млађих наставника. 

Посећени су часови следећих наставника и то по следећем распореду:  

 11.10.2021. Милица Андрејевић, час Руског језика у одељењу III-6, 
 11.10.2021. Јасмина Бијелић, час Немачког језика у одељењу III-7, 
 12.10.2021. Наталија Вељковић,час Латинског језика у одељењу I-5, 
 12.10.2021. Радосав Туцовић, час Историје у одељењу I-7, 
 13.10.2021. Горан Шекарић, час Рачунарства и информатике у одељењу  
III-4 , 
 13.10.2021. Драгана Петровић, час Српског језика и књижевности у  
одељењу у одељењу III-5 , 
 14.10.2021. Марица Блажић, час Математике  у одељењу I-10, 
 14.10.2021. Весна Стојанац, час Физике у одељењу I-8, 
 15.10.2021. Веселка Сантини, час Филозофије у одељењу III-2, 
 15.10.2021. Ана Јокић, час Језика, медија и културе у одељењу  I-10, 
 18.10.2021. Милица Марковић, час Биологије у одељењу II-4; 
 18.10.2021. Милена Бајровић, час Рачунарства и информатике у одељењу  

II-8; 
 19.10.2021. Богдан Ивковић, час Геополитике у одељењу IV-1; 
 19.10.2021. Зорана Недељковић,час Физике у одељењу II-6; 
 19.10.2021. Мирко Димитријевић, час Рачунарства и информатике у 

одељењу IV-8; 
 20.10.2021. Тања Вучковић, час Енглеског језика у одељењу II-5; 
 20.10.2021. Милош Савић, час Религије и цивилизације у одељењу III-5; 
 20.10.2021. Душка Станисављевић, час Психологије у одељењу II-1; 
 21.10.2021. Ана Баковић, час Математике  у одељењу IV-4; 
 21.10.2021. Наташа Павловић, час Математике  у одељењу IV-5; 
 21.10.2021. Срећко Маловић, час Физичког и здравственог васпитања у 

одељењу II-4; 
 22.10.2021. Мирјана Јањанин, час Биологије у одељењу IV-7; 

 
Током посета часовима, попуњени су протоколи за посматрање школских часова 

који поред података о могућностима унапређивања појединих сегмената наставе, дају и 
драгоцене податке Тиму за самовредновање јер се између осталог вреднује и 
оствареност стандарда квалитета, а по завршетку истих, са наставницима су одржани 
разговори у вези са евалуацијом и предлозима за унапређивање. 

 Директор, помоћник директора, педагог и психолог имали су приступ виртуелним 
учионицама, онлајн часовима и другим облицима наставе на даљињу (директорка се 
посебно ангажовала по том питању), па је током октобра интензивно праћена 
реализација овог вида наставе. 
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Извештај о посећеним часовима и увиду у Гугл учионице наведен је у посебном делу 
овог Извештаја. 

У нашој гимназији и ове године (12. 10. 2021. у кабинету информатике) одржано је 
такмичење у писању филозофских есеја на енглеском језику. Такмичење се одржава 
сваке године, под покровитељством The Finnish UNESCO ASPnet, the Finnish Association of 
Philosophy and Ethics Teachers (FETO), Philosophical Society of Finland (SFY), Association for 
Women and Feminist Philosophers in Finland (NFY), у сарадњи са Тhe Norwegian High School 
Philosophical Association. 
 На овогодишњем такмичењу, учествовало је тринаест ученика четвртог разреда.  
Два најбоље пласирана рада послата су у Финску, у други и трећи круг такмичења. 
Аутори најбољих есеја су ученици Ања Вуковић, IV-4 и Кристијан Пете, IV-7. Припрема, 
организација и извођење такмичења: Веселка Сантини и Снежана Полугић. Шифровање 
радова и техничка подршка: Душан Шешић. Званични сајт такмичења: 
https://bspee.wordpress.com/ 

 Поред ученика који су ранијих година већ укључени у рад Регионалног центра за 
таленте, Београд 1-Земун, током првог полугодишта текуће школске године, услов за 
укључивање и даљи рад у развоју и усавршавању својих потенцијала, остварили су и 
следећи ученици:  

1. Ана Глигорић  – 1. разред – математика 
2.  Исидора Тинтор – 1. разред – енглески језик 
3. Марина Младеновић – 1. разред – енглески језик  
4.  Надежда Ристић – 1. разред –математика 
5. Наталија Јованчић, 1.разред – биологија  
6.  Лена Добријевић – 2. разред – психологија  
7. Лана Мујановић-2. разред-психологија 

НОВЕМБАР 2021. 

Први оцењивачки контролни пeриод и седнице Одељењског већа (првог и трећег 
разреда) биле су: 2.11.2021. и 3.11.2021. (другог и четвртог разреда). На дневном реду 
седница Одељењског већа било је: 1. Утврђивање успеха ученика на крају првог 
тромесечја и 2. Васпитне мере и изостанци ученика. 
 У четвртак, 4.11.2021. одржана је седница Наставничког већа са дневним редом: 
1.Извештај о успеху и владању ученика на крају првог тромесечја школске 
2021/22.године; 2. Усвајање захтева за делимично ослобађање од физичког васпитања; 
3. Извештај о посећеним часовима и увиду у Гугл учионице и 4. Текућа питања. 

Истог дана (4.11.2021. од 9:00 до 13:00 часова) у организацији Црвеног крста Нови 
Београд у Деветој гимназији „Михаило Петровић Алас“ (Трансфузиомобил) реализована 
је акција добровољног давања крви. Ове године је број добровољних давалаца био 
потпуно идентичан као и током акције реализоване у октобру прошле године -33.  

После Наставничког већа, одржан је и Педагошки колегијум 5.11.2021. а у наредној 
недељи одржана су и стручна већа из области предмета. На Педагошком колегијуму се 
говорило о: Анализи рада и успеха ученика на крају првог тромесечја школске 2021/22. 
године; Извештају о посети часовима и увиду у Гугл учионице; Самовредновању и 
изради Развојног плана рада Школе; Стручном усавршавању; Матурским темама и 
текућим питањима. На дневном реду стручних већа из области предмета било је: 
Анализа рада и успеха на крају првог класификационог периода; Разматрање извештаја 
о посети часовима и увиду у Гугл учионице; Предлози матурских тема; Стручно 
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усавршавање; Разматрање реализације рада по усклађеним плановима; Увођење 
самовредновања рада наставника и Текућа питања. 

Јесењи распуст, продужен је према одлуци Кризног штаба због тренутне 
епидемиолошке ситуације, па су сви ученици основних и средњих школа у Србији имали 
јесењи распуст од 8. до 12. новембра, док је први наставни дан био понедељак, 15. 
новембар 2021. године. 
Настава по другом моделу - комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на 
даљину реализовано је све до 22.11.2021. новембра, када смо поново прешли на 
приоритетни, први модел реализације наставе и учења у школи, кроз непосредни рад. 

Током новембра, сви заинтересовани наставници су могли у складу са својим 
афинитетима да започну (електронским путем) похађање неког од семинара Образовно 
креативног центра Бор што је велики број колега и учинио. Више о свему у вези са 
стручним усавршавањем налази се у делу Извештаја Тима за стручно усвршавање и 
реализација стручног усавршавања. 

ДЕЦЕМБАР 2021. 

 Хуманитарна акција Црвеног крста „Један пакетић - много љубави“ реализована је 
и ове године у нашој школи. Према препоруци Црвеног крста, прикупљене су чоколаде. 
Велики број ученика и запослених прикључили су се акцији која је трајала од понедељка, 
22.11. до понедељка, 6.12.2021. Прикупљено је 25kg чоколаде.  

На другој седници Школског одбора одржаној 8.12.2021. усвојен је Финансијски 
план за 2022. годину, усвојена су нормативна акта везана за чување и архивирање 
архивске грађе и поново је усвојен ребаланс финансијског плана за 2021. годину. 
 Током новембра и децембра 2021. године велико интересовање наших ученика 
владало је за укључивање у рад Истраживачке станице Петница, а предметни наставници и 
педагошко-психолошка служба су у овом периоду написали препоруке најталентованијим 
ученицима. Спискови примљених кандидата ће бити објављени на веб страници ИС Петница 
до краја фебруара, а позиве за семинаре ће слати најкасније месец дана пре термина 
одржавања. Распоред и почетак одржавања семинара се усклађују са епидемиолошком 
ситуацијом, а у овом тренутку план је да годишњи циклус почне у марту. 
 Противпожарна инспекција приликом посете школи, 8.12.2021. утврдила је 
неисправност хидраната због смањеног притиска воде и неисправност ручне дојаве пожара 
која ће бити отклоњена санацијом школе. 

Одељењска већа за утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта одржана су 
у свечаној сали Гимназије у уторак и среду, 28. и 29.12.2021. године и тада је преподневна 
настава почела уобичајено у 8:00 часова, а почетак наставе у поподневној смени (први и 
трећи разред) био је у 16:15 часова због одржавања седница одељењских већа. 
У четвртак, 30.12.2021. преподневна настава је почела уобичајено у 8:00 часова, а настава 
у поподневној смени (први и трећи разред) почела је у 12:30 часова због одржавања 
седнице Наставничког већа. Часови су били скраћени и трајали су 30 минута. 

На последњем Наставничком већу одржаном у првом полугодишту школске 
2021/22. године било је више речи о: 1. Верификацији успеха ученика на крају првог 
полугодишта школске 2021/22. године, 2. Васпитно-дисциплинским мерама, 3. Усвајању 
матурских тема за школску 2021/22. годину и 4. Текућим питањима. 

Родитељи  су обавештени о успеху ученика, слањем картица за родитеље из ес 
дневника чији су пријем морали да потврде. Наставници су замољени да неоцењеним 
ученицима и ученицима са слабим успехом дају јасна упутства и задатке, како би већ 
почетком другог полугодишта били спремни да добију, односно поправе оцене. 
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  Директор је мотивисао наставнике да се током распуста стручно усавршавају што 
су многи током читавог првог полугодишта и чинили. 

Прво полугодиште школске 2021/22. године завршено је у четвртак, 30.12.2021. 
године. План и програм наставе и учења за прво полугодиште остварен је током 
осамдесет два (82) наставна дана. 

У петак, 31.12.2021. почео је зимски распуст који се завршио у недељу, 23.1.2021. 

ЈАНУАР 2022. 

Настава у другом полугодишту,  почела је у понедељак, 24.1.2022. и то по II, 
комбинованом моделу: група „Б“ (друга половина одељења) на наставу је долазила у 
понедељак, среду и петак, (у првом полугодишту, комбиновани модел је завршен тако 
што је тим данима долазила група А) а група А у уторак и четвртак. Парна „Б“ смена  
(други и четврти разред)  кренула је пре подне од 8:00 часова а непарна, „А“ смена (први 
и трећи разред) после подне од 14:00 часова.  

На трећој седници Школског одбора (од почетка школске године) одржаној 
19.1.2022. године (онлајн) усвојен је попис имовине школе, обавезе и потраживања 
благајне школе, као и расход основних средстава. 

 У четвртак, 27.1.2022. је школска слава „Свети Сава“ и тог дана није било наставе, 
а свечана академија поводом прославе Школске славе није одржана због епидемиолошке 
ситуације и препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Школска слава „Свети Сава“ је ове године обележена у уском кругу запослених. 
С обзиром да ова радна недеља има четири наставна дана, Свети Сава није наставни дан, 
министарство је донело одлуку да ове недеље обе групе имају по два наставна дана, тако 
да ће група Б ићи на непосредну наставу у понедељак и среду, а група А у уторак и петак. 

ФЕБРУАР 2022. 

Директорка, педагог и десетак заинтересованих наставника Девете гимназије су у  
среду, 2.2.2022.  у сусрет припремама за реализацију будуће Државне матуре 
учествовали на вебинару за наставнике: „Шта треба да знате о државној матури“ чији 
су предавачи били: Милош Благојевић, помоћник министра просвете за средње 
образовање и образовање одраслих, Грегор Мохорич, вођа тима Пројекта државне 
матуре, Милан Шиповац, члан радне групе за развој задатака и тестова. Тамара 
Икономов, модератор. 

Фебруарски распуст за ђаке, поводом Дана државности Сретења, продужен је због 
лоше епидемиолошке ситуације за још два дана и трајао је од 12. до 21. фебруара. 

Одлуку о измени Kалендара образовно-васпитног рада за основне и средње школе 
донео је ресорни министар Бранко Ружић. 

У понедељак, 21.2.2022. одржана је седница Педагошког колегијума са следећим 
дневним редом: Анализа рада и успеха на крају првог полугодишта школске 2021/22. 
године; Припреме за ПИСА тестирање и Пилот матуру; Припреме за рад на новом 
Развојном плану школе и Школском програму; Самовредновање, а сутрадан, 22.2.2022. и 
Наставничко веће на чијем дневном реду су се нашла следећа питања: 

1. Разматрање Извештаја о раду Школе и директора школе за прво полугодиште   
школске 2021/22. године 

2. Самовредновање (на овој седници присутни чланови Педагошког колегијума, 
попуњавали су упитник за запослене у вези са Обезбеђивање квалитета а 
вредновали су и рад директора). 
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3. Ослобађање од физичког васпитања 
4. Текућа питања (информација о школском календару, ПИСА тестирању, ПИЛОТ 

Државној матури, селидби.....). 

Школско такмичење из енглеског језика, реализовано је 21.2.2021. у 10.00 у 
свечаној сали школе. На седници Савета родитеља, одржаној  23.2.2022. разматран је 
Извештаја о раду Школе и директора школе за прво полугодиште школске 2021/22. 
године; говорило се о самовредновању и самовреднован је рад директора, а тема је била 
и избор нових чланова за Школски одбор. Истог дана одржана је и седница Школског 
одбора на којој су усвојени: Извештај о раду Школе и директора школе за прво 
полугодиште школске 2021/22. године; Финансијски план за 2022., као и завршни рачун. 
Чланови Школског одбора попуњавали су упитнике и у склопу самовредновања 
вредновали су рад директорке Школе. 

Припремна обука за друго пилотирање Државне матуре за школске тимове (који 
чине 4 представника школе: директор, педагог и 2 наставника - Миланка Ршумовић и 
Јованка Стојковић)  реализована је онлајн путем 28.2.2022. у периоду од 10:00 до 15:00 
часова. У понедељак, 28 фебруара 2022. године, ученици наше школе започели су акцију 
„Читамо гласно“, којом је Друштво школских библиотекара Србије иницирало 
обележавање овог значајног дана уједно промовишући и значај књига и читања. Акција 
под слоганом „Људи говоре“ трајала је неколико дана. 

МАРТ 2022. 

Почетак марта обележило је опсежно самовредовање рада школе и директора у 
склопу предстојеће израде Развојног плана. Од 23.2. до 7.3. ученици четвртог разреда 
попуњавали су гугл упитник у вези са самовредновањем рада школе. Гугл упитник за 
родитеље ученика 4. разреда попуњавали су родитељи од 23.2. до 10.3.2022. Такође, у 
марту су обрађивани резултати раније (крајем фебруара) спроведеног анкетирања 
наставника, представника Савета родитеља и Школског одбора. Више о овоме у делу 
Извештаја о самовредновању рада школе. 

У понедељак, 7.3.2022.  у 13:15 одржан је час провере савладаности програма 
приправника Богдана Ивковића за пријаву испита за лиценцу у присуству чламнова 
комисије Татјане Шуковић-директорке школе, Виктора Вицановића-стручног 
сарадника-психолога, Снежане Цветић-наставника географије и у присуству ментора 
Дејана Јосиповића. 7. час у одељењу 2-10. 

Наставнице хемије Бранка Кујовић и Анита Веселиновић организовале су посету, а 
9.3.2022. године и презентацију  Физичко- хемијског факултета у Свечаној сали Девете 
гимназије. Презентовано је које све области - предмете ученици могу да полажу на 
пријемном испиту, које области се изучавају у току факултета и шта све могу да раде 
после завршеног факултета. Ученици су добили информације о организовању 
бесплатних онлајн припрема суботом за заинтересоване, као и о могућим посетама 
самом факултету.  

 У Свечаној сали Девете гимназије  9.  као и 24. марта 2022. реализован је ДСД испит 
а 22 ученика четвртог разреда наше школе је ове школске године стекло DSD I диплому 
(Deutsches Sprachdiplom- B1) , званичну диплому Владе СР Немачке чије полагање у 
Србији организује Централна служба за школство у иностранству у сарадњи са школама 
чланицама пројекта, међу којима је и наша школа. Диплома омогућава оним ученицима 
који уче немачки језик током школовања да озваниче свој ниво знања и способности 
употребе језика. Ниво Б1: Беновић Томислав 4/5, Дашић Василија 4/6, Добријевић Ана 
4/7, Здравковић Андрија 4/4, Козма Сара 4/6, Маљковић Михајло 4/7, Маркићевић 
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Миона 4/3, Марковић Ана 4/7,Маројевић Филип 4/7, Мијовић Вук 4/3, Младеновић Лука 
4/6, Николић Марта 4/7, Пете Кристијан 4/7, Петронијевић Уна 4/7, Пјевац Тамара 4/7, 
Радић Немања 4/7, Ристић Кристина 4/3, Рончевић Јелена 4/7, Савић Анђела 4/8, 
Стојановић Милица Ева 4/7, Филиповић Ана 4/4 и Чутурило Алекса 4/3. 

14.3.2022.  свечено је обележен Дан броја ПИ.  
У четвртак, 17. марта 2022. у периоду од 13-18:00 часова у у школском дворишту 

(трансфузиомобил) организована је хуманитарна акција ,,Добровољног давања крви’’ од 
стране Института за трансфузију крви, на чији се позив одазвало 54 давалаца. 

ПИСА тестирање, најпознатије и најпризнатије међународно тестирање 
образовних постигнућа ученика, у коме учествује преко 80 земаља, реализовано је у 
нашој школи  18. марта, након претходних темељних припрема. Тестирање је спроведено 
у две истовремене сесије у два кабинета информатике без иједног техничког проблема 
у функционисању рачунара, а и целокупан процес тестирања протекао је регуларно. 
Томе је несумњиво допринело велико ангажовање координатора ПИСА тестирања, Ане 
Блечић, наставнице биологије, као и тест администратора, наставника информатике и 
рачунарства Мирослава ИлићаЗначајно је поменути да је тестирање надгледао 
супервизор из Министарства просвете - Драгана Косановић Петровић, која је изразила 
своје задовољство припремом, условима и начином спровођења  тестирања, као и 
одзивом ученика.  

28, 29 и 30.3.2022. у термину од 10:00 до 12:00 часова у свечаној сали Девете 
гимназије реализована је Обука за прву помоћ. Први оцењивачки контролни период у 
другом полугодишту, као и седнице Одељењског већа на којима је утврђен успех ученика 
на крају трећег тромесечја, као и васпитне и васпитно-дисциплинске мере биле су 
31.3.2022. 

АПРИЛ 2022. 

У петак, 1.04.2022. године са почетком у 13,00 часова одржана је  седница 
Наставничког већа на којој је поред анализирања: 

Извештаја о  успеху и владању  ученика на крају трећег тромесечја школске 
2021/22. године; Захтева за делимично ослобађање од физичког васпитања  за школску 
2021/22. годину,  детаљно анализиран и Извештај о самовредновању од стране педагога 
и психолога школе. Кроз опсежну презентацију, присутни су упознати са резултатима 
самовредновања, као и предлозима за унапређивање. 

У периоду од 02. 04. 2022. до 5. 4. 2022. реализована је екскурзија за ученике трећег 
разреда на релацији: Београд – Перућац –Тара – Вишеград - Андрићград – Тјентиште - 
Требиње – Бијељина – Етно село „Станишић“– Београд. Екскурзија је успешно 
реализована по плану и програму. 

У суботу, 2.4. је календаром утврђена наставна суботаи радило се по распореду за 
понедељак. 

Друго пилотирање Државне матуре, реализовано је 5, 6. и 7. априла 2022. У уторак, 
5.4.2022. реализована је Пилот матура из српског језика и књижевности, у среду, 
6.4.2022. из математике, а у четвртак, 7.4.2022. из општеобразовних предмета које су 
ученици изабрали. Полагање је реализовано у периоду од 12:00 до 15:00 часова. 
Резултати са Другог пилотирања Државне матуре, детаљно су разматрани на седници 
Педагошког колегијума 14.4.2022. На основу анализе добијених резултата, утврђени су 
даљи правци на путу ка унапређивању и још успешнијим постигнућима ученика на 
Државној матури. 
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Пријављивање за полагање пријемног испита за специјализована одељења 
гимназије почело је 4. априла 2022. и трајало је до 8. априла 2022. године.  

Педагошки колегијум, реализован 14.4.2022. био је посвећен анализи резултата 
другог пилота државне матуре. До 30.04.2022. одржана су и стручна већа за предмете 
који су обухваћени Пилот матуром уз обавезно присуство свих чланова стручног већа 
непосредно у школи и са прецизно дефинисаним кључним задаци у вези са даљим 
унапређивањем остварених резултата. 

Ученици другог разреда су у периоду од 17. 04. 2022. - 19. 4. 2022.  упознали Источну 
Србију захваљујући екскурзији реализованој на релацији:  
1. дан: Београд-Сребрно језеро-Голубац-манастир Тумани- Лепенски вир - Кладово 
2. дан: Неготин - Рајачке пивнице - Зајечар - Феликс Ромулијана - Кладово 
3. дан: ХЕ "Ђердап" - манастир Манасија – Београд. Сви планирани садржаји су 
остварени.  

Ученици четвртог разреда су у периоду од 19. 04. 2022. - 22. 4. 2022. заједно са 
својим одељењским старешинама и вођом пута били на четвородневној екскурзији на 
релацији:  
Београд – Перућац –Тара – Вишеград - Андрићград – Тјентиште - Требиње – Бијељина – 
Етно село „Станишић“– Београд  

Екскурзија је испунила сва очекивања ученика и професора. Није било никаквих 
проблема током пута и реализације екскурзије. 

У среду, 20.4.2022. у 13:00 часова у свечаној сали Девете гимназије одржана је 
презентација Електротехничког факултета уз присуство великог броја заинтересованих 
ученика. 

Због Ускршњих празника од петка 22.4. до понедељка 25.4.2022. није било наставе. 
Настава је почела 26.4. и то А смена  од 8:00, а Б смена од 14:00 часова. 

Почев од 30.4.2022. до 3.5.2022. није било наставе због Првомајских празника.  

МАЈ 2022. 

После Првомајских празника настава је почела у среду, 4.5. Б од 8, А од 14. Како је и 
Годишњим планом рада школе предвиђено, за ученике I разреда реализована је 
дводневна екскурзија од 8. до 9.5.2022. на релацији:  

 Београд – Идвор – Хопово – Суботица (ноћење) – Палић – Сомбор –Београд  

Овом дестинацијом ученици су упознали специфичности војвођанске културе и 
обичаја и она им је приближила схватање утицаја Аустроугарске на ове крајеве у свим 
областима живота људи у Војводини.  

Екскурзија је протекла у најбољем реду, није било никаквих проблема нити ексцеса, 
ученици су задовољни, као и одељенске старешине. 

У понедељак и уторак, 16. и 17.5.2022. школа није радила непосредно, већ онлајн јер 
су биле актуелне информације и дојаве о постављеним бомбама у школама. 

У суботу, 21.5. су наставници Девете ишли у Земунску и Пету гимназију у својству 
дежурних наставника на пријемним испитима за специјализована одељења. 

На седници Педагошког колегијума одржаној 24.5.2022. говорило се о предлогу 
поделе часова, а разматран је и Извештај о раду за 2021/22. годину. 

У петак, 27.5.2022. је последњи наставни дан за матуранте и тог дана су биле 
промењене смене а часови су трајали 30 мин. Први и трећи разред имали су наставу од 
16:00 а други и четврти пре подне од 8:00. Прослава матураната уз присуство 
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одељењских старешина одржана је у петак, 27.5.2022. у школском дворишту у периоду д 
12:00 до 15:00 часова. 

Одељењска већа за четврти разред одржана су 30.5.2022. са почетком у 12:15 часова 
где се поред верификације успеха и владања ученика на крају наставне године, говорило 
и о предлозима за ученика генерације.  

ЈУН 2022. 

На Наставничком већу одржаном у четвртак, 2.6.2022. усвојен је извештај о успеху 
и владању ученика четвртог разреда и изабран је и ученик генерације. Ово признање 
понела је Катарина Јауковић, ученица 4-2 одељења. У петак, 3.6.2022. године од 10,00 
часова подељена су сведочанстава ученицима четвртог разреда. Пријава матурског 
испита и предаја матурских радова ментору била је до 3.6.2022. године до 13,00 часова. 
Сви ученици доносили су радове  ментору у исто време по договору са њим, а ментор је 
у петак, 3.06.2022. до 13 часова предао секретару. 

У суботу, 4. 6. 2022. године од 8,00 до 11,00 часова – матуранти су полагали 
матурски писмени задатак из српског језика и књижевности а у понедељак, 6. 6. 2022. 
године од 8,00 до 11,00 часова -  матурски писмени задатак из математике или страних 
језика. Тог дана настава је за ученике другог разреда почела у 16,00 часова и часови су 
трајали 30 минута.  Настава за ученике првог и трећег разреда почела је у 11,30 часова. 
У склопу реализације пројектне наставе 10.6. 2022. презентовани су продукти рада веома 
успешно успостављена корелације предмета географије (наставница Снежана Цветић) и 
примене рачунара (наставнице Милена Животић Илић и Наташа Радека) ученици 2-9. 

Одбрана матурских радова реализована је од 8.  до 15. 6. 2022. године. Испитни 
одбор одржан је у четвртак, 16. 6. 2022. године у 13,10 часова, а након њега и веома 
применљиво угледно предавање наставника хемије Игора Матијашевића „Пројектна 
настава из хемије у школској 2021/2022. у првом разреду гимназије друштвено-језичког 
смера“. Награђивање и свечани пријем најуспешнијих ученика Девете гимназије који су 
учествовали на бројним такмичењима у организацији Министарства просвете, 
Републичког центра за таленте, као и на међународним такмичењима, реализовано је 
17.6.2022. у свечаној сали Девете гимназије. 

Наставна година за ученике првог, другог и трећег разреда завршена је 24.6.2022. а 
а седнице одељењског већа са дневним редом: 1 . Утврђивање успеха на крају другог 
полугодишта, 2. Васпитне мере и 3. Разно одржане су 25.6.2022. 

На седници Наставничког већа одржаној 27.6.2022.  разматран је Извештај о успеху 
ученика, нови Школски програм, Извештај о стручном усавршавању, а говорило се и о 
текућим питањима. 

План и програм наставе и учења остварен је током 82 наставна дана у првом и 101 
наставног дана у другом полугодишту, а степен реализације часова по предметима, дат 
је у Извештајима стручних већа. 
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АНАЛИЗА  УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2022/23. ГОДИНЕ  
(ЈУН 2022.)  
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са две 
недовољне 

са три 
недовољне 

са четири 
недовољне 

са пет и више 
недовољних 

број % број % број % број % број % број % број % број % број % 

1 282 122 43,26% 141 50% 12 4,25%   275 4 1,41%   3 1,06%     7 0 

2 268 135 50,37% 124 46,26% 8 2,98%   267            1 

3 256 132 51,56% 110 42,96% 11 4,29%   253 3 1,17%         3  

4 247 147 59,51% 89 36,03% 10 4,05% 1 0,41% 247             
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н
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1053 536 50,90% 464 44,06% 41 3,89% 1 0,10% 1042 7 0,67%   3 0,29%     10 1 
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АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ (АВГУСТ 2022.) 

август 2022. 
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Свега 
позитивних 

Понавља 
разред Изостанци 

одличан врло добар добар довољан 

број % број % број % број % број % број % Оправдани Неоправдани Укупно 

1 282 122    43, 26% 143 50,70% 17 6,02%     282 100%     19893 427 20320 

2 268 135 50,37% 125 46.64% 8 2,98%     268 100%     25135 605 25740 

3 256 132 51,56% 111 43.35% 13 5,07%     256 100%     21263 558 21821 

4 247 147 59,51% 89 36,03% 10 4,05% 1 0,41% 247 100%     22909 766 23675 

У
К
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1053 536 50,90% 468 44,44% 48 4,55% 1 0,09% 1053 100%     89200 2356 91556 
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ИЗОСТАНЦИ, ВАСПИТНЕ, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ 
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1 45 16 
8 оп.3ук + 
појач. васп. р. 

4       6948 270 7218 25,87 

2 30 14 
6опом. 
+8укора 

        10254 302 10556 39,24 

3 21 12 
4 укора, 
3опом.+ 
4појач.в.р 

1       7421 253 7674 29,62 

4 36 28 
11опом. о.с.+ 
14укора о.с. 

3       9092 423 9515 38,52 
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132 70 
28оп..о.с.+29
уко.+5пој.в. 

8       33715 1248 34963 33,17 
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УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УПУЋЕНИ НА ПОПРАВНИ/РАЗРЕДНИ 
ИСПИТ 

Десет ученика је полагало поправне испите и једна ученица разредни испит. Сви 
ученици су успешно положили испите. 

Име и презиме ученика Одељење Предмет 
(поправни испит) 

Остварени 
резултат 

1. Нађа Бећировић 1-1 Математика 2 

2. Катарина Шумоња 1-1 Математика 2 

3. Милица Перендија 1-4 Физика и Хемија 2, 3 

4. Елена Путник 1-4 Математика и Физика 2,2 

5. Алекса Јоцовић  1-7 Физика 2 

6. Марија Новковић 1-7 Математика 3 

7. Константин Радојковић 1-7 Математика и Физика 2, 2 

8. 
Хелена Гвозденовић 
(неоцењена) 2-1 

Неоцењена из 
Латинског језика 3 

9. Андрија Гогић 3-8 Математика 3 

10. Богдан Петровић 3-8 Математика 2 

11. Тијана Пешић 3-8 Математика 2 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МАТУРСКИХ ИСПИТА У 
ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

У периду од 4.06. до 15.06.2022. године одржани су: 
а) Матурски писмени задатак из српског језика и књижевности (04.06. 2022.), 
б) Матурски писмени задатак из математике или страног језика (06.06.2022.) као и  
в) Одбрана матурских радова из одабраних предмета (од 08. до 15.06.2022.) 
На матурски испит изашло је  248 редовних ученика. Сви ученици су положили 

матурски испит и постигли су следећи успех: 
Одличан (5) -156 ученика или 62,90% 
Врло добар (4) -81ученика или 32,66% 
Добар (3) – 10 ученика или 4,03% 
Довољан (2) – 1 ученик или 0,40% 
Просечна оцена на матурском испиту износи  4,52. 

Разред Број ученика Одличних Врло добрих Добрих Довољних Средња оцена 

4-1 32 21 9 1 1 4,35 

4-2 31 16 14 1  4,46 

4-3 31 22 8 1  4,59 

4-4 32 21 11   4,63 

4-5 31 22 6 3  4,57 

4-6 28 15 13   4,43 

4-7 31 19 9 3  4,58 

4-8 32 20 11 1  4,54 

∑ 248 156 81 10 1 4,52 

У целини гледано, реализација матурског испита протекла је регуларно али било је 
извесних одступања од уобичајене процедуре и добре праксе (један ученик није предао 
рад на време, једна ученица није дошла на усмену одбрану рада, неки ученици нису 
ништа рекли на усменој одбрани рада). Успех на матурском испиту ове школске године 
био је у оквиру резултата постигнутих  на испитима последњих неколико година. 
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ДЕВЕТЕ ГИМНАЗИЈЕ 

Ове, као и претходних  школских година многи наши ученици учествовали су на 
бројним такмичењима у организацији Министарства просвете, Републичког центра за 
таленте, као и на међународним такмичењима.  

Пласман на републичка и међународна такмичења представља велики успех за њих 
саме, њихове наставнике и нашу школу. Управа школе je као и сваке школске године 
позвала ученике који су својим ангажовањем у различитим ваннаставним активностима 
достојно и успешно представљали школу да заједно са својим предметним професорима 
и разредним старешинама у петак, 17.6.2022. у 13 часова дођу на свечани пријем и доделу 
награда које су им уручене у Свечаној сали Девете гимназије. Награђени ученици су: 

1-2 Огњен Зиндовић, за HIPPO 
1-4 Анастасија Матић, за латински језик 
1-5 Јана Новаковић, за Књижевну олимпијаду и биологију 
1-7 Лара Вођевић, за латински језик 
1-7 Лазар Петровић, за рачунарство и информатику 
1-7 Станко Радојевић, за рачунарство и информатику 
1-8 Милош Лежаја, за Књижевну олимпијаду 
1-9 Софија Павлекић, за математику, физику, српски језик и књижевност и 

рачунарство и информатику 
1-9 Григорије Остојић, за физику 
1-9 Владан Јовановић, за рачунарство и информатику 
1-10 Неда Димитријевић, за Књижевну олимпијаду 
1-10 Урош Шарац, за стрељаштво 
2-1 Хелена Гвозденовић, за НИС-ову олимпијаду за руски језик 
2-2 Александар Тинтор, за латински језик и историју 
2-4 Андреј Ћулибрк, за биологију 
2-4 Дина Бребановић, за биологију 
2-5 Новак Вуковић, за математику 
2-5 Тамара Гузијан, за математику и биологију 
2-6 Милица Игњатић, за математику 
2-6 Маја Митић, за физику 
2-7 Анђела Марковић, за српски језик и књижевност 
2-7 Маша Ђорђевић, НИС-ову олимпијаду за руски језик 
2-8 Василије Грујичић, за џудо 
2-9 Дуња Суботић, за физику 
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2-9 Лазар Илић, за рачунарство и информатику 
2-10 Никола Родић, за стрељаштво 
3-2 Милица Радић, за Књижевну олимпијаду 
3-3 Борис Станишић, за историју 
3-5 Ива Мазалица, за биологију 
3-6 Весна Томашевић, за математику и физику 
3-6 Димитрије Фатић, за стрељаштво екипно и појединачно 
3-8 Марко Котарац, за математику 
3-9 Дивна Шимшић, за пливање 
3-9 Симонида Бата, за пливање 
3-9 Јован Лозанац, за рачунарство и информатику 
3-9 МихајлоЂурић, за рачунарство и информатику 
4-1 Урош Котаранин, за енглески језик  
4-1 Марко Кнежевић, за историју 
 4-2 Катарина Јауковић, за Књижевну олимпијаду, за српски језик и књижевност 
4-2 Себастиан Тот-Каша, за ликовну уметност 
4-2 Тамара Зубац, за ликовну уметност 
4-2 Дивна Муришић, за ликовну уметност 
4-2 Вишња Драгићевић, за ликовну уметност                                                                                                         
 4-2 Михаило Шарац, за ликовну уметност 
4-3 Андрија Мирковић, за историју 
4-3 Вук Мијовић, за немачки језик  
4-3 Ива Марковић, за српски језик и књижевност 
4-3 Јована Шајиновић, за италијански језик 
4-3Тијана Живановић, за италијански језик 
4-4 Нина Смиљанић, за филозофију Еразмус + пројекат „Минерва”          
4-5 Ања Ковачевић, за руски језик 
4-5 Томислав Беновић, за физику 
4-5 Станојевић Ранко, за математику 
4-6Марко Јовановић,  за филозофију Еразмус + пројекат „Минерва”          
4-7 Филип Маројевић, за немачки језик и  за филозофију Еразмус + пројекат „Минерва”          
4-7 Ана Марковић, за немачки језик  
4-7 Кристијан Пете, за филозофију Еразмус + пројекат „Минерва”           
4-7 Лука Рапаић, за математику 
4-7 Марта Николић, за енглески језик  
4-8 Јана Дугоњић, за филозофију Еразмус + пројекат „Минерва”          
4-8 Анђела Савић,  за немачки језик  
4-8  Валентина Вељић, за италијански језик 
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ИЗВЕШТАЈ СА ПИСА ТЕСТИРАЊА У 2022. ГОДИНИ 

       ПИСА је најпознатије и најпризнатије међународно тестирање образовних 
постигнућа ученика, у коме учествује преко 80 земаља. Циљ и значај ПИСА теста је у 
процени успешности постојећих образовних система и  образовне политике, као и 
планирању даљег унапређивања образовног система и реформи, доношењем 
стратешких  одлука у области образовања. Испитује се превасходно математичка, 
читалачка и научна писменост. Нагласак је на функционалним знањима, а сви задаци 
који се налазе у тестовима везани су за реалне ситуације у којима се ученици могу наћи, 
те њиховој способности да примене стечена знања и вештине у таквим ситуацијама. За 
сваку земљу која учествује у испитивању саопштавају се подаци о просечном постигнућу 
(аритметичка средина) ученика у свакој од испитиваних области. ПИСА истраживање 
одржава се сваке три године почев од 1997, а  Србија је први пут учествовала 
2003.године. Школе бира агенција Westat која је специјализована за узорковање,  на 
основу критеријума које дефинише ПИСА центар у Србији.  Сви региони (према 
регионализацији коју користи Министарство просвете) и сви типови школа (гимназије, 
техничке, економске, медицинске, пољопривредне, уметничке) су заступљени 
пропорционално свом учешћу у укупној популацији. Акценат  је на средњим школама, јер 
у  истраживању  учествују углавном 15 годишњаци. Када је реч о Србији, преко 95% 
тестираних ученика се налази у првом разреду средње школе , и један мали проценат у 
другом разреду,а у истраживању су ове године учествовали  ученици рођени 2006. 
године . 

  Девета гимназија „ Михаило Петровић Алас“  једна је од гимназија у Србији у којој 
се спроводи ПИСА тестирање. Ове године, у нашој школи, ПИСА тестирање је одржано   
18.марта, чему су претходиле темељне припреме.  

  Директор школе именовао је за школског координатора ПИСА тестирања 
наставника биологије Ану Блечић, а за тест администратора наставника информатике и 
рачунарства Мирослава Илића, с обзиром да се тестирање спроводи искључиво на 
рачунарима. Током фебруара, наставници су похађали и успешно завршили обуке за 
сложене процедуре спровођења тестирања, организоване од стране Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања, који је заједно са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја главни организатор овогодишњег ПИСА 
тестирања.У првој фази, школски координатор је био у обавези да достави списак свих 
ученика одговарајућег календарског узраста. Битно је нагласити да спискови ученика не 
садрже ни један други податак о ученику осим датума рођења, па ни податак о њиховом 
школском успеху. Са тог списка, софтверски, случајним избором, изабрано је 42 ученика 
наше гимназије за ПИСА тестирање . 

     С циљем информисања ученика и њихових родитеља, задужени наставници 
најпре су електронски, путем мејл адреса обавестили одабране ученике о њиховом 
учешћу у тестирању. Затим су формирали Гугл учионицу за комуникацију и размену 
материјала. У учионици су постављени задаци из области математичке, читалачке и 
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научне писмености са претходних ПИСА тестирања, како би се ученици упознали са 
њима. Заказане су и консултације у школи, а том приликом ученици су добили и 
пропагандни материјал у виду брошура и летака, које је послао ЗВКОВ. Такође, 
ученицима су подељене сагласности које су њихови родитељи били у обавези да 
потпишу, уз договор да их донесу потписане на сам дан  тестирања. Одзив ученика био је 
максималан-тестирани су сви изабрани ученици(42). Тестирање је спроведено у две 
истовремене сесије у два кабинета информатике без иједног техничког проблема у 
функционисању рачунара. На дан тестирања ангажована су још два наставника 
информатике и рачунарства, као дежурни наставници-Душан Шешић и Зорана 
Драгојевић. Ученици су радили два теста која су трајала по 60 минута, са кратком паузом 
између тестова, а ове године тестирано је и креативно мишљење. Такође, ученици су 
попуњавали и упитник  о породичној ситуацији и социокултурном положају ученика, као 
и о њиховој перцепцији школе, а рад на упитнику је трајао 41 минут.  Као симболичан 
поклон/сувенир, ученицима су након завршетка тестирања датe торбице са симболом 
ПИСА тестирања, које су заједно са осталим материјалом за тестирање достављене 
школи од стране ЗВКОВ. Неопходни подаци са рачунара одмах након тестирања 
прослеђени су Заводу за вредновање, а попуњени су и сви  тражени формулари и 
извештаји, који су истог дана послати поштом главном координатору ПИСА тестирања 
Гордани Чапрић. 

    Такође, директор школе  био је у обавези да попуни Школски упитник, који се 
највећим делом односио на статистичке податке везане за школу, што је и учинио. 

    Значајно је поменути да је тестирање надгледао супервизор из Министарства 
просвете-Драгана Косановић Петровић, која је изразила своје задовољство припремом, 
условима и начином спровођења  тестирања, као и одзивом ученика. 

   Последњи задаци школског координатора били су да крајем маја, у два наврата, у 
оквиру поступка осигурања квалитета рада у истраживању, сходно налогу ОЕЦД-а, 
изврши проверу одређених података који се односе на тестиране ученике. Приликом 
провере координатор је установио да се сви послати подаци везани за тестиране ученике  
у потпуности подударају са подацима у школској документацији. 

 
                                                                                               Координатор ПИСА тестирања 

Ана Блечић 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА  

У складу са Правилником Министарства просвете о начину организовања 
екскурзија, организоване су екскурзије ученика, које су планиране по одлуци Савета 
родитеља и Наставничког већа. Реализација екскурзија поред епидемиолошке ситуације, 
зависила је и од заинтересованости ученика, става родитеља и од услова који гарантују 
безбедност ученика.  

По допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја (601-00-
00031/1/2021-15 од 6.9.2021.) директори школа су дужни да непосредно пред 
реализацију путовања, најраније седам дана пре планираног датума поласка, обавезно 
контактирају надлежне заводе/институте за јавно здравље «Др Милан Јовановић Батут» 
ради провере да ли се град/општина којој припада школа налази у тзв. зеленој зони и да 
ли се локације које ће бити посећене током излета и екскурзија налазе у тзв. зеленој зони. 
Настава у природи, односно екскурзије и излети могу бити реализовани само ако се 
школа налази у тзв. зеленој зони и ако се локације на које се путује налазе у тзв. зеленој 
зони. 

Као факултативни облик образовно-васпитног рада, планиране екскурзије имају и 
остварују образовне, културно-рекреативне и научне садржаје и циљеве. Све 
појединости у вези са начином планирања и реализовања екскурзије дефинисане су 
Правилником о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи "Службени 
гласник РС", број 30/2019. као и Правилника о начину обављања организованог превоза 
деце "Службени гласник РС", број 52/2019. и 61/2019. 

 Направљен је анекс уговора о екскурзијама. Обзиром да је епидемиолошка 
ситуација дозвољавала и да је било могуће испоштовати све горе наведене мере, 
екскурзије су успешно реализоване у априлу и мају 2022. године. 

У периоду од 02. 04. 2022. до 5. 4. 2022. реализована је екскурзија за ученике трећег 
разреда на релацији: Београд – Перућац –Тара – Вишеград - Андрићград – Тјентиште - 
Требиње – Бијељина – Етно село „Станишић“– Београд. Екскурзија је успешно 
реализована по плану и програму. 

Ученици другог разреда су у периоду од 17. 04. 2022. - 19. 4. 2022.  упознали Источну 
Србију захваљујући екскурзији реализованој на релацији:  
1. ДАН: Београд-Сребрно језеро-Голубац-манастир Тумани- Лепенски вир - Кладово 
2. ДАН: Неготин - Рајачке пивнице - Зајечар - Феликс Ромулијана - Кладово 
3. ДАН: ХЕ "Ђердап" - манастир Манасија – Београд. Сви планирани садржаји су 
остварени.  

Ученици четвртог разреда су у периоду од 19. 04. 2022. - 22. 4. 2022. заједно са својим 
одељењским старешинама и вођом пута били на четвородневној екскурзији на релацији:  
Београд – Перућац –Тара – Вишеград - Андрићград – Тјентиште - Требиње – Бијељина – 
Етно село „Станишић“– Београд  
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Екскурзија је испунила сва очекивања ученика и професора. Није било никаквих 
проблема током пута и реализације екскурзије. 

Како је и Годишњим планом рада школе предвиђено, за ученике I разреда 
реализована је дводневна екскурзија од 8. до 9.5.2022. на релацији:  

 Београд – Идвор – Хопово – Суботица (ноћење) – Палић – Сомбор –Београд  
Овом дестинацијом ученици су упознали специфичности војвођанске културе и 

обичаја и она им је приближила схватање утицаја Аустроугарске на ове крајеве у свим 
областима живота људи у Војводини.  

Екскурзија је протекла у најбољем реду, није било никаквих проблема нити ексцеса, 
ученици су задовољни, као и одељенске старешине. 

Све екскурзије изведене су уз потпуну реализацију планираних садржаја. 
Извештаји вође пута усвојени су на седници Наставничког већа. 
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ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ НОВИ БЕОГРАД 

У  септембру,  обављено је  учлањење ученика  у  организацију  Црвеног крста  Нови 
Београд. У октобру, учлањени су   ђаци првог разреда. 

У октобру,  школа је узели  учешће у хуманитарној  акцији „Трка за срећније 
детињство“, куповином карата по симболичној цени.   

Ученици четвртог разреда  одазвали су се  акцији „Крв живот значи“ , и тако постали 
по први пут добровољни даваоци крви.  Акција је реализована 4.11. у дворишту школе у 
мобилном аутобусу Института за трансфузију крви, због епидемиолошке ситуације. 

У периоду од 22.11.- 06.12.2021. године реализована је хуманитарна акција „Један 
пакетић много љубави“ . Прикупљено је 25kg чоколаде.  

Акција добровољног давалаштва крви, у сарадњи са Институтом за трансфузију 
крви, у дворишту наше школе,  реализована је 17.3.2022. Велики број матураната одазвао 
се акцији и било је 54 давалаца. 

Обука такмичарских  екипа   средњих школа, на територији Новог Београда,у првој 
помоћи спроведена је у нашој школи, у периоду од 28.03.-30.03., у виду три двочаса.  
Ученици Девете гимназије који су прошли обуку су: Ана Петровић, Алекса Митић, 
Томислав Митић, Владимир Златановић, Наталија Јовановић, Теодора Јовановић (1/6) и 
Мила Јовановић, Исидора Марјановић, Бута Милан, Јован Шијан, Вук Ћосић ( 2/4). 

Ученица АнастасијаТошић (2/3) освојила је 1.место у категорији ликовних радова у 
акцији „Крв живот значи“. Награђеној ученици награда је додељена 11.05. у порти храма 
Св. Димитрије.  

Општинско такмичење из прве помоћи одржано је у ОШ „Надежда Петровић“ 
17.05.2022.године. Екипа наше школе, у саставу, Мила Јовановић (капитен екипе), 
Исидора Марјановић, Бута Милан, Јован Шијан, Вук Ћосић, освојила је друго место у 
категорији омладинаца.  

Координатор сарадње са Црвеним крстом 
Данијела Вујовић, професор 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 Од почетка школске 2021/22. године одржане су 3 редовне седнице Школског 
одбора у првом и 3 у другом полугодишту. У раду и одлучивању Школског одбора 
учествовали су следећи чланови: 

 Матија Грбовић (председник Школског одбора), Милица Ратковић и Живан 
Обреновић – представници локалне заједнице; 

 Дарко Марјановић, Слађана Ђорђевић и Ивана Ћулибрк– представници родитеља; 
 Бранка Кујовић, (а касније Дејан Јосиповић),  Ана Блечић и Невена Грујичић – 

представници Школе. 
Седницама су присуствовали и учествовали у раду Татјана Шуковић (директор 

школе), Ева Аћимовић (секретар), Љиљана Пантић (шеф рачуноводства) и Ана 
Димитријевић (председник Синдиката). Школски одбор је управљао школом и бавио се 
питањима из своје надлежности.  

 Први састанак Школског одбора одржан је 14.09.2021. године. На дневном реду 
нашло се усвајање: Извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину, Извештаја о 
раду дирекора за школску 2020/21. годину; усвајање Годишњег плана рада школе за 
2021/22.  школску годину, као и ребаланса финансијског плана за 2021. годину. 

На другој седници Школског одбора, одржаној 8.12.2021. усвојен је Финансијски 
план за 2022. годину, усвојена су нормативна акта везана за чување и архивирање 
архивске грађе и поново је усвојен ребаланс финансијског плана за 2021. годину. 

На трећој седници (од почетка школске године) одржаној 19.1.2022. године усвојен 
је попис имовине школе, обавезе и потраживања благајне школе, као и расход основних 
средстава. 

Усвајање Финансијског плана за 2022. и завршног рачуна, усвајање Полугодишњег 
извештаја о раду Школе и директора, биле су теме којима је посвећена четврта седница 
Школског одбора (23.2.2022.). 

Пета седница (16.5.2022.) обзиром да је добијен новац за селидбу, била је посвећена 
ребалансу финансијског плана.  

На последњој седници Школског одбора  (29.6.2022.) усвојен је нови Школски 
програм, Извештај о стручном усавршавању, Статут, Правилник о раду и Ребаланс 
финансијског плана.  

Све седнице Школског одбора реализоване су онлајн. На свим седницама су вођени 
Записници и исти усвајани. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

Наставничко веће као највиши стручни орган у школи одговорно је за реализацију 
целокупног образовно-васпитног рада у школи. Посебна пажња на Наставничким 
већима посвећена je реализацији програма наставе и учења, њиховом квалитету и свим 
другим аспектима од којих зависи успешно извођење образовно-васпитног процеса.  

Током првог полугодишта школске 2021/22. године, одржане су 2 седнице 
Наставничког већа и  7 током другог полугодишта (непосредним путем, у школи).  

Непосредно пред почетак школске 2021/22. године одржане су две седнице - 23.8. 
и 31.8.2021. На дневном реду Наставничког већа одржаног у свечаној сали школе 
23.08.2021. нашла су се следећа питања: 

1. Информација о упису у први разред за школску 2021/22. годину; 
2. Усвајање распореда часова за школску 2021/22. годину; 
3. Информација о одељењским старешинама за школску 2021/22. годину; 
4. Информација о календару за школску 2021/22. годину; 
5. Информација о распореду припремне наставе, разредних и поправних испита; 
6. Предлагање кандидата за новог члана Школског одбора из редова запослених и 
7. Текућа питања. 
У уторак, 31.8.2021. одржана је последња седница Наставничког већа за школску 

2020/21. годину, а на дневном реду су се нашле следеће теме: 
1. Верификација успеха на крају школске 2020/21. године; 
2. Разматрање извештаја о раду школе и директора школе; 
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину и 
4. текућа питања. 
Прво Наставничко веће у 2021/22. школској години одржано је у школи, 4.11.2021. 

са дневним редом: 
1. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог тромесечја школске 2021/22. 

године; 
2. Усвајање захтева за делимично ослобађање од физичког васпитања; 
3. Извештај о посећеним часовима и 
4, Текућа питања. 
Последњег наставног дана у првом полугодишту школске 2021/22. године, 

30.12.2021. одржано је Наставничко веће на коме је: Верификован успех ученика као и 
васпитно-дисциплинске мере на крају првог полугодишта школске 2021/22. године, 
усвојене су матурске теме, а говорило се и о другим питањима од значаја за школу.  

На Дневном реду Наставничког већа одржаног 22.2.2022. било је : 
1. Разматрање Извештаја о раду Школе и директора Школе за прво полугодиште 

школске 2021/22. године, 
2. Самовредновање, 
3. Ослобађање од физичког васпитања, 
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4. Текућа питања (информација о школском календару, ПИСА тестирању, Пилот 
Државној матури, селидби).  

Седница Наставничког већа, одржана 1. априла 2022. посвећена је Извештају о 
самовредновању, а поднет је и Извештај о успеху и владању ученика на крају трећег 
тромесечја шк. 2021/22. год. као и другим текућим питањима. 

На седници Наставничког већа 5.5.2022. биле су две тачке дневног реда: 
1. Предлагање кандидата из реда запослених за нове чланове Школског одбора и 
2. Утврђивање накнаде за бригу о деци. 
На Наставничком већу одржаном у четвртак, 2.6.2022. усвојен је извештај о успеху 

и владању ученика четвртог разреда и изабран је и ученик генерације. Ово признање 
понела је Катарина Јауковић, ученица 4-2 одељења. На седници Наставничког већа 
одржаној 27.6.2022.  разматран је Извештај о успеху ученика, нови Школски програм, 
Извештај о стручном усавршавању, а говорило се и о текућим питањима. 22.8.2022. су 
присутни упознати са информацијама о упису ученика у први разред школску 2022/23.; 
именоване су одељењске старешине, усвојен је распоред часова за школску 2022/23.; 
добијене су  информације о школском календару; информације о распореду припремне 
наставе за разредне и поправне испите; договор о организацији рада у четири школе, 
текућа питања. 

На последњој седници Наставничког већа за школску 2021/22. годину 30.8.2022.  
верификован је успех ученика  на крају школске године, разматран је Извештај о раду 
Школе и директора за школску 2021/22.годину; разматран је Годишњи план рада школе 
за школску 2022/23. годину  и говорило се и о другим текућим питањима. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум чине директор школе, помоћник директора, стручни 
сарадници и руководиоци стручних већа из области предмета и стручних актива. 

Педагошки колегијум: 

 Израђује свој годишњи план и програм рада; 
 Стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;  
 Прати остваривање Школског програма; 
 Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;  
 Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;  
 Прати и утврђује резултате рада ученика;  
 Предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 

васпитања; 
 Решава друга стручна питања образовно-васпитног рада; 
 Доноси индивидуални образовни план на предлог тима за инклузивно образовање, 

односно тима за пружање додатне подршке ученицима; 
 Планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног 

усавршавања; 
 Координира рад стручних већа из области предмета и стручних актива; 
 Континуирано прати и анализира образовно васпитни процес. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор.  
Непосредно пред почетак 2021/22. школске године,  на седници Педагошког 

колегијума, одржаној 25.8.2021. су на основу стручних упутстава, постављене основе за 
израду оперативног рада установе за почетак школске 2021/22. школске године. 

Такође, на овој седници је било речи и о анализи рада стручних већа у претходној 
школској години (извештај  је поднела помоћник директора); заједничком планирању 
годишњег и оперативног рада на нивоу Стручног већа; избору координатора за изборне 
програме за трећи и четврти разред;  а координатор за ЕС дневник, Бранка Кујовић, 
објаснила је о чему је битно водити рачуна приликом планирања часова теорије и вежби. 

На седници Педагошког колегијума одржаној 5.11.2021. поред анализе рада и 
успеха ученика на крају првог тромесечја школске 2021/22. године; директорка је 
присутне упознала са извештајем о посети часовима и увиду у Гугл учионице, као и о 
реализованом стручном усавршавању, а педагог  о томе да нам током ове школске 
године предстоји израда Развојног плана рада школе (који се доноси на период од три 
до пет година), као и Школског програма (који се доноси на период од четири године) и 
о начину и корацима како радимо на томе. На овој седници било је више речи и у вези са 
усвајањем предлога матурских тема, те је директорка истакла да је потребно да сви 
руководиоци и координатори стручних већа одрже састанке стручних већа и да списак 
матурских тема до 6. децембра проследе секретару Школе. 
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У другом полугодишту, на седници 21.2.2022.  говорило се о анализи рада и успеха 
на крају првог полугодишта школске 2021/22. године; припреми за ПИСА тестирање и 
Пилот матуру; припреми за рад на новом Развојном плану школе и Школском програму 
и о самовредновању. Седница одржана 14.4.2022. била је посвећена анализи резултата 
другог пилота државне матуре и текућим питањима. 24.5.2022. на новој седници 
Педагошког колегијума говорило се о предлогу поделе часова за нову шк. год. и о 
разматрању извештаја о раду за 2021/22. годину. 

Непосредно пред почетак 2022/23. тачније 30.8.2022. одржана је последња седница 
Педагошког колегијума у школској 2021/22.  на којој је било више речи о анализи рада у 
претходној школској години, стручном усавршавању, планирању рада и стручног 
усаљвршавања стручних већа у школској 2022/23. као и о другим текућим питањима. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља је конституисан 15.9.2021. године и за председника је изабрана 
Слађана Ђорђевић. Такође је изабран и нови представник за Школски одбор из реда 
родитеља и предлог је Ивана Ћулибрк.  

Током првог полугодишта школске 2021/22. године одржана је једна седница 
Савета родитеља и то непосредним путем - у школи. На дневном реду седнице одржане 
15.9.2021. разматране су следеће тачке: 

1. Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину, 
2. Извештај о раду школе за школску 2020/21. годину као и 
3. Извештај о раду директора за школску 2020/21. годину; 
4. Потврђена је одлука о висини и структури родитељског динара; 
5. Дата је сагласност  на правац и садржај екскурзија ученика првог разреда. 

Током другог полугодишта, одржане су две седнице Савета родитеља. 
На седници реализованој 23.2.2022. разматран је Извештај о раду школе и 

директора, самовредновање и дат је предлог за избор нових чланова Школског одбора. 
На последњој седници за школску 2021/22. годину (25.5.2022.) дата је сагласност 

на правац и садржај екскурзије за следећу школску годину и усвојена је висина школског 
динара. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГА 

 
У овом периоду психолог је реализовао активности које произилазе из годишњег 

плана рада педагошко-психолошке службе. Ове школске године ове активности биле су 
условљене епидемиолошком ситуацијом.  

- Заједно са педагогом и директором, урађена је анализа уписа ученика у први 
разред. 

- У септембру психолог је заједно са педагогом, на часовима замене, упознао већи 
број ученика првог разреда са основним информацијама о Деветој гимназији, дао им је 
одређене савете како да се што боље адаптирају на нову средину и, такође, како да уче 
примењујући методе и технике успешног учења. 

- У септембру и октобру психолог се на раличит начин и у различитим околностима 
упознао са ученицима првог разреда (часови замене, часови грађанског васпитања и 
верске наставе, непосредни разговори са ученицима). На тим часовима било је речи о 
адаптацији на нову средину, о обавезама које их очекују, о томе како треба ефикасно 
учити. Психолог  је стекао општи утисак о мотивацији ученика, њиховим очекивањима и 
интересовањима. Такође, са ученицима се разговарало и о незрелим испадима 
неколицине ученика првог разреда које смо регистровали у том периоду. 

- Обављени су разговори са ученицима са којима је било одређених проблема у 
претходној школској години. Психолог је желео да се увери да ли су превазишли 
проблеме и извукли адекватне закључке. 

- У првој половини новембра психолог је заједно са директором, помоћником 
директора и педагогом посетио, по утврђеном плану, часове претежно нових наставника. 
Са њима је затим обављена анализа часа, а подаци и евалуација часа евидентирани су у 
протокол о посети часовима. 

- Обављен је саветодавни рад са родитељима. Најчешће теме биле су: адаптација на 
нову средину (за родитеље ученика првог разреда), непостизање жељеног успеха, 
проблем комуникације и криза поверења између родитеља и деце. . 

- Психолог се заједно са педагогом ангажовао око стручног усавршавања 
наставника.  

- Психолог је учествовао у организацији акције  добровољних давалаца крви која је 
ове године (15.10.) одржана у аутобусу Института за трансфузију, у дворишту школе. Из 
ове генерације матураната 33 ученика дало је крв, што је у оквирима просека за Девету 
гимназију. 

- У претходном периоду било је жалби ученика на рад појединих наставника. 
Психолог је заједно са директором и педагогом анализирао рад наставника (посета 
часовима, разговори са наставницима, ученицима и родитељима) и на основу тога су 
дати предлози за унапређивање наставе, као и односа између ученика и наставника. 



 

37 
 

- Психолог је укључен у рад  Тимова за спровођење развојног плана Школе и 
самовредновање, појачани васпитни рад са ученицима и заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања, као и Тима за каријерно вођење ученика. 

- У оквиру рада Тима за самовредновање психолог је, заједно са педагогом и 
директором школе, спровео опсежно истраживање: Реализација пројектне наставе – 
предности и недостатци. Урађена је детаљна анализа свих релевантних аспеката 
пројектне наставе у протекле две школске године. 

- Урађена је анализа успеха, изостанака, изречених дисциплинских и васпитних 
мера на крају првог полугодишта.  

- Психолог је у тиму са педагогом, директором и помоћником директора остварио 
посету часовима по унапред утврђеном плану. Први део посете обављен је у периоду од 
1. до 5. марта, а други део од 7. до 13. маја. Укупно је посећено 16 часова. 

- Психолог је учествовао у реализацији акције добровољних давалаца крви коју 
организује Институт за трансфузију. Ово је била друга акција ове школске године у којој 
је 32 ученика дало крв. 

- У периоду од 8. марта до 19. априла настава се изводила на даљину што је утицало 
и на рад педагошко-психолошке службе. 

- Након завршетка наставе на даљину и повратка на режим рада од септембра ове 
школске године, појавио се велики број ученика са озбиљним психичким проблемима. 
Десет ученика је имало психијатријску дијагнозу, од којих је четворо било на болничком 
лечењу, а још пет ученика је било у граничној зони између нормалног функционисања и 
психичких поремећаја. Око 15 ученика било је са израженим психичким проблемима. 

Рад са овим ученицима био је усклађен са препорукама психијатра и педагошком 
праксом. Ученице су одговарале, уз присуство психолога или педагога, ван редовне 
наставе. Обим градива је био прилагођен њиховим могућностима. 

- Психолог је у другом полугодишту био ментор педагогу Јовани Јевтовић. У оквиру 
менторског рада, реализовано је истраживање о Начину и стиловима учења ученика 
Девете гимназије. Истраживање је Јована Јевтовић спровела као део самовредновања 
рада школе, уз асистенцију психолога. 

- Психолог је, као секретар матуре, поднео Извештај о резултатима матурских 
испита. 

- Психолог је био члан комисије за избор ученика генерације. 
- Заједно са педагогом и директором, психолог је учествовао у завршној анализи 

успеха ученика на крају школске године. 
              

                                                                                                                                                    Психолог 
                                                                                                                                         Виктор Вицановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА  

У складу са годишњим (глобалним) планом рада педагога за школску 2021/22. 
годину, али и са актуелном епидемиолошком ситуацијом, педагог Школе се током првог 
и другог полугодишта 2021/22. школске године бавила следећим задацима и 
активностима према областима рада:  

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 Ангажовање педагога у области планирања и програмирања односио се на : 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за 2021/22.  школску годину, 
 Израду годишњег и месечних (оперативних) планова сопственог рада, као и прикупљање, 

евидентирање и анализирање глобалних и оперативних планова наставника, 
 Пружање помоћи наставницима, а посебно млађим, новопридошлим у изради глобалних, 

оперативних планова, као и припрема за час,  
 Израду детаљног плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за 

текућу школску годину, 
 Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама. 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
У овој области педагог је : 

 Учествовала у изради Извештаја о раду школе за претходну школску годину, као и 
Полугодишњег извештаја о раду школе, као уредник и аутор већине извештаја, изузев 
извештаја о раду стручних већа,  

 У сарадњи са секретаром школе и дежурним наставником учествовала у организовању 
рада у смени и по потреби часове замене користила за упознавање ученика првог 
разреда, 

 Пратила реализацију програма наставе и учења кроз преглед педагошке документације, 
 Заједно са директорком, као и члановима Тима за самовредновање и Стручног актива за 

развојно планирање интензивно радила на припреми и изради материјала за 
предстојеће самовредновање и израду новог Развојног плана рада школе,  

 Континуирано је пратила постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду кроз 
израду статистичких табела на класификационим периодима, кроз посету часова, као и 
анализу документације, 

 Директор, помоћник директора, педагог и психолог имали су приступ виртуелним 
учионицама, онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину а директорка је 
током октобра, путем мејла известила наставнике о евалуацији реализације онлајн наставе, уз 
конкретне сугестије за њено унапређивање. 

 У периоду од 11. 10. 2021. године до 22.10. 2021. директор, помоћник директора, педагог и 
психолог школе посетили су 19 часова општеобразовних предмета као и 3 часа изборних 
програма. Планом посете обухваћени су различити типови часа: обрада новог градива, 
утврђивање и комбиновани тип часа. Ова посета часовима имала је за циљ да се управа 
школе боље упозна са извођењем редовне и онлајн наставе, као и са коришћењем 
савремених наставних средстава (графичка табла, камере, микрофони, укључивање 
групе ученика који прате наставу од куће). Такође, овом посетом часовима било је 
потребно да се упознамо са радом нових и млађих наставника. Списак посећених часова 
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и извештај о томе су достављени у горњем делу извештаја. У четвртак, 26.5.2022. 
директор и педагог школе су за време четвртог часа присуствовале часу Математике 
приправника Милене Кликовац у одељењу 1-8. 

 Заједно са психологом, а у сарадњи са наставницима, израдила је педагошке профиле за 
ученике код којих је потребно применити мере индивидуализације и учествовала је у 
праћењу и вредновању примене ових мера; Радила на праћењу узрока школског 
неуспеха ученика и предлагању решења за побољшање школског успеха; Радила на 
праћењу поступака и ефеката оцењивања. 

 Педагог је заједно са психологом, Бранком Кујовић и уз подршку Милене Животић Илић 
(у обради резултата) током фебруара и марта 2022. спровела опсежно истраживање у 
склопу самовредновања рада школе. На седници Наставничког већа, 1.4.2022. присутне 
чланове упознала је са резултатима истраживања кроз опсежну презентацију.  

 У периоду од 5. до 8. априла, педагог је у својству секретара учествовала у Другом 
пилотирању Државне матуре претходно пролазивши кроз бројне обуке у вези са тим. 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 У овом сегменту, педагог је: 

 Сарађивала са предметним наставницима, а посебно са одељењским старешинама у виду 
пружања помоћи у раду са ученицима који имају тешкоће у адаптацији, проблем у 
комуникацији, као и оним ученицима које је нужно додатно упутити у методе 
рационалније организације рада и учења. Сарадња је постојала и у решавању неких 
других проблема везаних за ученике; непримерено понашање, изостајање са наставе, 
породични проблеми, тешкоће емотивне природе и сл., 

 Обављала инструктивно-педагошки индивидуални рад са новопридошлим наставницима 
у циљу пружања помоћи у наставном раду, припреми за рад и коришћењу појединих 
облика и метода васпитно-образовног рада, посебно иновативних и оних који у већој 
мери подстичу активност ученика. 

 Пружала помоћ наставницима у области планирања и реализације непосредне, као и 
наставе на даљину; Педагог јепосебну пажњу је током ове године посветила раду са 
приправницима. 

 Мотивисала је наставнике (посебно новопридошле) на континуирано стручно 
усавршавање, како на екстерном тако и на интерном нивоу, инструисала у вези са 
правилним вођењем портфолиа професионалног развоја и давала појашњења у вези са 
условима за напредовање у струци. 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 Током посете часовима, али и индивидуалним саветодавним разговорима са ученицима, 

педагог се упознала са ученицима првог разреда, током њихове адаптације у нашој 
школи, очекивањима, али и дилемама и недоумицама које су саставни део њиховог 
сазревања. Такође, упутила их је у методе и технике ефикасног учења. 

 Током првог полугодишта 2021/22. школске године, педагог и психолог су обавили 
индивидуалне разговоре са 138 ученика, што је више у односу на прво полугодиште 
прошле школске године (75 ученика). Током другог полугодишта обављено је још 176 
индивидуалних разговора са ученицима, што је укупно 314 индивидуалних разговора за 
школску 2021/22. годину.  Поред тога било је и доста групних разговора и консултација. 
Најчешће теме и проблеми били су неоправдани изостанци, недисциплина на часу, 
преоптерећеност ученика у одређеним периодима, породични односи, комуникација и 
однос са другим ученицима у одељењу, професионална оријентација, селекција ученика 
за ИС Петница. Такође, било је и извесних притужби на рад појединих наставника. На 
превазилажењу ових проблема, педагог је радила тимски у сарадњи са директором и 
психологом школе. 

 Кроз индивидуални и групни рад са ученицима акценат је стављен на идентификовању 
и отклањању педагошких узрока проблема у учењу и/или понашању. На разговоре је 
један број ученика долазио самоиницијативно желећи да са неким подели своје тренутне 
дилеме, осећања, размишљања и проблеме типичне за узраст у ком се налазе, док је 
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други број ученика долазио у договору са предметним наставницима или одељењским 
старешинама (најчешће се радило о великом броју изостанака, непримереној комуникацији 
са другим ученицима у одељењу, са наставницима, породичним односима,…итд). 

 Педагог је у сарадњи са одељенским старешинама била у контакту са ученицима који су 
имали психичких потешкоћа ( упућени на болничка лечења) са циљем пружања подршке и 
упознавања о актуелним темама.  

 И током овог периода, педагог се ангажовала на подстицању даровитих ученика и 
њиховом укључивању у рад ИС Петница, рад Регионалног центра за таленте, итд. 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Саветодавни рад са родитељима се углавном односио на пружање педагошке 

помоћи у разрешавању различитих школских и/или животних тешкоћа везаних за 
проблем одрастања, разматрањем конкретних проблема са становишта карактеристичних 
психолошких фаза кроз које деца пролазе, а било је и појединачних притужби на рад 
појединих наставника. Евидентирано је 65 индивидуалних разговора са родитељима. 

 Интензивирана је и сарадња са родитељима ученика који имају здравствених потешкоћа. 
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ЛИЧНИМ  

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 
 Сарадња са директором, помоћником директора и психологом на истраживању 

постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних проблема и потреба установе и 
предлагање мера за унапређење; 

 Заједно са директорком, као и члановима Тима за самовредновање и Стручног актива за 
развојно планирање,педагог је интензивно радила на припреми и изради материјала за 
предстојеће самовредновање и израду новог Развојног плана рада школе,  

 Такође и током посета часовима, директор, помоћник директора, педагог и психолог су 
часове вредновали и анализирали уз примену посебног Протокола за посматрање и 
вредновање часова који је израђен у складу са стандардима за област Настава и учење 
дефинисаних ,,Правилником о стандардима квалитета рада установе“ те је 
истовремено овим вршено и самовредновање. 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 Учествовање у раду Педагошког колегијума, Одељењским и Наставничким већима 

(давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 
истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање 
наставничких компетенција). Учествовање у раду Тим-ова: Тима за самовредновање, Тим-а 
за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим-а за 
професионални развој и каријерно вођење и саветовање, Тим-а за инклузивно образовање, 
Тим-а за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим-а за стручно усавршавање, 
Стручног актива за развојно планирање и Стручног актива за развој школског програма.  

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Због актуелне епидемиолошке ситуације, сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и другим установама које доприносе остваривању 
циљева и задатака образовно-васпитног рада установе, није била изражена у оноликом 
степену као током редовних околности или је пак пренета на онлајн ниво. 

 Током првог полугодишта презентације факултета матурантима су због актуелне 
епидемиолошке ситуације одржане путем Зум платформе или флајерима који су 
постављени на огласној табли за ученике у Деветој гимназији ,,,Михило Петровић Алас’’, а 
настављена је и сарадња са Регионалним центром за Таленте и ИС Петница током учешћа у 
пријављивању и писању препорука ученицима. Током другог полугодишта, било је и 
непосредних презентација факултета у организацији Студентског културног центра. 
Педагог је у среду, 20.4.2022. у 13:00 часова у свечаној сали Девете гимназије за велики 
број заинтересованих ученика наше школе организовала презентацију 
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Електротехничког факултета (у сарадњи са некадашњим ученицима Девете, а садашњим 
асистентима Електротехничког факултета.  

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО  

УСАВРШАВАЊЕ 
 Током свог рада, педагог је редовно водила документацију о сопственом раду (годишњи 

план рада, месечни план рада и вођење дневника рада), документацију о извештајима и 
сарадњи са родитељима, о индивидуалном и групном раду са ученицима, документацију 
о успеху ученика, о посећеним часовима, о стручном усавршавању наставника, водила 
записнике (о раду Педагошког колегијума и др.), документацију о сарадњи школе и 
друштвене средине као и на припреми извештаја, предлога и сл. 

 Подстицала је колеге на стручно усавршавање, а и сама се стручно усавршавала похађањем 
обука, као и праћењем стручне литературе и прописа.  

 Од 6.7.2021. педагог је почела са похађањем онлајн обуке: „Програма обуке за оснаживање 
запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља 
и безбедности ученика“ (12 бодова СУ),  а 25.8.2021. одржала је презентацију у вези са тим  
групи наставника који су током септембра реализовали часове или ваннаставне 
активности у оквиру којих се види примена здравственог и родног питања.  
До 5. октобра, педагог је проследила најуспешније примере просветним саветницима  у 
својој Школској управи, а то су овога пута биле припреме за час: “Стрес, механизми 
превазилажења и развој здравих стилова живота“ (наставнице Милице Ракоњац и 
Душке Станисављевић-корелација Грађанског васпитања и Психологије) и „Утицај 
стила живота на телесну тежину“ (Милице Марковић и Срећка Маловића - корелација 
Биологије и Физичког и здравственог васпитања). 

 Педагог је 19.10.2021. успешно савладала и онлајн обуку на Националној платформи за 
превенцију насиља у школама-„Чувам те“: „Обуку за запослене-Стратегије у раду са 
ученицима који показују проблеме у понашању“ (16 бодова интерног СУ). 

 10.3.2022. од 17:00 до 20:00 часова заједно са осталим члановима Тима за самовредновање 
похађала је вебинар: „Самовредновање-обезбеђивање квалитета рада школе“ у 
организацији Едукативног центра ЕДУ Софтвер плус. 

 Педагог је 18.3.2022.  електронским путем пријавила све наставнике који нису прошли 
обуку за Дигиталну учионицу и за Програм обуке наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења, а и сама је од 10.5.2022. до 21. јуна завршила обуку 
Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” (19,5 
бодова). 

 21. априла присуствовала је конференцији "Чувам те" намењену запосленима у 
образовању, на тему превенције и заштите од вршњачког насиља 21. априла 2022. године у 
Дому Омладине у Београду од 10 до 13 часова. 

 Заједно са Мањом Новићевић, наставницом српског језика и књижевности, 8.6.2022.  
водила је педесетак ученика првог разреда (1-8 и 1-9) у Дом културе Студентски град 
поводом програма прославе јубилеја ОРА Београд-Бар. Педагог је 15. јуна (заједно са још 
5 колегиница) присуствовала Округлом столу у Земунској гимназији. Тема је била Образовање 
за будућност. 

Педагог 
Златинка Бумбић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – БИБЛИОТЕКАРА 
И БИБЛИОТЕКЕ  

На самом почетку школске 2021/2022. године библиотекарка је израдила План и 
програм рада за ову школску годину. Педагогу је послат Извештај о раду школског 
библиотекара у школској 2020/2021. години.                              

    Највећи број ученика првог разреда уписао се до краја септембра. Том приликом 
сви они су били упознати са Правилником о коришћењу библиотечког фонда.  

   До краја прве недеље септембра раздужени су ученици који то нису урадили 
крајем прошле школске године, у јуну. 

     Од ове школске године ученици свих разреда и смерова похађају наставу по 
реформисаном програму за гимназије. Зато је  библиотекарка  пописала све потребне 
нове уџбенике који су истакнути на сајту Школе а онда је, у договору са директорком, 
издавачкој кући KLETT послала мејлом молбу да се за потребе наставника и ученика 
школској библиотеци донирају уџбеници из Историје, Географије, Хемије, Социологије, 
Рачунарства и информатике, збирке задатака из Математике и Физике, као и читанке и 
граматике за Српски језик и књижевност, Француски и Немачки језик, за сваки разред и 
смер по 4-5 примерака. Добили смо укупно 95 примерака. Овој издавачкој кући смо се 
обратили са молбом за донацију јер су се стручна већа наставника определила највише 
за њена издања. У другом полугодишту добили смо 5 монографских публикција од 
Хемијског факултета, од којих су 3 уџбеници. Колегиница Калина Глођајевић је 
поклонила 13 дела руских класика на руском језику.  

   За време онлајн наставе која је почела 13. септембра радно време библиотеке било 
је сваког дана од 10 до 13 сати. И тада је било ученика који су узимали потребне књиге. 

      Током септембра Школа је купила и уџбенике географије за 1. и 3. разред Завода 
за уџбенике, и читанке и граматике за Српски језик и књижевност за 1, 2, 3. и 4. разред 
које су објавили Нови Логос и KLETT. Колеге су мејлом у Гугл зборници обавештене да 
могу задужити све што им је од нових књига потребно у овој школској години. 

    Како је од планираног буџета остало још мало новца, у децембру су, на предлог 
предметних наставника, купљена три примерка уџбеника Историја за 3. разред општег 
и друштвено-језичког смера издавача Фреска, четири примерка уџбеника Језик, медији и 
култура издавача Едука, 7 збирки задатака из Математике за 1, 2. и 3. разред,  2 збирке 
из Физике за 1. и 3,  као и Биологија 3М издавача Круг. За потребе наставе биологије 
купљен је и уџбеник који је објавио Биолошки факултет у Београду – Основи екологије. 
Од преосталог новца купљена су два наслова из Српске књижевне задруге. У октобру је 
плаћена чланарина за ову годину, 5200,00 динара, на основу које смо добили 7 наслова 
113. Плавог кола СКЗ. 

    Пошто је планирани буџет за 2021. годину знатно мањи него ранијих година, 
нисмо били у могућности да купимо многе жељене и потребне нове наслове за библиотеку. 
Зато ће списак дезидерата, направљен за овогодишњи Сајам књига, бити сачуван. 
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   У овој школској години за школску библиотеку купљене су 63  књиге а поклоњено 
јој је укупно 116. Изгубљених књига (лектира) било је 6 и оне су надокнађене новим 
примерцима. Укупно је инвентарисано 185 примерака монографских публикација. У 
Књизи инвентара број 9 последња инвентарнисана књига је под бројем 20777 закључно 
са 23. 6. 2022. године. 

     Колегама су мејловима током целе школске године редовно прослеђивани ликовни 
и литерарни конкурси у организацији ДШБС, СКЗ, часописа Огледало и других организатора. 

    Током школске године библиотекарка је поставила разноврстан занимљив 
материјал на пано у холу школе ради обележавања Месеца књиге и промоције читања, као 
и Националног дана књиге. (Сав материјал сачуван је у фолдеру Материјал за пано о читању.) 

    У новембру је обновљена претплата на часопис Тангента. Ове школске године 
часопис ће излазити електронски, у ПДФ формату, по цени од 500,00 динара. Сва четири 
броја која су стигла на адресу школске библиотеке прослеђена су Јованки Стојковић, 
руководиоцу Стручног већа наставника математике и информатике. Библиотекарка је 
направила фолдер за сва досадашња електронска издања Тангенте и додала им нове 
бројеве из ове школске године. Настављена је претплата на часописе Хемијски преглед и 
Национална географија Србија. Оба излазе у штампаном издању и редовно смо их добијали. 

    Библиотекарка је крајем новембра послала педагогу мејл: Подаци о планираним 
семинарима за библиотекаре у школској 2021/2022. години. Након пажљивог проучавања 
Каталога ЗУОВ-а са пописаним семинарима, библиотекарка се одлучила за оне под 
редним бројевима 2, 3, 6, 481, 835 и 837.  Пошто је велики број ученика задужио лектиру 
у јуну прошле школске године за наредни разред, у првом полугодишту био је приметно 
мањи број корисника библиотеке. Изузетак су ученици првог разреда који су редовно 
долазили за лектиру. Такође је било много ученика који су тражили помоћ за 
претраживање интернета како би дошли до адекватних извора за састављање 
презентација, пројеката и писање матурских радова. Фонд библиотеке је тренутно 
ограничен само на лектиру за Српски језик и књижевност и Енглески језик, као и на нове 
уџбенике. Све остало спаковано је у кутије због предстојеће селидбе. Због поштовања 
противепидемијских мера ученици се више не задржавају у  библиотеци као раније. Да 
се не би стварала гужва приликом задуживања и враћања књига, библиотекарка је током 
маја направила распоред према којем је тачно одредила које недеље ће у библиотеку 
долазити ученици одређеног разреда. Тако су, најпре, ученици четвртог разреда вратили 
сву задужену лектиру и литературу за матурске радове током друге половине маја и прве 
недеље јуна, а потом су ученици трећег, другог и првог разреда наредних недеља до 24. 
јуна вратили задужену лектиру и узели нову за наредну школску годину. О распореду су 
их обавестили наставници Српског језика и одељењске старешине. И колеге су 
користиле доступни фонд библиотеке. Све преостале књиге су током последње недеље 
јуна спаковане за селидбу и обележене. 

    Током ове школске године укупно је задужено 1647 примерака лектире и 
уџбеника. Најбројнији корисници били су ученици, потом наставници и други запослени 
у Школи. Задужено је и око 200 примерака фотокопија лектира за Енглески језик за сва 
четири разреда. 

      Осим директно, библиотекарка је контактирала са ученицима преко 
одељењских старешина, наставника Српског језика и књижевности и путем личног мејла 
који има сваки ученик. 

    Пошто се у фонду библиотеке не налазе сва књижевна дела из програма лектире 
за Српски језик и књижевност, или их нема довољно у штампаном облику, 
библиотекарка је направила за сваки разред фолдер који садржи потребне наслове у 
ПДФ формату. Ове школске године 19 ученика добило је путем својих мејлова 26 



 

44 
 

потребних наслова лектире, а на мејлове пет ученика послат је 21 документ за матурске 
радове и пројекте. И колеге су тражиле ПДФ формате лектира и других монографских 
публикација, па је, тако, и њима путем 40-ак мејлова послато преко 60 примерака 
лектира, часописа, разних конкурса, обавештења, информација о купљеним уџбеницима...  

    Дана 28. 12. 2021. шефу рачуноводства послат је мејлом детаљан Извештај о 
купљеним књигама за школску библиотеку у оквиру планираног буџета за 2021. годину. 
Извештај о раду школског библиотекара у првом полугодишту послат је педагогу 26. 
јануара 2022. године. Све књиге купљене за награђивање ученика налазе се пописане у 
Записнику о купљеним књигама за награђивање ученика састављеном 23. 6. 2022. године 
и послатом секретару Школе. Из планираног буџета од 120 000 динара (са ПДВ-ом) 
купљено је 186 књига. Библиотекарка је и ове године пажљиво бирала наслове за 
награђивање такмичара из разлчитих наставних предмета и ученика са просеком 5,00. 
(За набавку ових књига размењено је стотинак мејлова, вајбер и СМС порука са 
издавачима, рачуноводством Школе и са колегама.) 

     Библиотекарка је током целог првог и највећим делом другог полугодишта 
поучавала ученике (углавном четвртог разреда) како да претражују електронске 
каталоге јавних библиотека: Народне и Библиотеке града Београда. Такође, упућивала 
их је у методологију писања матурског рада и претраживања интернета и бирања 
адекватних и поузданих извора за потребну грађу. 

    Као и сваке године, и ове је стигао захтев из Народне библиотеке Србије да се за 
потребе нове Базе података о раду школских библиотека попуни веома детаљан 
упитник. Податке за овај упитник библиотекарка је прикупљала у током октобра и 
новембра и послала их у НБС 21. децембра. Подаци се односе на рад школске библиотеке 
у прошлој школској години. 

        Библиотекарка је одржала 29 часова Српског језика и књижевности као стручна 
замена Светлане Миловановић која је била на боловању. Часови су били од 15. до 19. 11. 
и од 29. 11. до 2. 12. 2021. године. Као стручна замена Ане Јокић библиотекарка је 
одржала укупно 8 часова у њеним одељењима у фебруару и истог месеца 6 часова у 
одељењима Невене Грујичић. Због боловања Миланке Ршумовић библиотекарка је у 
њеним одељењима 1. и 3. разреда током марта одржала 12 часова Српског језика и 
књижевности. Тих дана радно време је било усклађено са радом библиотекарке у настави. 

     Током продуженог јесењег распуста због пандемије изазване вирусом корона, 
библиотекарка је 9. новембра присуствовала вебинару у организацији Библиотекарског 
друштва Србије: Са књигама на е: е-књига и електронска позајмица у библиотекама. За 
овај вебинар било је неопходно пријавити се раније а укључење је било омогућено путем 
следећег линка: https://zoom.us/j/95214762438?pwd=TmtiMGtkWUZnTG1lZFdpVHovNHpFUT09. 
Библиотекарка је преузела презентацију са овог вебинара. Теме су биле занимљиве и 
корисне за праксу. 

    У суботу, 11. децембра, библиотекарка је присуствовала онлајн конференцији 
Пројектно учење, медијска и информациона писменост, у организацији Удружења 
Библиотеке плус из Београда. Конференција је обухватила актуелне теме које се односе 
на стручне сараднике, наставнике и ученике. Изнете су предности и мане пројектне 
наставе као и различита схватања актера ове врсте учења. Учесници су добили 
сертификат за учествовање на овој конференцији. Као и за наведени вебинар, и за овај 
догађај било је неопходно пријавити се раније. 

     Дана 23. 12. 2021. библиотекарка је присуствовала акредитованом онлајн 
вебинару Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије. Вебинар је организовао 
Савез учитеља Републике Србије а учесници су добили 2 сата стручног усавршавања. 
Теме су биле у вези са актуелним стањем током пандемије а лекари који су излагали 
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пружили су веома корисне информације упућене свима који учествују у процесу 
образовања. Линк којим се и сада може приступити овом вебинару је 
https://www.youtube.com/watch?v=QyFpZ_4tjds. 

    Библиотекарка је током маја похађала и двонедељни акредитован семинар ЗУОВ-а 
Дигиталне учионице / дигитално компетентан наставник и добила 19,5 бодова.  

    Поред наведених стручних онлајн скупова и поменутог семинара, библиотекарка 
је редовно учествовала у раду Стручног већа наставника српског језика и књижевности, 
састанцима Педагошког колегијума и састанцима Наставничког већа. Неки састанци 
Стручног већа организовани су преко Google Meet платформе због постојећих 
епидемиолошких мера. 

   Школска библиотекарка је, као члан Друштва школских библиотекара Србије, 
активно учествовала у раду овог друштва. Председавала је трочланом Комисијом за 
доделу Награде ,,Мина Караџићˮ најбољем школском библиотекару у 2021. години и 
написала извештај о одлуци Комисије. Као председница Надзорног одбора Друштва, 
прочитала је на редовној Скупштини ДШБС детаљно припремљен Извештај о раду НО у 
2021. години као и Одлуку о додели поменуте награде. Скупштина је одржана 31. марта 
у Библиотеци града Београда. Након Скупштине, којој је присуствовало скоро 100 
чланова Друштва, библиотекарка је учествовала у Трибини Школски библиотекари – 
развијање партнерства и сарадње. (За учешће на Скупштини и Трибини сви чланови 
Друштва добили су 8+1 сат стручног усавршавања у установи.) Библиотекарка је 
учествовала и у раду ДШБС поводом дефинисања одређених допуна стандарда и 
компетенција за рад школског библиотекара као стручног сарадника. 

    Крајем фебруара библиотекарка је са заинтересованим ученицима и колегиницама 
Милицом Ракоњац, Наталијом Јовановић и Невеном Грујичић реализовала акцију ДШБС 
Читајмо гласно. О овој акцији колегиница Милица је припремила пригодан пано у холу 
школе а библиотекарка је написала и послала текст о акцији и фотографије учесника за 
сајт Школе и ФБ страницу Школски библиотекари Србије.  

   У организацији ДШБС 1. јуна је у Гимназији у Ваљеву одржана Трибина Школски 
библиотекари – носиоци промена. Трибини је присуствовала и библиотекарка Школе и 
за то добила 6 сати стручног усавршавања у установи. Након занимљивих садржаја и 
разговора о актуелним темама и проблемима у раду, учесници ове трибине посетили су 
Музеј завичајних писаца где их је кроз поставку водио кустос Музеја.  

    Библиотекарка је 15. јуна присуствовала Округлом столу у Земунској гимназији. 
Тема је била Образовање за будућност. Овом скупу присуствовало је још пет колегиница 
из наше школе а библиотекарка је учествовала у разговору тражећи одоворе на питања 
из домена рада у школској библиотеци. Нарочито је био користан разговор са Зораном 
Хамовићем, директором издавачке куће КЛИО и са колегама који су учествовали у 
пројекту Еразмус+. 

    Библиотекарка је, као члан редакције часописа Огледало, жирирала есеје ученика 
за конкурс поменутог Часописа ученика и професора средњих школа. Реч је о конкурсу 6. 
београдско огледање на који су есеје послали и наши ученици. У другом полугодишту 
библиотекарка је лекторисала најбоље рангиране текстове за конкурс 3. Блесак – есеји, 
на који своје текстове шаљу колеге из средњих школа Србије и региона.  

     Ова школска година била је специфична због комбиновања онлајн и регуларне 
наставе, поштовања противепидемијских мера, као и због веома ограниченог броја 
доступних књига. Рад библиотекарке је зато био другачији од уобичајеног а контакт са 
ученицима необично мали. 

Школски библиотекар 
Наташа Марковић Атар 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Име и презиме 
наставника Предмет 
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Светлана Миловановић Српски језик и књижевност 3.81 0 0 1 0 0 

Невена Грујичић Српски језик и књижевност 4.04 0 0 3 61 4 

Наталија Јелић Српски језик и књижевност 4.10 0 0 1 2 94 

Мања Новићевић Српски језик и књижевност 3.85 0 0 1 0 0 

Милорад Дашић Српски језик и књижевност 4.41 0 0 0 3 91 

Ана Јокић Српски језик и књижевност 4.39 0 0 0 0 0 

Миланка Ршумовић Српски језик и књижевност 3.96 0 0 2 0 0 

Име и презиме наставника Миланка Ршумовић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

1-5 Српски језик и књижевност 148 143 0 0 3.84 

1-9 Српски језик и књижевност 148 144 0 0 3.95 

3-3 Српски језик и књижевност 185 185 0 0 3.82 

3-4 Српски језик и књижевност 111 109 0 0 4.00 

3-8 Српски језик и књижевност 112 109 0 0 4.19 

Просечна оцена наставника: 3.96 

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 
усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дежурство и прегледање на Општинском 
такмичењу -  Српски језик и језичка култура 
(општински ниво) 

26. фебруар 
Београдска подружница 
Друштва за српски језик и 
књижевност 

6 сати 
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Дежурство и прегледање на такмичењу из 
језика и језичке културе (градски ниво) 9. април 

Београдска подружница 
Друштва за српски језик и 
књижевност 

   2 сата 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Зимски републички семинар јануар Друштво за српски језик 24 
Програм обуке за запослене у образовању/ 
дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник -увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

мај ЗУОВ 19.5 

 Вебинар за обуку стручних већа и стручних 
сарадника за други пилот пројкта Државна 
матура.Шта треба да знате одржавној матури – 
вебинари за наставнике, ученике и родитеље. 

фебруар Министарство просвете  

  

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Српски језик и језчка 
култура – учешће на сва три 
нивоа 

26.фебруар 2022. 
5.април  
15. мај  

На градско такмичењу учествовало је 13 ученика 1. И 
3. разреда. Једна ученица је освојила 2, а друга 3. место, 
од којих је једној ученици фалио бод да освоји награду 
на републичком такмичењу.   

Књижевна олимпијада – 
учешће на сва три нивоа 

12. фебруар 
21. март 
29. мај  

На општинско такмичење учествовало је 10 ученика 1. 
И 3. Разреда, од којих су 5 ученика учествовало на 
градско такмичење, а једној ученици је фалио бод за 
награду на репубичком такмичењу. 

Име и презиме наставника Невена Грујичић 

Одеељње  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  планираних одржаних неоцењених недовољних 

2-1 Српски језик и књижевност 148 146   4,07 

2-2 Српски језик и књижевност 148 145   4,14 

4-2 Српски језик и књижевност 165 160   4,00 

4-3 Српски језик и књижевност 165 160   3,94 

Просечна оцена наставника: 4,04 

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 
усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број бодова 
Прегледање Матурских писмених задатака 
из српског језика и књижевности 
Менторски рад и прегледање матурских 
радова 

Од 4. до 8. 06. 2022.  
Читаво друго 
полугодиште и одбрана 
радова 8. 06. 2022. 

 

61 матурски задатак 
сам прегледала  
4 кандидата, тј. 4 
матурска рада  

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

Републички 63. зимски семинар 21. до 23. 01. 2022. 

Друштво за 
српски језик и 
књижевност 
Србије 

24 

Дигитална учионица/Дигитално 
компетентан наставник 

10. 05. 2022. је почео, а трајао 
је наредних 6 недеља ЗУОВ 19,5 
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Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Припрема ученика за све 
нивое такмичења -  
Књижевну олимпијаду и 
Српски језик и језичку 
кутуру 

Март, април и мај 2022. 

 Две Републичке награде: Катарина Јауковић – 2. 
место на Књижевној олимпијади и 2. место из Српског 
језика и језичке културе;  
 Две награде на Окружном такмичењу: Јана Јоцић – 
3. место и Ива Марковић – 3. место; обе награде су из 
Срппског језика и језичке културе; 
 Једна награда на Општинском такмичењу – 
Књижевна олимпијада: Ивана Живковић – 2. Место и 
учешће на Окружном такмичењу. 

Име и презиме наставника Мања Новићевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

I/6 Српски језик и књижевност 148 146 / / 3,69 

I/8 Српски језик и књижевност 148 146 / / 3,75 

II/3 Српски језик и књижевност 147 144 / / 3,76 

II/5 Српски језик и књижевност 112 109 / / 4,17 

II/9 Српски језик и књижевност 111 109 / / 3,86 

Просечна оцена наставника: 3,85 

Стручно усавршавање 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

63. Републички зимски семинар 21. до 23. 01. 2022. 

Филолошки 
факултет 

Универзитета у 
Београду 

24 (двадесет 
четири) 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала 

10. 05. до 21. 06. 
2022. (шест 

недеља) 
ЗУОВ 19,5 (деветнаест и 

по) 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Дежурство и прегледање на такмичењу из 
језика и језичке културе (општински ниво) 26. 02. 2022. Три ученика су се пласирала на наредни 

ниво. 

Дежурство и прегледање на такмичењу 
„Књижевна олимпијада“ (општински ниво) 12. 02. 2022. 

Два ученика су се пласирала на наредни 
ниво, а један ученик је освојио треће 

место на републичком нивоу. 
Напомене 

У одељењу II/9 рађен је пројекат којим је остварена међупредметна компетенција (српски језик и 
књижевност и примене рачунара 2). Резултат овог пројекта је презентација која прати аудио фајл где су 
ученици снимали реплике у духу романтизма и реализма, које су сами осмишљавали. 

Име и презиме наставника Наталија Јовановић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

2-7 Српски језик и књижевност 111 110 0 0 3,70 
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2-10 Српски језик и књижевност 148 146 0 0 3,60 

4-4 Српски језик и књижевност 132 132 0 0 4,38 

4-5 Српски језик и књижевност 132 132 0 0 4,40 

4-8 Српски језик и књижевност 132 134 0 0 4,41 

Просечна оцена наставника: 4,1 

Стручно усавршавање 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Зимски републички семинар, 
Филолошки факултет Јануар 2022. Друштво за српски језик 24 

Дигитална учионица Мај 2022. ЗУОВ 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Такмичење: Књижевна олимпијада 19.2.2022.  

Језик и језичка култура Март-мај 2022. Пласман на републички ниво 

Име и презиме наставника Милорад Дашић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
3-6 Српски језик и књижевност 111 105   4,31 

3-9 Српски језик и књижевност 111 108   4,52 

4-1 Српски језик и књижевност 165 161   4,31 
4-6 Српски језик и књижевност 132 128   4,39 

4-7 Српски језик и књижевност 132 130   4,55 

Просечна оцена наставника: 4,41 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Републички зимски семинар 21-23.01.2022. ДСЈКС 24 

Дигитална учионица Мај 2022. ЗУОВ 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Републичко такмичење Тршић 15.05.2022.  

Име и презиме наставника Ана Јокић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних Неоцењених  Недовољних  
I7 Српски језик и књижевност 148 137   4,34 

II4 Српски језик и књижевност 113 103   4,32 

II6 Српски језик и књижевност 113 103   4,59 

II8 Српски језик и књижевност 111 100   4,32 

Име и презиме наставника Драгана Петровић 

Одељење Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
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I 3 Српски језик и књижевност 148 146   3,97 

I 4 Српски језик и књижевност 148 147   4,06 

I 10 Српски језик и књижевност 148 148   3,46 

III 5 Српски језик и књижевност 111 110   4,07 

III 7 Српски језик и књижевност 111 110   4,17 

Просечна оцена наставника:  

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама 
– интерно усавршавање 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Зимски републички семинар, 
Филолошки факултет од 21.01. до 23.01. 2022. Филолошки факултет 24 

Дигитална учионица Мај 2022. ЗУОВ 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Општинско такмичење рецитатора март 2022. 
Алекса Николић 3/7 - 2. место, 
Анђела Вранић3/7 - 3. место 
Ђорђе Радојевић 3/7 - 1. место 

Учешће рецитатора на Градском 
такмичењу април 2022. Ђорђе Радојевић , учешће 

Учешће рецитатора на “Меморијалу 
Петар Краљ” при Атељеу 212 29.5.2022. Теодора Мијаиловић 3/5 

Магдалина Димитријевић 1/4 
Књижевна Олимпијада, Републичко 
такмичење 29.5.2022. Неда Шћекић 1/10 - освојено 3. место 

Име и презиме наставника Светлана Миловановић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

1-1 Српски језик и књижевност 148 147   3,82 

1-2 Српски језик и књижевност 148 148   3,85 

3-1 Српски језик и књижевност 184 185   3,53 

3-2 Српски језик и књижевност 185 184   4,06 

Просечна оцена наставника: 3,81 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

63. Републички зимски семинар 21. до 23. 01. 2022. Филолошки факултет 24 

Дигитална учионица Maj 2022. ЗУОВ 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Остварени резултати 

Књижевна олимпијада – општинско, 
градско и републичко такмичење 

На општинском такмичењу три прва места на општинском 
такмичењу; прво и треће на градском; друго место на републичком 

Руководилац Стручног већа 
Миланка Ршумовић, проф. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Име и презиме 
наставника  

Предмет  
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Тања Вучковић Енглески језик 4,45    2 61 
Наташа 
Младеновић Енглески језик 4,34   2 8 78 

Калина Глођајевић Енглески језик 4,21      
Гордана 
Ранђеловић Енглески језик 4,10    1 40 

Димитријевић Ана Енглески језик 4,32      

Ковачевић Јасмина Енглески језик 4,36      
Јасмина Бијелић Немачки језик 3,18     1  

Маријана Јекић Немачки језик 4.08   1  2 

Борислав Ракочевић Немачки језик 3,40  1    

Бојана Бабић Италијански језик 4,43   1   
Радисав Котлајић Француски језик 4,12      1 

Милица Андрејевић Руски језик 4,45    1  

Гордана Дујаковић Латински језик 3,67 1     

Наталија Вељковић Латински језик 3,66 1 1    

Име и презиме наставника Јасмина Ковачевић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених Недовољних  

1-6 Енглески језик 74 75   4,48 

1-8 Енглески језик 74 75   4,29 

3-1 Енглески језик 111+36+37 109+35+35   4,16 

3-3 Енглески језик 111+37+37 112+37+37   4,21 

3-4 Енглески језик 37+ 18+19 38+16+19   4,61 

3-7 Енглески језик 37+18+19 37+20+17   4,45 

Просечна оцена наставника: 4,36 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

Интердисциплинарност у настави 
енглеског језика Децембар 2021 ОКЦ 32 

Дигитална Учионица Мај -јун 2022 ЗУОВ 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Прелиминиран круг Хипо такмичења Март 2022 Није било ученика за даљи круг такмичења 
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Име и презиме наставника Ана Димитријевић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Ннедовољних  

1-1 Енглески језик 74 71   4,24 

1-2 Енглески језик 74 70   4,27 

1-7 Енглески језик 74 71   4,31 

3-2 Енглески језик 111 + 37 105 + 31,5   3,81 

3-5 Енглески језик 37 + 18,5 34 + 16   4,45 

3-6 Енглески језик 37 + 18,5 39 + 17,5   4,17 

3-8 Енглески језик 37 + 18,5 34 + 16   4,54 

3-9 Енглески језик 74 69   4,76 

Просечна оцена наставника: 4,32 

Стручно усавршавање 

 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број бодова 
Округли сто Образовање за будућност 
Округли сто Реформа у карантину 

15.6.2022. 
9.12.2021. 

15.6.2022. Земунска гимназија 
Форум београдских гимназија 

 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време 
одржавања Организатор Број бодова 

Унапређивање компетенција запосленог зарад са приправником Фебруар 2022. ОКЦ 32 К4 
Програм обуке за запослене у образовању (Дигитална 
учионица – дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала) 

Мај 2022. ЗУОВ 19,5 К2 

Ваннаставне активности 
(посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
HIPPO OLYMPIAD – Међународно 
такмичење из енглеског језика 

Прелиминарни круг март 2022. 
Полуфинале април 2022. Директан пролаз у светско финале 

Напомене 

Ученик Огњен Зиндовић 1-2 директно се пласирао у светско финале које се одржава у Риму 29.9-1.10.2022 

Име и презиме наставника Гордана Ранђеловић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

4-4 Енглески језик 31+16+16 31+12+16 -- -- 4,0 

4-5 Енглески језик 33+15+16 31+14+15 - - 4,20 

Просечна оцена наставника: 4,10 

Име и презиме наставника Наташа Младеновић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

II 3 Енглески језик 74+19+18 74+19+16   4,13 

II 8 Енглески језик 37+18+19 37+18+19   4,23 
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II 9 Енглески језик 73 72   4,55 

IV 1 Енглески језик 34+66+66 33+66+65   4,25 

IV 6 Енглески језик 32+18+16 32+18+16   4,18 

IV 7 Енглески језик 33+16+17 33+16+17   4,32 

IV 8 Енглески језик 33+18+16 33+18+16   4,75 

Просечна оцена наставника: 4,34 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Настава енглеског језика заснована 
на интердисциплинарном приступу 10.12.2021.- 6.1.2022. ЗОУВ 32 

Дигитална учионица, дигитално 
компетентан наставник 17.05.2021.  ЗУОВ  19,5  

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Дежурство на градском такмичењу у 
Седмој београдској гимназији.  

27.3.2022.  
Двоје ученика су се пласирали на 

Републичко такмичење.  
Водила сам једног ученика на 
Републичко такмичење које је 
одржано у Младеновачкој 
гимназији. 

27.5.2022. Ученик није освојио награду на 
Републичком такмичењу. 

Напомене 

Ако је могуће,волела бих да идем на ЕЛТУ. Јасмина ми је рекла да ипак наведем семинар Дигитална 
учионица за сваки случај, иако сам га похађала у мају прошле године. 

Име и презиме наставника Калина Глођајевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I3 Енглески језик 74 74   4.03 

I4 Енглески језик 74 73   4.23 

I5 Енглески језик 74 73   4.29 
I9 Енглески језик 74 74   4.55 

I10 Енглески језик 74 73   3.92 

II4 Енглески језик 74 73   4.19 

II6 Енглески језик 74 74   4.48 
II7 Енглески језик 74 77   4.03 

II10 Енглески језик 74 74   4.20 

Просечна оцена наставника: 4.21 

Стручно усавршавање 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

Оцењивање у функцији развоја 18.04-22.05.2022. ОКЦ 38 

Име и презиме наставника Тања Вучковић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
II1 Енглески језик 37 37   4, 15 
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A Енглески језик 18 18    

Б Енглески језик 19 19    

II2 Енглески језик 37 37   4, 71 

А Енглески језик 18 18    

Б Енглески језик 17 16    

II 5 Енглески језик 32 32   4, 93 

А Енглески језик 18 18    

Б Енглески језик 16 16    

IV 2 Енглески језик 32 32   4, 19 

A Енглески језик 34 34    

Б Енглески језик 34 34    

IV 3 Енглески језик 32 32   4, 29 

А Енглески језик 34 34    

Б Енглески језик 33 33    

Просечна оцена наставника: 4, 45 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Настава енглеског језика заснована 
на интердисциплинарном приступу Децембар 2021. окц  

Добра припрема за час – успешан час Децембар 2021. окц  
Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних материјала 

17.05.2022. зуов 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Градско такмичење из Енглеског 
језика 20. 4. 2022 Нема ученика који су се пласирали на 

републичко такмичење. 
Име и презиме наставника Гордана Дујаковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I-1 Латински језик 74 74   3.91 

I-2 Латински језик 74 74   3.82 

I-3 Латински језик 74 74   3.16 

I-4 Латински језик 74 74   4.00 

I-10 Латински језик 74 74   3.77 

II-1 Латински језик 74 73 1  3.50 

II-2 Латински језик 74 73   3.68 

II-3 Латински језик 74 75   3.23 

II-10 Латински језик 74 73   4.00 

Просечна оцена наставника: 3.67 
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 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Реализација наставе  орјентисане ка исходима 
учења 22. 11 – 10. 12. 2021 ЗУОВ 24 

Оцењивање у функцији развоја учења 10. 12. 2021. – 8. 1. 2022. ОКЦ 38 

Дигитална учионица мај/јун 2022. (6 недеља) ЗУОВ 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Државно такмичење 
знању латинског језика 14.мај 9. место –  Анастасија Матић I-4 

13. место –  Александар Тинтор II-2 
Име и презиме наставника Бојана Бабић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-3 Италијански језик 74 73   4,30 

1-7 Италијански језик 74 73   5,00 

2-6 Италијански језик 74 (36+18+18) 74   4,50 

3-2 Италијански језик 74 (38+18+18) 74   4,50 

3-4 Италијански језик 74 (38+18+18) 74   4,33 

4-3 Италијански језик 66 (33+16,5+16,5) 65   3,75 

4-8 Италијански језик 66 (33+16,5+16,5) 65   4,67 

Просечна оцена наставника: 4,43 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Сензибилизација наставника за препознавање и борбу 
против родних стереотипа Април 2022. СТЕЛА 1 

Дигитална учионица Мај 2022. Министрство 19,5 
Valutare il parlato di apprendenti di italiano lingua straniera 
(Како вредновати усмене одговоре код ученика који уче 
италијански као страни језик) – предавање професора за 
Универзитета из Болоње 

24.6.2022. 
Италијански 
институт за 

културу 
 

Такмичења: 
На Градско су се пласирале: Јована Шаиновић (освојила 3.место), Тијана Живановић (освојила 3.место), 
Валентина Вељић (освојила 3.место) 
На Републичком је Валентина Вељић освојила 3.место. 

Име и презиме наставника Јасмина Бијелић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
1-1 
1- 3 

1- 10 
Немачки језик 74 74   

3,57 
3,36 
2,29 

2-1 
2-3 

2-10 
Немачки језик 74 74   

3,08 
3,12 
2,67 

2-8 Немачки језик 73 75   3,58 

3-1 Немачки језик 74 74   2,95 



 

56 
 

3-2 
3-4 Немачки језик 73 73   4,00 

3,72 
3-7 Немачки језик 73 73   4,24 

3-8 Немачки језик 73 73   3,81 

4-6 Немачки језик 65 65   4,21 

Просечна оцена наставника: 3,18 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

Дигитална обука Јун ,2022. зуов  

Дсд-пилот семинар Март,2022 Pasch  

Име и презиме наставника Радисав Котлајић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-1 
1-8 

1-10 
Француски језик  74  74    

3,85 
3,82 
3,67 

2-3 
2-6 

2-10 
Француски језик 74 73   

3,95 
4,63 
4,00 

3-1 
3-5 
3-6 

Француски језик 74 72   
4,33 
4,41 
4,42 

Просечна оцена наставника: 4,12 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

Дигитална обука Јун 2022 ЗУОВ  

Напомене : Ученица Ива Вујовић. 4-2, полагала писмени матурски из француског 

Име и презиме наставника Маријана Јекић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

IV2 IV5 немачки језик 33+16A+17Б 23+14A+13Б   4,44 

IV4 IV8 немачки језик 33+16A+17Б 26+11A+13Б   4,57 

II2 немачки језик 37+18A+19Б 34+13A+10Б   4,11 

II4 немачки језик 37+18A+19Б 29+11A+15Б   4,26 

II5 немачки језик 37+18A+19Б 31+12A+12Б   4,43 

I2 немачки језик 74 64   4,00 

I5 немачки језик 74 65   4,03 

I6 немачки језик 74 60   3,72 

I7 немачки језик 74 63   3,70 
I8 
I4 немачки језик 74 64   3,57 

Просечна оцена наставника: 4,08 
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• Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Програм обуке за запослене у образовању/ 
дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник – увођење електронских уџбеника 
и дигиталних образовних материјала 

10.05.2022. – 30 
дана онлајн 

Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 

 

DSD Gold Kurs 27.03.2022. - и 
даље у току 

  

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Републичко такмичење из страних језика 22.5.2022. Анђела Савић - пето место 

Име и презиме наставника Милица Андрејевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних Одржаних Неоцењених Недовољних 

I-1 Руски језик 74 72   3.92 

I-4 Руски језик 74 72   4.44 

I-10 Руски језик Т:37 В:37 Т:36 В:36   3.33 

II-1 Руски језик Т:37 В:37 Т:36 В:36   4.87 

II-7 Руски језик Т:37 В:37 Т:37 В:36   4.60 

II-10 Руски језик Т:37 В:37 Т:36 В:36   5.00 

III-2 Руски језик Т:37 В:37 Т:36 В:36   4.72 

III-6 Руски језик Т:37 В:37 Т37: В:36   4.65 

IV-1 Руски језик Т:33 В:33 Т:33 В:33   4.24 

IV-5 Руски језик Т:33 В:33 Т:33 В:32   4.78 

Просечна оцена наставника: 4.45 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Програм обуке наставника за 
реализацију наставеоријентисане ка 
исходима учења 

22.11.2021.-10.12.2021. Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 24 

Добра припрема за час, успешан час 10.12.2021.-08.01.20221 Образовно креативни 
центар Бор 32 

Оцењивање у функцији развоја и учења 10.12.2021.-08.01.2022. Образовно креативни 
центар Бор 38 

Унапређивање професионалних 
компетенција и организације наставе 
руског језика 

14.01.2022.-15.01.2022. Славистичко друштво 
Србије 16 

Веб-алатима до интерактивне наставе 18.04.2022.-22.05.2022. Образовно креативни 
центар Бор 36 

Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник 10.05.2022.-21.06.2022. Завод за унапређивање 

образовања и васпитања 19.5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Конкурс Руског центра „Велика 
руска култура-моја инспирација“ – 
категорија најбољи видео рад 

новембар 2021. Ученица Маша Ђорђевић (2-7) – прво место у 
старијој категорији за најбољи видео рад 
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Такмичење из страног језика у 
организацији Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја: градско и републичко 

градско такмичење: 
27.03.2022. 

републичко такмичење: 
27.05.2022. 

Од три ученика која су учествовала на 
градском, Ања Ковачевић (4-5) је освојила 
треће место и пласирала се на Републичко 
такичење, међутим на том нивоу такмичења 
није освојила ниједно место. 

НИС олимпијада у знању руског 
језика 

први круг:20.05.2022. 
финале:28.05.2022. 

У првом кругу је учествовало петоро 
ученика, од којих су се у финале пласирале 
две ученице: Маша Ђорђевић (2-7) и Хелена 
Гвозденовић (2-1), међутим на том нивоу 
такмичења нису освојиле ниједно место. 

Име и презиме наставника Наталија Вељковић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  планираних одржаних неоцењених недовољних 

I 5 Латински језик 36 28  1 3.77 

I 6 Латински језик 36 28   3.60 
I 7 Латински језик 36 29 1  3.78 

I 8 Латински језик 36 30   3.50 

Просечна оцена наставника: 3,66 

Веб алатима до интерактивне наставе 10. 12. 2021-13.1.2022. ОКЦ 36 

Име и презиме наставника Борислав Ракочевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика  

Просечна 
оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

IV3 IV1 немачки језик 33+16.5+16.5 33+16+17  1 3,33 
IV7 немачки језик 33+16.5+17.5 33+16+17 2  3,48 

Просечна оцена наставника: 3,40 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Програм обуке за запослене у образовању /дигитална 
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала 

17.05.2021. – 30 
дана онлајн ЗУОВ  

19.5 

Менторски рад са наставницима - приправницама Десете гимназије, Миљаном Радић и Оливером Текић. 
Учешће у раду комисије за израду програма за специјализована одељења гимназија за физику и биологију и 
хемији. 
Учешће у раду комсије за израду стандарда за први и други страни језик у оквиру пројекта „Државна матура“. 

Руководилац Стручног већa, 
Јасмина Ковачевић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

Име и презиме наставника Предмет 
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Стојковић Јованка  Математика  2,89   5   

Костадиновић Маја  Математика  3,42   2   

Димитријевић Душан  Математика  3,34    3  
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Марић Милена  Математика  3,29      

Павловић Наташа  Математика  3,32    5  

Баковић Ана  Математика  3,70    24  

Борак Биљана  Математика  3,37     

Бајровић Самарџић Милена  Математика  3,86     

Блажић Марица  Математика  3,35     

Кликовац Милена  Математика  3,52   1   

Укупно  Математика  3,41   8  32  

Наташа Радека  Рачунарство и информатика  3,98    

Наташа Радека   Примене рачунара  4,9    

Наташа Радека  Базе података  4,67    

Зорана Драгојевић  

Рачунарство и информатика 4,67    

Програмирање  4,18    

Објектно оријентисано програмирање  4,33    

Примена рачунара  4,52    

Милена Животић Илић  

Рачунарство и информатика 4,58    

Примена рачунара  4,95    
Програмирање  4,23     

Оперативни системи и рачунарске мреже  4,82     

Базе података  4,67     

Милена Бајровић  Рачунарство и информатика 4,22     
Мирослав Илић  Рачунарство и информатика  4,59     

Вања Радевић Алексић  Рачунарство и информатика  4,74     

Мирко Димитријевић  Рачунарство и информатика  4,84    12  

Горан Шекарић  Рачунарство и информатика  4,87    2  

Душан Шешић  

Рачунарски системи  4,40     

Програмирање  4,16     

Примена рачунара  4,52     

Објектно оријентисано програмирање 4,33    

 Име и презиме наставника Јованка Стојковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-1 математика 148 149 / 2 2,76 

1-5 математика 148 153 / / 3,06 

3-7 математика 185 185 / / 2,83 

3-8 математика 185 180 / 3 2,92 

Просечна оцена наставника: 2,89 
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Стручно усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Учешће на другом пилоту пројекта 
Државна матура –прегледач, 
координатор 

март 2022. МПНТР  

Вебинар-обука руководиоца стручних 
већа о другом пилоту Пројекта Државне 
матуре 

фебруар 2022. ЗУОВ  

Обележавање међународног дана 
математике и дана броја Пи 14.3.2022. 9.гимназија  

Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

Државни семинар Друштва 
математичара Србије-онлајн 22. и 23. јануар 2022. ДМС(кат.бр.345) 16 

Програм обуке за запослене у 
образовању (Дигитална учионица/ 
дигитално компетентан наставник-
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала) 

10.5-20.6.2022. ЗУОВ 

19.5  сати 
компетенција К2 
компетенција за 

поучавање и 
учење 

Вебинар-Професионални развој 
наставника и стручних сарадника – 
стицање звања 

21.6.2022. 
Едук. центар Еду 
Софтвер плус из 

Чачка 
5 сати 

Унапређивање компетенција 
запослених за рад са приправником 7.2.2022.-6.3.2022. ОКЦ-К4 

32 сата 
компетенција К4 
компетенција за 
комуникацију и 

сарадњу 

Aктивно оријентисана настава 
математике 14.3.2022.-12.4.2022. ОКЦ-К1 

30 сати 
компетенција К1 
компетенције за 

уже стручну област 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Дигитални постер „ Лопта „ новембар 2021. Учешће са екипом од два ученика 3-5,7 

Школско такмичење из математике за 
први разред  - организатор 

децембар 
4.12.2022. 

Три ученика 1-5  се пласирало на 
општинско такмичење 

Припремни рад за општинско и 
окружно такмичење из математике-
рад са ученицима 3.разреда 

децембар 2021. и јануар 
2022. 

Пласман на Државно такмичење у 
организацији ДМС 

Припрема за Државно такмичење 
ученика 3.разреда мај 2022. Марко Котарац је на Државном 

такмичењу добио похвалу 

Напомене 
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Израда скрипте из основа геометрије  за 1. разред природно-математичког смера 
На почетку школске године сам  била састављач иницијалних тестова за први разред,а на крају школске и 
полугодишњег за трећи разред (3-6,7,8,9 ) 
Активно учешће у организацији и повезивању свих професора математике  београдских гимназија у 
заједничку интересну групу. Присуствовање иницијалном састанку са представницима руководства ДМС и 
руководства подружнице Београд и представницима професора математике београдских гимназија и 
наставак даље сарадње. 
Руководилац стручног већа. 

Име и презиме наставника Aна Баковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних Неоцењених недовољних 

II1 Maтематика 111 108   3,22 

IV4 Maтематика 165 163   3,78 

IV6 Maтематика 165 163   3,89 

IV7 Maтематика 165 163   3,90 

Просечна оцена наставника: 3,70 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења Мај/јун 2022 ЗУОВ 24 

Учешће на другом пилоту пројекта Државна 
матура –прегледач,дежурство март 2022. МПНТР  

Учешће на пријемном испиту за специјализована 
одељења ученика са посебним склоностима за 
рачунарство и информатику-прегледач 

мај 2022 Земунска гимназија  

Зимски Државни семинар Друштва 
математичара Србије 

22.1.2022. и 
23.1.2022. ДМС 16 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Припрема такмичара за окружно такмичење Фебруар, јануар 
2022 Пласман на Републичко такмичење 

Припрема такмичара за републичко 
такмичење Март,април 2022  

Име и презиме наставника Биљана Борак 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

II-2 Maтематика 111 105   3,61 

II-4 Maтематика 185 177   3,68 

II-8 Maтематика 185 175   3,48 

II-10 Maтематика 148 143   2,70 

Просечна оцена наставника: 3,37 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Учешће на другом пилоту пројекта Државна матура –
прегледач, дежурство март 2022. МПНТР  
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-Састављач и реализатор полугодишњег теста за други разред природно-математичког смера. 

Име и презиме наставника Маја Костадиновић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-2 Математика 148 148   3,00 

1-7 Математика 148 146  2 3,22 

3-6 Математика 185 185   3,24 

3-9 Математика 185 181   4,19 

Просечна оцена наставника: 3,42 

Назив Време одржавања Организатор Број бодова 

Промоција међународног 
такмичења „Мост математике“ 26.11.2021.  онлине Удружење „Млади 

математичар„ Краљево  

Геогебра у настави 1.10.2021-4.11.2021. ОКЦ - Бор 40 сати 

Обележавање међународног дана 
математике и дана броја Пи 14.3.2022. 9.гимназија  

Професионални развој наставника и 
стручних сарадника – стицање 

звања 

 
21.6.2022. 

Едукативни центар Еду 
Софтвер плус из Чачка 

 
5 сати 

Пројектна настава из хемије у 
школској 2021/22. години у првом 
разреду друштвено језичког смера 

 
16.6.2022. 

Професор хемије Игор 
Матијашевић  

Домаћи задаци  у функцији 
повећања ученичких постигнућа 

 
10.12.2021.-6.1.2022. 

 
ОКЦ –Бор 

32 сата 
компетенција К2 
компетенција за 

поучавање и 
учење 

Унапређивање компетенција 
запослених за рад са приправником 

 
7.2.2022.-6.3.2022. 

 
ОКЦ-Бор 

32 сата 
компетенција К4 
- компетенција за 
комуникацију и 

сарадњу 

Активно оријентисана настава 

 
14.3.2022.-12.4.2022. 

 
 

 
ОКЦ- Бор 

 

30 сати 
Компетенција К1 
компетенције за 

уже стручну 
област 

Дигитална учионица / компетентан 
наставник – увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

17.5.2022.  

19,5 сати 
компетенција К2 
- компетенција за 

поучавање и 
учење 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Дигитални постер „ Коцка. 
Хиперкоцка“ Новембар 2021. Учешће са екипом од три ученика одељење 

3-6 
Школско такмичење из математике 
за први разред – састављач задатака Децембар 4.12.2022. Три ученика 1-7  се пласирало на општинско 

такмичење 
Припремни рад за општинско и 
окружно такмичење из математике 
– додатна настрава са ученицима 1. 
разреда и 3. Разреда 

Јануар 2022.  
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Припрема за Државно такмичење 
ученице 3. 
разреда 

7.5.2022. 

Ученица 3-6 Весна Томашевић је освојила 
трећу награду на Државном такмичељу из 
математике , које је било одржано у Шапцу и 
на тај начин себи обезбедила директан упис 
на жељени факултет, без полагања 
пријемног испита. 

Напомене 

- Израда скрипте из планиметрије за 3. разред природно-математичког смера 
- На почетку школске године сам  била састављач иницијалних тестова за трећи разред,а на крају школске 

и полугодишњег за први разред ( 1-1,2 и 1-5,7) 
- Као ментор Милене Кликовац , по плану сам посетила три часа вежбања ( 1-4,8)  и једна час обраде новог 

градива (1-4) и у разговору са приправником изнела своја запажања,  сугестије и похвале. По плану за ову 
школску годину су биле још две посете, али због околности ( дојава о подметнутим бомбама  у школи ) те 
посете нису реализоване. 
- Са досадашњим посетама сам задовољна и ако колегиница настави са усавршавањем свог рада , моја 

очекивања су да ћемо у будућности добити доброг методичара математике  који види велику предност 
употребе  ИКТ алата у настави. 

Име и презиме наставника Кликовац Милена 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-4 математика 148 141  1 3,55 

1-8 математика 148 140   3,50 

Просечна оцена наставника: 3,52 

Стручно усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Учешће на другом пилоту пројекта Државна матура –
прегледач, дежурство, комисија за приговоре март 2022. МПНТР  

Учешће на пријемном испиту за специјализована 
одељења ученика са посебним склоностима за 
рачунарство и информатику-прегледач 

мај 2022. Земунска 
гимназија  

Десети симпозијум “Математика и примене” 7.12.2021. Математички 
факултет 1 

Дигитална учионица / дигитално компетентан 
наставник 

10.5.2022. – 
20.6.2022. ЗУОВ 19,5 

Име и презиме наставника Наташа Павловић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

2/3 Математика 111 113   3,13 

2/7 Математика 185 181   3,40 

4/5 Математика 165 160   3,43 

4/8 Математика 165 158   3,31 

Просечна оцена наставника: 3,32 

Стручно усавршавање 

Назив Време 
одржавања Организатор Број 

бодова 
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Учешће на пријемном испиту за специјализована 
одељења ученика са посебним склоностима за 
рачунарство и информатику-прегледач 

мај 2022. Земунска гимназија  

Учешће на другом пилоту пројекта Државна 
матура –прегледач,дежурство март 2022. МПНТР  

Државни семинар о настави математике и 
рачунарства Друштва математичара Србије 22-23. 1. 2022. Друштво математичара 

Србије 16 

Програм обуке за запослене у образовању/ 
Дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник – увођење електронских уџбеника и  
дигиталних образовних материјала 

10. 5. 2022. Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 19,5 

Напомене 

-Састављач и реализатор полугодишњег теста за други разред природно-математичког смера. Састављач 
теста  матурског писменог испита из математике. 

Име и презиме наставника Душан Димитријевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

4-1 математика 99 97 0 0 3,22 

4-2 математика 99 96 0 0 3,03 

4-3 математика 99 97 0 0 3,10 

2-5 математика 185 184 0 0 3,93 

2-6 математика 185 184 0 0 3,48 

Просечна оцена наставника: 3,34 

Учешће на другом пилоту пројекта 
Државна матура –прегледач март 2022 МПНТР  

Државни семинар ДМС 22.1-23.1.2022 ДМС 16 

Менторски рад  за Марицу Блажић 
Посета  часовима: 
На 15 њених часова . 
На 10 мојих часова 

Марица Блажић је потпуно 
припремљена за полагање стручне 
оспособљености и за самостално 
извођење образовно-васпитног 
рада 

Општински такмичење из математике 5.2.2022. Три пласирана ученика за следећи 
ниво 

Окружно (градско) такмичење из 
математике 20.2.2022. 

Три пласирана ученика за следећи 
ниво (један ученик I награда, два 

ученика II награда) 

Државно такмичење из математике 7.5.2022. Један ученик – II награда Два 
учешћа 

Напомене 

-Састављач и реализатор полугодишњег теста за други разред природно-математичког смера. 

Име и презиме наставника Милена Марић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I3 Математика 142    3,12 

I6 Математика 148 144   3,45 
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III4 Математика 185 180   3,45 

III5 Математика 185 182   3,14 

Просечна оцена наставника: 3,29 

Дан броја „ПИ“ 14.3.2021. године  

Учешће на другом пилоту пројекта 
Државна матура –прегледач  март 2022. МПНТР  

Учешће на пријемном испиту за 
специјализована одељења ученика са 
посебним склоностима за рачунарство и 
информатику-прегледач  

мај 2022. Земунска 
гимназија  

11. симпозијум „Математика и примене“  3. и 4. 12.2021. године Математички 
факултет Београд 

8 
 

Добра припрема за час – успешан час  6.12.2021. (3 недеље) ОКЦ Бор 24 

Активно орјентисана настава математике  6.12.2021. (3 недеље) ОКЦ Бор 24 

Зимски републички семинар ДМС - а   22. и 23.2.2022. 
године ДМС 16 

Мапе ума у функцији наставног процеса  17.5.2022. (3 недеље) ОКЦ Бор 24 

Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала  

10.5.2022. ЗУОВ 

19.5  сати  
Компетенција К2 
компетенција за 

поучавање и учење  

"Професионални развој наставника и 
стручних сарадника - стицање звања"  21.6.2022. ЕРЦ Обуке 5 

Дигитални постер  (наградни конкурс ДМС 
– а у циљу полуларизације наставе 
математике и информатике) под 
покровитељством ЦПН – а.  Била сам аутор 
конкурса и водила истоимени пројекта 
испред ДМС – а.   

1.9.2021 -  31.12.2021. 
године  

Најмасовнији конкурс ДМС – а и ЦПН – 
а у овој школској години.  
Захвалница за изузетан допринос 
популаризацији наставе математике и 
информатике у Србији. (захвалница у 
портфолију)  

Kреативне и савремене СТЕМ  
образовне праксе – конгеренција CPN & DSI  10. - 11.12.2021. Предавач  

Радионица ''Unlocking STEM'' - Дизајн 
интердисциплинарног курса и подршка 
наставницима у примени курса у оквиру 
наставе  

14.1.2022. године Аутор и реализатор у сарадњи са 
УНИЦЕФ – ом и ЦПН - ом  

Зимски републички семинар Друштва 
математичара Србије  22.1.2021. 

Петочасовно методичко предавање на 
тему Дигитални постер као 
дидактичко средство и како га 
креирати, самостално предавање  

Напомене  

1. На седници ДМС – а,  одржаној 23. 2. 2022. године, постала члан Управног одбора ДМС – а  
2. Идејни аутор конкурса EduGame у сарадњи са компанијом Норедус и Центром за промоцијом науке 
(март - мај 2022. године)  
3. Дала изјаву за РТС, ТВ Brainz поводом манифестације “Дан броја Пи” (март 2022.)  
4. Као експерт из области инструкционог дизајна учествовала у методичком обликовању курса “Буди 
Data Driven – анализа и визуализација података” који се налази на порталу отворених едукативних ресурса 
petlja.org (септембар 2021.)  
5. Аутор књиге “Обрада, визуализација и анализа података”, издавач “CET” (октобар 2021. године) 6. 
На крају школске године састављач и реализатор  полугодишњег теста за трећи разред (3-4,5 )     
7. Састављач и реализатор  завршног теста за ученике I-3 и  I-6.  
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Име и презиме наставника Марица Блажић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-9 математика 185 178   4.00 

1-10 математика 148 142   2.85 

3-1 математика 111 105   3.59 

3-2 математика 111 108   3.00 

3-3 математика 111 106   3.32 

Просечна оцена наставника: 3.35 

Учешће на другом пилоту пројекта 
Државна матура –прегледач март 2022. МПНТР  

Обележавање међународног дана 
математике и дана броја Пи 14.3.2022. 9. гимназија  

Дигитална учионица 10.5.2022. – 24.5.2022. ЗУОВ 19,5 

Припремни рад за општинско , окружно 
и републичко такмичење из 
математике 

 
На Државном такмичењу из 
математике ученица одељења 1-9 
освојила је прву награду. 

Име и презиме наставника Наташа Радека 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I-3 Рачунарство и информатика 74 74   3,5 

I-5 Рачунарство и информатика 74 74   4,13 

I-6 Рачунарство и информатика 74 74   4,13 

I-7 Рачунарство и информатика 74 74   4,19 

I-8 Рачунарство и информатика 74 74   4,15 

I-9 Примена рачунара 74 74   5 

I-10 Рачунарство и информатика 74 72   3,77 

II-9 Примена рачунара 74 74   4,82 

III-9 Базе података 74 76   4,67 

Просечна оцена наставника:  

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Државни семинар Друштва 
математичара Србије 

22. и  23. јануар 2022. 
године. 

Друштвo математичара 
Србије 16 

Програм обуке за запослене у 
образовању / Дигитална учионица / 
дигитално компетентан наставник – 
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

17.05.2022. 
Завод за унапређивање 

образовања и васпитања 
(ЗУОВ) 

19,5 
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Базе података 2 
Веб програмирње 
Програмске парадигме 

2021/2022. 
Завод за унапређивање 

образовања и васпитања 
(ЗУОВ) 

32,32,32 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Дабар такмичење 15-19.11.2021. и 
18.12.2021. 

Пласман ученика на републички ниво 
такмичења, Владан Јовановић 1-9 

Име и презиме наставника Зорана Драгојевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I9 Програмирање 111 111   3,95 
II5 – II 
група Рачунарство и информатика 74 74   4,67 

II9 Програмирање 111 111   4,23 

III9 Програмирање 111 111   4,38 

III9 Објектно оријентисано 
програмирање 111 111   4,33 

III9 Примена рачунара 74 74   4,52 

Стручно усавршавање 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 

Државни семинар ДМС 22.1.2022. – 23.1.2022. ДМС 16 

Дигитална учионица 10.5.2022. – 15.6.2022. ЗУОВ 19,5 

Програмске парадигме 24.1.2022. – 1.6.2022. ЗУОВ 32 

Базе података 2 24.1.2022. - 1.6.2022. ЗУОВ 32 

Веб програмирање 24.1.2022-14.6.2022. ЗУОВ 32 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Одлазак са ђацима на 
државно такмичење из 
математике у Шабац 

7.5.2022. – 8.5.2022. Освојене су: прва награда (I разред), друга награда 
(II разред) и трећа награда (III разред) 

Одлазак са ђацима на 
државно такмичење из 
информатике Дабар 

18.12.2022. Освојена је трећа награда (III разред) 

Име и презиме наставника Милена Животић Илић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-3 Б Рачунарство и инфроматика 74 74   4,69 

2-5 А Рачунарство и информатика 74 74   4,47 

2-9 Оперативни системи и 
рачунарске мреже 74 74   4,82 

2-9 Програмирање Т: 74 В: 111 Т: 75 В: 74   4,23 

2-9 Примена рачунара 74 74   5,00 



 

68 
 

3-9 Базе података 37 37   4,67 

1-9 Примена рачунара Т:37 В: 74 Т:37 В:74   4,90 

Стручно усавршавање 

Државни семинар ДМС 22.1.2022. – 23.1.2022. ДМС 16 

Дигитална учионица 10.5.2022. – 15.6.2022. ЗУОВ 19,5 

Програмске парадигме 24.1.2022. – 1.6.2022. ЗУОВ 32 

Базе података 2 24.1.2022. – 1.6.2022. ЗУОВ 32 

Веб програмирање 24.1.2022-14.6.2022. ЗУОВ 32 

Обука за Мудл администратора Новембар, 2022. ЗУОВ 32 

Вики лајв конференција 28-29.05.2022. 
Викмедија Србије Позив за учешће и 

учешће као говорник на округлом столу 
„Викпедија и образовање 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Дежурство на окружном такмичењу из 
програмирања 27.03.2022. 

Учествовало је 18 ученика из наше 
школе, који су прошли квалификације у 
месецима који су претходили 
такмичењу. 

Дежурство на полагању пилот матуре 05.04.2022.  

Међународно такмичење из рачунарске 
и информатичке писмености „Дабар“ 

15.11.2021-19.11.2021 
 

Пласман ученика Лазара Илића 2-9 и 
Софије Павлекић 1-9  на републички 
ниво такмичења. 

Такмичење „Титан“ у организацији 
Достигнућа младих Србије, које негује 
развој предузетничких вештина код 
ученика 

Март-мај, 2022. 

Пласман ученица 2-9, Мике Љиљак-
Вукајловић и Јоване Спасић, у 
четвртину финала националног 
такимичења. 

Име и презиме наставника Милена Бајровић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

2-1 Рачунарство и информатика 74 72   3,58 

2-2 Рачунарство и информатика 76 77   4,21 

2-3 Рачунарство и информатика 74 73   3,87 

2-4 Рачунарство и информатика 73 73   4,31 

2-6 Рачунарство и информатика 74 74   4,69 

2-7 Рачунарство и информатика 74 74   4,47 

2-8 Рачунарство и информатика 74 74   4,40 

2-9 Математика 185 186   3,86 

Просечна оцена наставника: РиИ:4,22 
М:3,86 

Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална 
учионица/дигитално компетентан наставник – 
увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

10.05.2022 ЗУОВ 19,5 

Програмиграње 14.03.-10.04.2022. ОКЦ 32 
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Име и презиме наставника Мирослав Илић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-7 А Рачунарство и информатика 74 74   4,31 

1-8 А Рачунарство и информатика 74 74   4,20 

2-6 Б Рачунарство и информатика 74 74   4,31 

2-7 А Рачунарство и информатика 74 74   4,00 

2-8 А Рачунарство и информатика 74 74   4,06 

3-4 А Рачунарство и информатика 37 37 
  4,71 

3-4 Б Рачунарство и информатика 37 37 

3-5 А Рачунарство и информатика 37 37 
  4,83 

3-5 Б Рачунарство и информатика 37 37 

3-6 А Рачунарство и информатика 37 37 
  4,83 

3-6 Б Рачунарство и информатика 37 36 

3-7 А Рачунарство и информатика 37 37 
  4,86 

3-7 Б Рачунарство и информатика 37 37 

3-8 А Рачунарство и информатика 37 37 
  4,81 

3-8 Б Рачунарство и информатика 37 37 

Просечна оцена наставника: 4,59 

Државни семинар ДМС 22. и 23. јануар 2022. 
године ДМС 16 

Међународно такмичење из рачунарске 
и информатичке писмености „Дабар“ 15.11.2021-19.11.2021 

Удружење ”Информационе 
технологије – Удружење 

професора Србије“ 
 

Име и презиме наставника Душан Шешић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I-9 Рачунарски системи 74 74   4,40 

I-9 Програмирање 185 185   3,95 

III-9 Примена рачунара 74 74   4,52 

III-9 Програмирање 111 111   4,38 

III-9 Објектно оријентисано 
програмирање 147 148   4,33 

Име и презиме наставника Вања Радевић Алексић  

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених Недовољних 

I-1 Рачунарство и информатика 74 74   4,94 

I-2 Рачунарство и информатика 74 74   4,44 
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I-4 Рачунарство и информатика 74 74   4,81 

I-5 Рачунарство и информатика 74 74   4,63 

I-6 Рачунарство и информатика 74 74   4,71 

II-1 Рачунарство и информатика 74 74   4,87 

II-2 Рачунарство и информатика 74 74   5,00 

II-3 Рачунарство и информатика 74 74   4,60 

II-4 Рачунарство и информатика 74 73   4,93 

II-10 Рачунарство и информатика 74 74   4,50 

Просечна оцена наставника: 4,74 

Улога установа образовања и 
васпитања у борби против трговине 
људима 

15.02.2022 
Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја 

16 

Заштита деце са сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља 

15.02.2022  16 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Управљање тимовима (није уписано у 
прошлогодишњи извештај јер је било 
организовано за време одмора) 

28.08.2021 Образовно креативни 
центар, Бор 40 

Државни семинар о настави математике 
и рачунарства 23.01.2022 Друштво математичара 

Србије 16 

Дигитална учионица / дигитално 
компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигитално 
образовних материјала 

10.05.2022 – 24.06.2022 
Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја 

19,5 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Међународно такмичење из рачунарске 
и информатичке писмености „Дабар“ 15.11.2021-19.11.2021  

Име и презиме наставника Мирко Димитријевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних Одржаних неоцењених недовољних 

4-2 A Рачунарство и информатика 16 16   4.81 

4-2 Б Рачунарство и информатика 16 16   4,80 

4-2 Рачунарство и информатика 32 32   4.81 

4-3 А Рачунарство и информатика 15 15   4.94 

4-3 Б Рачунарство и информатика 18 18   4.53 

4-3 Рачунарство и информатика 33 33   4.74 

4-5 А Рачунарство и информатика 34 34   4.93 

4-5 Б Рачунарство и информатика 34 34   4.87 

4-5 Рачунарство и информатика 68 68   4.90 
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4-6 А Рачунарство и информатика 32 32   4.92 

4-6 Б Рачунарство и информатика 32 32   5.00 

4-6 Рачунарство и информатика 64 64   4.96 

4-7 А Рачунарство и информатика 34 34   4.93 

4-7 Б Рачунарство и информатика 32 32   4.81 

4-7 Рачунарство и информатика 66 66   4.87 

4-8 А Рачунарство и информатика 34 34   4.94 

4-8 Б Рачунарство и информатика 34 34   4.88 

4-8 Рачунарство и информатика 68 68   4,91 

Просечна оцена наставника: 4.84 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Блог, инстаграм и фејсбук у настави Октобар 2021. ОКЦ 36 

Основе веб дизајна – креативни начин 
за развој ученика Новембар 2021. ОКЦ 32 

Oбука за реализацију наставе 
oрјентисане ка исходима учења у 
организацији ЗУОВ-а 

Новембар 2021. ЗУОВ 24 

Семинар ДМС-а Јануар 2022. ДМС 16 

Дигитална учионица Мај, јун 2022. ЗУОВ 19,5 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Дигитални постер Октобар 2021.-новембар 
2021. Учешће на такмичењу 

Такмичење Дабар Новембар 2021. Учешће на школском такмичењу 

Такмичење Петља (takprog) Новембар 2021.- Учешће на градском такмичењу 

Име и презиме наставника Горан Шекарић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних Одржаних неоцењених недовољних 

1-1 Б Рачунарство и информатика 74 74   4.93 

1-2 Б Рачунарство и информатика 74 74   4.73 

1-4 Б Рачунарство и информатика 74 74   4.73 

3-1 А Рачунарство и информатика 36 36   5.00 

3-1 Б Рачунарство и информатика 38 38   5.00 

3-1 Рачунарство и информатика 74 74   5.00 

3-2 А  Рачунарство и информатика 36 36   4.88 
3-2 Б  Рачунарство и информатика 38 38   4.93 
3-2   Рачунарство и информатика 74 74   4.90 
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3-1 А  Рачунарство и информатика 36 36   4.79 
3-1 Б  Рачунарство и информатика 38 38   4.50 
3-1  Рачунарство и информатика 74 74   4.64 

4-1 А  Рачунарство и информатика 33 33   4.88 
4-1 Б  Рачунарство и информатика 32 32   4.87 
 4-1   Рачунарство и информатика 65 65   4.88 

4-4 А  Рачунарство и информатика 66 66   5.00 
4-4 Б  Рачунарство и информатика 66 66   5.00 
4-4  Рачунарство и информатика 132 132   5.00 

Просечна оцена наставника:  4.87 

Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитална учионица Мај, јун 2022. ЗУОВ 19,5 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Такмичење Дабар Новембар 2021. Учешће на школском такмичењу 

За следећу годину планирам да идем на семинар ДМС-а у јануару 2023. и на семинар Oбука за реализацију 
наставе oријентисане ка исходима учења у организацији ЗУОВ-а.   

                                                                                                                   Руководилац стручног већа 
                                                                                                                               Јованка Стојковић, професор 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

Име и презиме наставника Предмет 
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Жељко Цветић Физика 3.05 0 4 1 0 0 

Саша Цупаћ Физика 3.28 0 0 0 3 0 

Дејан Јевтовић Физика 4.29 0 0 0 0 0 

Спемо Слободан Физика 4.97 0 0 1 11 0 

Весна Стојанац Физика 4.16 0 0 0 0 0 

Зорана Недељковић Физика 3.67 0 0 1 0 0 

Бранка Кујовић (до 03.04) 
Бранкица Гајић (од 11.04) Хемија 3,99 / / / / / 

Марина Влаховић Хемија 4,14 / 1 / 9 / 

Анита Веселиновић Хемија 4,30 / / / 2 / 

Игор Матијашевић Хемија 4,18 / / / / / 
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Милица Марковић Биологија 4.00 / / 3 9 / 

Славица Здравковић Биологија 3,77 / / 1 / / 

Даница Ђуричић Биологија 4,54 / / / 49 / 

Ана Блечић Биологија 3,97 / / 1 / / 

Дејан Јосиповић Географија       

Милка Ивић Географија       

Богдан Ивковић Географија       

Снежана Цветић Географија       

Име и презиме наставника Жељко Цветић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-4 Физика 74 74 0 2 3.03 

1-5 Физика 74 74 0 0 3.13 

1-6 Физика 74 74 0 0 2.66 

1-7 Физика 74 74 0 2 3.12 

3-5 Физика 74+А17+Б20 74+А17+Б20 0 0 3.03 

3-6 Физика 74+А17+Б20 74+А17+Б20 0 0 2.72 

3-8 Физика 74+А20+Б17 74+А20+Б17 0 0 3.15 

3-9 Физика 111 111 0 0 3.52 

Просечна оцена наставника: 3.05 
Организација Општинског 

такмичења 10.02.2022.  

Републичко такмичење 14.-15.05.2022. Друга награда 

Име и презиме наставника Саша Цупаћ 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

4/1 Физика 33+А16+Б17 34+А15+Б18 0 0 2.91 

4/6 Физика 99+А33+Б33 100+А32+Б30 0 0 3.39 

4/7 Физика 99+А33+Б33 98+А32+Б33 0 0 3.81 
4/8 Физика 99+А33+Б33 104+А30+Б29 0 0 3.69 

2/10 Физика 74 73 0 0 2.60 

Просечна оцена наставника: 3.28 

Стручно усавршавање 
Дигитална учионица, дигитално 
компетентан наставник 17.5.2022. Министарство просвете 19.5 

Дежурство на Градском такмичењу 5.3.2022  

Име и презиме наставника Дејан Јевтовић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-1 Физика 74 62 0 0 4.12 

1-2 Физика 74 63 0 0 4.06 
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1-3 Физика 74 64 0 0 3.88 

1-10 Физика 74 62 0 0 3.62 

3-1 Физика 37+19+18 37+14+14 0 0 4.62 
3-2 Физика 37+19+18 37+17+13 0 0 4.58 

3-3 Физика 37+19+18 37+15+15 0 0 4.54 

3-4 Физика 74+19+18 67+18+18 0 0 4.65 

3-7 Физика 74+18+19 62+16+19 0 0 4.62 

Просечна оцена наставника: 4.29 

Дигитална учионоица 10.5.2022. до краја маја ЗУОВ  

Име и презиме наставника Слободан Спремо 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

4-4 Физика 99+33 91+A32+B32 0 0 4.97 

4-5 Физика 99+33 91+A30+B29 0 0 4.97 

Просечна оцена наставника: 4.97 
Настава и учење и тимски рад 
установа образовања - Охрид 13. 11. 2021.  8 

Програм обуке за запослене у 
образовању / дигитална учионица / 
дигитално компетентан наставник –
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

17. 05. 2022. Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 19.5 

Такмичење из физике  2. награда на републичком 
такмичењу и пласман на СФО 

Име и презиме наставника Весна Стојанац 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-8 Физика 74 73 / / 4.25 

1-9 Физика 74 73 / / 4.45 

2-1 Физика 37+18+19 37+18+19 / / 3.70 

2-2 Физика 37+18+19 36+17+19 / / 4.54 

2-3 Физика 37+18+19 37+18+19 / / 3.73 

2-4 Физика 74+37+37 70+37+37 / / 4.19 

2 -9 Физика 111 108 / / 4.27 

Просечна оцена наставника: 4.16 
Републички семинар о натави 
физике 19. – 21. маја 2022. Друштво физичара Србије 24 

Седница савета Одељења за средње 
образовање Друштва физичара 
Србије 

19. мај 2022. 
Одељења за средње 

образовање Друштва 
физичара Србије 

2 

Пројектна настава из хемије у 
школској 2021-22 години у првом 
разреду гимназије друштвено-
језичког смера 

16. ун 2022. Игор Матијашевић  

59. Државно такмичење из физике Мај 2022. Два трећа места и једна похвала 
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Име и презиме наставника Зорана Недељковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

2-5 Физика 74+35А+35Б 73+34А+34Б 0 0 4.03 

2-6 Физика 74+35А+35Б 73+34А+33Б 0 0 3.90 
2-7 Физика 74+36А+36Б 68+35А+35Б 0 0 3.23 

2-8 Физика 74+36А+36Б 69+36А+37Б 0 0 3.35 

4-2 Физика 33+17А+15Б 30+15А+15Б 0 0 3.68 

4-3 Физика 34+16А+15Б 34+14А+15Б 0 0 3.84 

Просечна оцена наставника: 3.67 
Oцењивање у функцији развоја и 
учења 10.12.2021. - 13.01.2022. ОКЦ Бор 38 

Дигитална учионица мај 2022. ЗУОВ 19.5 

Градско такмичење 5.3.2022  

Име и презиме наставника Бранка Кујовић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 
II-4 Хемија 74+37А + 37Б 75+37A+37Б / / 3,77 

II-5 Хемија 74+37А + 37Б 71+37А+37Б / / 4,03 

II-6 Хемија 74+37А + 37Б 74+36А+37Б / / 4,07 

III-7 Хемија 74+37А + 37Б 75+37А+37Б / / 3,86 
III-8 Хемија 74+37А + 37Б 74+37А+37Б / / 4,23 

Просечна оцена наставника: 3,99 

Стручно усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Извештај о куповини наставних 
средстава Септембар, 2021, онлајн Бранка Кујовић 10 

Стручно предавање: Приказ рада 
графичке табле One by Wacom Септембар, 2021, онлајн Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Приказ рада 
програма MolView Септембар, 2021, онлајн Игор Матијашевић 2 

Стручно предавање: Сачувајмо  
природу- заштита  од загађивања  
животне  средине 

Октобар, 2021 Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Нобел Новембар, 2021,онлајн Бранка Кујовић 10 

ТМФ презентација Децембар, 2021 онлајн ТМФ 2 
Физичкохемијски факултет 
презентација Децембар, 2021 ФХФ 2 

Излагање са стручних усавршавање 
(oбука за Moodle) 

Децембар, 2021 
(састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Бранка Кујовић 6 

Рад Стручног већа наставника хемије До 03.04.2022. Бранка Кујовић 10 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Moodle Децембар 2021  32 
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Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

Шест недеља почевши од 
10.05.2022. (онлајн) 

Завод за унапређење 
образовања и васпитања 19.5 

Име и презиме наставника Марина Влаховић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних Одржаних Неоцењених Недовољних 

I-4 Хемија 74 73 / 1 3,77 
I-5 Хемија 74 74 / / 4,06 

I-6 Хемија 74 73 / / 3,79 

I-7 Хемија 74 73 / / 3,94 

I-8 Хемија 74 74 / / 3,50 
I-9 Хемија 74 73 / / 4,50 

II-8 Хемија 74+37A+37Б 73+37А+37Б / / 4,42 

IV-4 Хемија 66 59 / / 4,62 

IV-5 Хемија 66 58 / / 4,70 

Просечна оцена наставника: 4,14 

Стручно усавршавање 

Извештај о куповини наставних 
средстава Септембар, 2021, онлајн Бранка Кујовић 2 

Стручно предавање: Приказ рада 
графичке табле One by Wacom Септембар, 2021, онлајн Марина Влаховић 10 

Стручно предавање: Приказ рада 
програма MolView Септембар, 2021, онлајн Игор Матијашевић 2 

Стручно предавање: Сачувајмо  
природу- заштита  од загађивања  
животне  средине 

Октобар, 2021 Марина Влаховић 10 

Стручно предавање: Нобел Новембар, 2021,онлајн Бранка Кујовић 2 

ТМФ презентација Децембар, 2021 онлајн ТМФ 2 

Физичко-хемијски факултет 
презентација Децембар, 2021 ФХФ 2 

Излагање са стручних усавршавање 
(oбука за Moodle) 

Децембар 2021. 
(састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Бранка Кујовић 2 

Промоција књиге: Органска хемија за 
трећи разред гимназије - вебинар Април, 2022, онлајн Klett 2 

Излагање са стручних усавршавања 
(предузетништво) 

Мај, 2022. 
(4. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Марина Влаховић 6 

Стручно предавање: Пројектна 
настава из хемије у школској 
2021/2022 у првом разреду 
гимназије друштвено-језичког смера 

Јун, 2022. Игор Матијашевић 2 

Приказ књиге: Stanley Manahan (2017), 
Environmental Chemistry (10th ed), Boca 
Raton: CRC Press, ISBN9781498776936 

Јун, 2022 
(5. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Игор Матијашевић 2 

Стручно предавање: Организовање 
ученичких посета - пример II7 

Јун, 2022 
(6. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Анита Веселиновић 2 

Рад Стручног већа наставника хемије Школска 2021/2022 Бранка Кујовић 2 
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Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Предузетништво - вебинар Мај, 2022. ОЦ “Кон-тики” 4 
Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

Шест недеља почевши од 
10.05.2022. (онлајн) 

Завод за унапређење 
образовања и васпитања 19,5 

Учествовање у реализацији другог пилота опште матуре у Деветој гимназији: дежурство на испиту, 
прегледање теста, анализа задатака и успеха  са члановима Стручног већа наставника хемије. 

Име и презиме наставника Анита Веселиновић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

II-1 Хемија 37+17А+17В 36+17A+18B / / 4,04 

II-2 Хемија 37+17A+17B 35+19A+17B / / 4,50 

II-3 Хемија 37+17A+17B 39+18A+20B / / 4,23 

II-7 Хемија 74+37A+37B 71+38A+32B / / 3,97 

II-9 Хемија 74 74 / / 4,18 

II-10 Хемија 74 73 / / 4,30 

IV-6 Хемија 66 64 / / 4,46 

IV-7 Хемија 66 64 / / 4,42 

IV-8 Хемија 66 63 / / 4,59 

Просечна оцена наставника: 4,30 

Стручно усавршавање 
● Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 

усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Извештај о куповини наставних 
средстава Септембар, 2021, онлајн Бранка Кујовић 2 

Стручно предавање: Приказ рада 
графичке табле One by Wacom Септембар, 2021, онлајн Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Приказ рада 
програма MolView Септембар, 2021, онлајн Игор Матијашевић 2 

Стручно предавање: Сачувајмо  
природу - заштита  од загађивања  
животне  средине 

Октобар, 2021 Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Нобел Новембар, 2021,онлајн Бранка Кујовић 2 

ТМФ презентација Децембар, 2021 онлајн ТМФ 2 
Физичкохемијски факултет 
презентација Децембар, 2021 ФХФ 2 

Излагање са стручног усавршавања 
(oбука за Moodle) Децембар 2021 Бранка Кујовић 2 

Излагање са стручног усавршавања 
(предузетништво) 

Мај  2022. 
(4. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Пројектна 
настава из хемије у школској 
2021/2022 у првом разреду 
гимназије друштвено-језичког смера 

Јун, 2022. Игор Матијашевић 2 
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Приказ књиге: Stanley Manahan (2017), 
Environmental Chemistry (10th ed), Boca 
Raton: CRC Press, ISBN9781498776936 

Јун 2022. 
(5. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Игор Матијашевић 2 

Организовање ученичких посета које 
имају васпитно-образовни карактер 
– посета Хемијском факултету у 
овиру манифестације “Кроз призму 
хемије” и присуство предавању др 
Милана Николића, посета изложби 
“Мај-месец математике” у Галерији 
науке и технике САНУ и посета 
Ботаничкој башти “Јевремовац”. 

Мај – јун Анита Веселиновић 12 

Стручно предавање: Организовање 
ученичких посета - пример II7 

Јун, 2022 
(6. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Анита Веселиновић 10 

Рад Стручног већа наставника хемије Школска 2021/2022. Бранка Кујовић 2 
Присуство предавању: “Љуби, љуби, 
ал главу не губи”, др Милан Николић Maj, 2022. / 

Посета изложби: “Мај – месец 
математике” Maj, 2022 / 

Посета Ботаничкој башти Јун, 2022. / 
Учествовање у реализацији другог пилота опште матуре у Деветој гимназији: дежурство на испиту, 
прегледање теста, анализа задатака и успеха  са члановима Стручног већа наставника хемије. 

Име и презиме наставника Бранкица Гајић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

II-4 Хемија 74+37А + 37Б 75+37A+37Б / / 3,77 

II-5 Хемија 74+37А + 37Б 71+37А+37Б / / 4,03 

II-6 Хемија 74+37А + 37Б 74+36А+37Б / / 4,07 

III-7 Хемија 74+37А + 37Б 75+37А+37Б / / 3,86 

III-8 Хемија 74+37А + 37Б 74+37А+37Б / / 4,23 

Просечна оцена наставника: 3,99 

Излагање са стручног  усавршавања 
(предузетништво) 

4. састанак Стручног већа 
наставника хемије, мај 

2022. 
Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Пројектна 
настава из хемије у школској 
2021/2022 у првом разреду 
гимназије друштвено-језичког смера 

Јун, 2022. Игор Матијашевић 2 

Приказ књиге: Stanley Manahan (2017), 
Environmental Chemistry (10th ed), Boca 
Raton: CRC Press, ISBN9781498776936 

Јун 2022. 
(5. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Игор Матијашевић 2 

Стручно предавање: Организовање 
ученичких посета - пример II7 

Јун, 2022 
(6. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Анита Веселиновић 2 

Рад Стручног већа наставника хемије Од 11.04.2022 Бранка Кујовић 2 

Име и презиме наставника Игор Матијашевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 
I-1 Хемија 74 74 / / 4,06 

I-2 Хемија 74 74 / / 4,39 

I-3 Хемија 74 73 / / 4,41 
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I-10 Хемија 74 74 / / 4,23 

III-4 Хемија 74+37А + 37Б 75+35A+39Б / / 4,23 

III-5 Хемија 74+37А + 37Б 74+39A+35Б / / 3,90 
III-6 Хемија 74+37А + 37Б 74+36A+36Б / / 4,07 

Просечна оцена наставника: 4,18 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Извештај о куповини наставних 
средстава Септембар, 2021, онлајн Бранка Кујовић 2 

Стручно предавање: Приказ рада 
графичке табле One by Wacom Септембар 2021, онлајн Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Приказ рада 
програма MolView Септембар 2021, онлајн Игор Матијашевић 10 

Стручно предавање: Сачувајмо  
природу - заштита  од загађивања  
животне  средине 

Октобар 2021. Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Нобел Новембар 2021,онлајн Бранка Кујовић 2 
Излагање са стручног усавршавање 
(oбука за Moodle) Децембар 2021. Бранка Кујовић 2 

Промоција Електротехничког 
факултета 

Мај, 2022. 
 ЕТФ 2 

Излагање са стручног усавршавања 
(предузетништво) 

Мај 2022. 
(4. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Марина Влаховић 2 

Стручно предавање: Пројектна 
настава из хемије у школској 
2021/2022 у првом разреду 
гимназије друштвено-језичког смера 

Јун, 2022. Игор Матијашевић 10 

Приказ књиге: Stanley Manahan (2017), 
Environmental Chemistry (10th ed), Boca 
Raton: CRC Press, ISBN9781498776936 

Јун 2022. 
(5. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Игор Матијашевић 10 

Стручно предавање: Организовање 
ученичких посета - пример II7 

Јун, 2022 
(6. састанак Стручног већа 

наставника хемије) 
Анита Веселиновић 2 

Рад Стручног већа наставника хемије Школска 2021/2022. Бранка Кујовић 2 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Оцењивање у функцији развоја и 
учења 

10.12.2021 – 13.01.2022 
(онлајн) 

Образовно-културни 
центар, Бор 38 

Веб-алатима до интерактивне 
наставе 14 – 17.04.2022. (онлајн) Образовно-културни 

центар, Бор 36 

Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

Шест недеља почевши од 
10.05.2022. (онлајн) 

Завод за унапређење 
образовања и васпитања 19,5 

Учествовање у реализацији другог пилота опште матуре у Деветој гимназији: дежурство на испиту, 
прегледање теста, анализа задатака и успеха  са члановима Стручног већа наставника хемије. 

Име и презиме наставника Милица Марковић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

2-4 биологија 37 
18,5+18,5 

34 
16,5 +16,5 / / 3.90 

2-5 биологија 37 
18,5+18,5 

34 
16,5+16,5 / / 4.00 
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2-6 биологија 37 
18,5+18,5 

36 
16,5+16,5 / / 4.17 

2-7 биологија 37 
18,5+18,5 

34 
16,5 + 16,5 / / 3.80 

2-8 биологија 37 
18,5+18,5 

36 
16,5+16,5 / / 3.61 

2-10 биологија 74 68 / / 3.80 

4-8 биологија 37 
18,5+18,5 

34 
15,5+15,5 / / 4.72 

Просечна оцена наставника: 4,00 
Састанак Стручног већа наставника 
биологије на нивоу града Октобар 2021. Актив биологије на нивоу 

града 
 

„Међупредметне компетенције 
ученика одговоран однос према 
здрављу" 

Октобар 2021. 

Остварена корелација са 
предметом физичко 
васпитање, Срећко 

Маловић (предметни 
професор), реализован час 

у 2-4 

 

Састанак Стручног већа наставника 
биологије на нивоу града 6.4.2022. Актив биологије на нивоу 

града 
 

Веб алатима до интерактивне 
наставе Децембар 2021. ОКЦ 36 

Обука за реализацију нових 
програма наставе оријентисане ка 
исходима учења 

Новембар 2021. ЗУОВ 24 

Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник Мај-јун 2022. ЗУОВ 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 
Градско такмичење из 
биологије(дежурство) 8.5.2022. На републичко такмичење пласирала 

су се 3 ученика 

Републичко такмичење из биологије, 
Нови Сад 29.5. 2022. 

Тамара Гузијан 2-5,  3. место 
Андреј Ћулибрк 2-4, 92 поена 
Дина Бребановић  2-4, 85 поена 

Име и презиме наставника Славица Здравковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

3-1 Биологија 
17+20 
А 8+10 
Б 8+11 

16+20 
А 8+10 
Б 8+11 

  3.94 

3-2 Биологија 
17+20 
А 8+9 

Б 8+12 

17+20 
А 9+9 

Б 8+12 
  3.61 

3-3 Биологија 
16+21 
А 7+11 
Б 9+9 

16+21 
А 7+11 
Б 10+9 

  3.61 

3-4 Биологија 
33+42 
А 8+10 

Б 10+10 

33+42 
А 8+10 

Б 10+10 
  3.87 

3-5 Биологија 
33+41 
А 8+10 
Б 9+10 

33+41 
А 8+10 
Б 9+10 

  3.83 

3-6 Биологија 
32+42 
А 8+10 
Б 9+10 

32+42 
А 8+10 
Б 9+10 

  3.69 

3-7 Биологија 
32+42 
А 8+10 
Б 9+10 

32+42 
А 8+10 

Б 10+10 
  3.83 



 

81 
 

3-8 Биологија 
33+41 
А 9+10 
Б 7+11 

33+41 
А 9+10 
Б 7+11 

  3.81 

Просечна оцена наставника: 3,77 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Градско такмичење из биологије 08.05.2022. године Ива Мазалица (3-5) је освојила друго 
место. 

Републичко такмичење из биологије 29.05.2022. године Ива Мазалица је добила похвалу. 

Име и презиме наставника Даница Ђуричић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I/8 Биологија 74 72   4,09 

1/10 Биологија 74 72   3,92 

3/9 Биологија 102 101   4,54 

4/4 Биологија 102 100   4,71 

4/5 Биологија 102 100   4,84 

4/6 Биологија 102 101   4,76 

4/7 Биологија 102 100   4,88 

Просечна оцена наставника: 4,54 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник Мај-јун 2022 ЗУОВ 19,5 

Име и презиме наставника Ана Блечић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

2-1 Биологија 74 73   3,74 

2-2 Биологија 74 73   4,21 
2-3 Биологија 74 73   3,77 

1/1 Биологија 74 71   3,61 

1/2 Биологија 74 71   4,06 

1/3 Биологија 74 71   3,84 
1/4 Биологија 74 71   4,19 

1/5 Биологија 74 73   4,03 

1/6 Биологија 74 72   4,00 

1/7 Биологија 74 73   4,28 

Просечна оцена наставника: 3,97 

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 
усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Управни одбор Српског биолошког 
друштва 9.7.2021. Српско биолошко друштво 

 1 
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Састанак радне групе за израду 
тестова и  задатака  из биологије за 
државну матуру (израда задатака за 
други пилот) 

19.7. 2021. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

 
 
 
  

Састанак радне групе за израду 
тестова и  задатака  из биологије за 
државну матуру (израда задатака за 
други пилот) 

27.8.2021. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

 
  

Састанак радне групе за израду 
тестова и задатака  из биологије за 
државну матуру (избор задатака за 
други пилот) 

23.9.2021. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

  

Састанак радне групе за израду 
тестова и задатака  из биологије за 
државну матуру 
( избор задатака за приручник ) 
 

15.10.2021. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

 

Састанак радне групе за израду 
тестова и задатака  из биологије за 
државну матуру 
( рад на приручнику) 

27.10.2021. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

 

Састанак радне групе за израду 
тестова и задатака  из биологије за 
државну матуру (рад на приручнику) 

5.11.2021. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

 

Управни одбор Српског биолошког 
друштва (онлајн ) 6.11.2021. Српско биолошко друштво 1  

Управни одбор Српског биолошког 
друштва 19.11.2021. Српско биолошко друштво 1  

Састанак радне групе за израду 
тестова и задатака  из биологије за 
државну матуру (рад на приручнику) 

26.11.2021. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

  

Састанак радне групе за израду 
тестова и задатака  из биологије за 
државну матуру (анализа рецензија 
задатака предвиђених за други 
пилот) 

17.1.2022. 
 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког 

развоја 

 

Састанак Актива наставника 
биологије у београдским 
гимназијама и средњим стручним 
школама 

28.1.2022. 
Осма гимназија 

Актива наставника 
биологије у београдским 
гимназијама и средњим 

стручним школама 

1 

Организација и спровођење ПИСА 
тестирања у школи 
(школски координатор ПИСА 
тестирања) 

18.3.2022. 

Завод за вредновање 
квалитета образовања и 

васпитања под 
покровитељством 

Министарства просвете 

 

Презентација новог уџбеника 
биологије за четврти разред средње 
школе 

 
14.4.2022. 

 
Група Клет Србија 1 

Састанак Управног одбора Српског 
биолошког друштва 12.5.2022. Српско биолошко друштво 1  
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Дупли преглед тестова 17.5.2022. 

Конзорцијум Human 
dynamics у сарадњи са 

Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја 

 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

 
Обука школских сарадника за 

спровођење ПИСА 2022. 
истраживања 

 

Јануар-фебруар 2022. 

Завод за вредновање 
квалитета образовања и 

васпитања под 
покровитељством 

Министарства просвете 

16 

Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

10.5-24.6.2022. Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Градско такмичење из биологије 8.5.2022. Јана Новаковић  1-5  освојила је 1.место  
и била прва на листи 

Републичко такмичење из биологије, 
Нови Сад 29.5. 2022. Јана Новаковић  добила је похвалу за 

учешће 
Напомене 

Као члан Радне групе за израду тестова и задатака  из биологије за државну матуру у, присуствовала сам  
већем броју састанака (углавном онлајн услед актуелне пандемије)  на којима су најпре изабрани задаци за 
други пилот,  а затим се приступило раду на приручнику. Пројекат је продужен због пандемије, а посебна 
пажња посвећена је задацима из биологије, с обзиром на то да је управо програм биологије највише 
измењен у оквиру реформе гимназија. Стога  су два састанка одржана чак и за време летњег распуста, да би 
од 1.септембра састанци били барем једном месечно(у септембру), а углавном два пута месечно(у октобру, 
новембру).Такође, у мају сам била ангажована и за  дупли преглед тестова. Програм од националног 
значаја, као што је Пројекат државне матуре, по интерном Правилнику годишње учеснику доноси 12 поена, 
а нисам знала како да бодујем појединачне састанке, с обзиром да је сваки трајао у просеку 4-5 сати, а дупли 
преглед тестова трајао је  цео дан, од 10.00 до 20.00 часова. 
У својству члана Управног одбора Српског биолошког друштва, присуствовала сам састанцима УОСБД   који 
су великим делом били посвећени такмичењу из биологије, с обзиром да због пандемије и новог програма  
такмичење из биологије није одржавано 3 године. Према Интерном правилнику ово чланство носи 8 поена, 
а састанке сам бодовала само са 1 бодом, мада су трајали углавном барем пар сати. 
Програм од националног значаја, као што је ПИСА тестирање, по интерном Правилнику годишње учеснику 
доноси 12 поена , а члану Тима 6 поена. Сама обука је проширена и акредитована од стране Министарства, 
па нам је речено да ћемо после 6.јула добити сертификат за 16 сати као вид екстерног усавршавања. 

Име и презиме наставника Дејан Јосиповић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-4 Географија 74 72 - - 4,32 

1-9 Географија 74 72 - - 4,50 

2-4 Географија 74 70 - - 4,77 
2-5 Географија 74 70 - - 4,77 

2-6 Географија 74 71 - - 4,76 

Просечна оцена наставника: 4,6 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитална учионица мај-јун 2022. ЗУОВ  
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Напомен 
Услед различитих модела наставе и нестабилне епидемиолошке ситуације, ваннаставне активности нису 
реализоване.  

Име и презиме наставника Милка Ивић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

1/5 географија 74 73 - - 3,75 

1/6 географија 74 73   3,73 

1/7 географија 74 72   3,59 

1/8 географија 74 74   3,41 

2/7 географија 74 73   3,76 

2/8 географија 74 73   4,22 

3/5 географија 74 72   3,65 

3/6 географија 74 72   3,78 

3/7 географија 74 73   4,07 

3/8 географија 74 73   4,08 

Просечна оцена наставника: 3,84 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Конкурс за еко фотографију(ЕУ) Април 2022. Избор међу 50 најбољих 

Квиз о новцу Април 2022. 7 ученика учествовало (први разред), 
од 9-50 места 

Напомене 
Нисам водила ученике у Народну скупштину и Народну банку због компликованог заказивања, али и 
писмене сагласности родитеља и одговорности коју има само професор у случају било каквих непријатности. 
Квизове по кафићима у Београду и приградским општинама на којима су учествовали моји и.  нису вид 
стручног усавршавања, већ лични избор ученика да провере колико знају у надметању за симболичне 
награде.Нисам похађала семинаре, јер нисам нашла нешто што већ нисам два пута већ пратила. 

Име и презиме наставника Богдан Ивковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика  

Просечна 
оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1-1 географија 74 74 / / 4,15 

1-2 географија 74 74 / / 4,27 

1-3 географија 74 74 / / 3,94 

1-10 географија 111+37 111+37 / / 3,85 

2-10 географија 74+37 73+36 / / 4,00 

Просечна оцена наставника: 4,04 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитални атлас новембар 2021. OKC 32 
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Обука за запослене - породично 
насиље фебруар 2022. 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 

развоја 
16 

Предузетништво у школама мај 2022. Образовни центар  “Кон-
Тики” 4 

Због епидемиолошке ситуације у земљи нису организована такмичења, секције ни посете 

 Снежана Цветић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика  

Просечна 
оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

2/1 Географија 74 72   4,19 
2/2 Географија 74 71   4,21 

2/3 Географија 74 71   4,10 

2/9 Географија 74 74   4,59 

3/1 Географија 74 73   4,28 

3/2 Географија 74 73   3,94 

3/3 Географија 74 72   4,18 

3/4 Географија 74 70   4,06 

Просечна оцена наставника: 4,19 

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 

усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Образовање за будућност 15.06.2022. Земунска гимназија и 
издавачка кућа Klio 

 

Блог, Фејсбук и Инстаграм у настави 10.12.2021 – 10.1.2022. ОКЦ 35 
Вебинар „Предузетништво у 
школама“ 25.5.2022. Образовни центар „Кон -

Тики“ 4 

Дигитална учионица Мај/јун 2022. ЗУОВ 19,5 

„Пословни изазов“ 23-24.11.2021. Регионално такмичење 

Руководилац Стручног већа: 
 Жељко Цветић, проф. 

                  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ  

Стручно веће Друштвене науке 

Име и презиме наставника  Предмет  
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Зорица Шоровић Музичка култура 4,95    

Нада Андоноски Полексић Музичка култура     
Милица Ракоњац Ликовна култура 4,43    
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Лариса Жигић Ликовна култура 4,92    

Душка Станисављевић Психологија 4,03    

Јерина Васић Социологија 4,33    

Снежана Полугић Филозофија 4,33    

Веселка Сантини Филозофија 3,21    

Име и презиме наставника Зорица Шоровић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 
I -1 Музичка култура 37 33 / / 4,88 

I -2 Музичка култура 37 34 / / 4,85 

I -3 Музичка клтура 36 34 / / 4,81 

I-4 Музичка култура 36 33 / / 4,90 
I -5 Музичка култура 37 34 / / 5,00 

I -6 Музичка култура 37 35 / / 4,83 

I -7 Музичка култура 37 34 / / 5,00 

I -8 Музичка култура 36 33 / / 4,96 
I-9 Музичка култура 37 33 / / 5,00 

II -1 Музичка култура 36 33 / / 5,00 

II-2 Музичка култура 35 34 / / 5,00 

II – 3 Музичка култура 36 34 / / 4,93 
II -4 Музичка култура А: 20 Б: 17 А: 17 Б: 16 / / 4,97 

II -5 Музичка култура А : 19 Б : 17 А: 18 Б: 15 / / 5,00 

II -6 Музичка култура А: 19 Б: 17 А:18 Б: 15 / / 5,00 

II -7 Музичка култура А : 16 Б: 16 А: 18 Б: 16 / / 4,90 
II -8 Музичка култура А: 18 Б: 16 А:18 Б: 16 / / 5,00 

III-1 Музичка култура 35 34 / / 5,00 

III-2 Музичка култура 35 34 / / 5,00 

III 3 Музичка култура/ 35 33 / / 5,00 

Просечна оцена наставника 4,95 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

„Добра припрема за час – успешан час“ 10. 3. 2022. (ОКЦ) 32 

„Дигитална учионица“ 10. 5. 2022. (ЗОУВ) 19,5 

Секција - оркестар Пробе су једном недељно. У складу са епидемиолошким мерама. 

Име и презиме наставника Милица Ракоњац 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

4-1 Ликовна култура 34 33 0 0 4.50 

4-2 Ликовна култура 34 33 0 0 4.29 

4-3 Ликовна култура 33 33 0 0 4.52 

3-2 Грађанско васпитање 36 36 0   
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3-3 Грађанско васпитање 37 37 0   

3-4 Грађанско васпитање 37 37 0   

3-5 Грађанско васпитање 37 36 0   
3-7 Грађанско васпитање 36 36 0   

3-8 Грађанско васпитање 37 35 0   

3-9 Грађанско васпитање 37 35 0   

1-3 Грађанско васпитање 36 35 0   
1-8 Грађанско васпитање 36 35 0   

Просечна оцена наставника: 4.43 

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 

усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Угледни час професора Игора 
Матијашевића - пројектна настава из 
Хемије 

јун 2022.   

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Језичка култура на интернету март 2022. ОКЦ Бор 32 

Лог, инстаграм и фејсбук у настави април 2022. ОКЦ Бор 36 
Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник мај 2022. ЗУОВ Београд 19.5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Ученици су учествовали на 
међународном ликовном конкурсу 
„Друже се деца на планети“ у 
Белорусији; Конкурс у организацији 
МПХТР. 

20. март 2022. 

Петоро ученика из одељења 4-2 на 
конкурсу изабрано да својим 
радовима представља Србију на 
Међународној изложби. 

Ученици су учествовали на 
међународном ликовном конкурсу 
„Мали монмартр“ у Северној 
Македонији. Конкурс у организацији 
МПХТР. 

20. фебруар 2022. 

Петоро ученика из одељења 4-2 на 
конкурсу изабрано да својим 
радовима представља Србију на 
Међународној изложби. 

Ученици су учествовали у акцији 
„Читајмо гласно“ у организацији 
Друштва школских библиотекара 
Србије 

28. фебруар 2022.  

Ученици су учествовали у пројекту 
„Одговоран однос према здрављу“, 
организатор МПХТР, ЗУОВ и 
Популациони фонд Уједињених нација 

септембар 2022.  

Школска изложба ликовних радова 
„Дрво живота“ новембар 2021.  

Име и презиме наставника Лариса Жигић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I 1 Ликовна култура 37 34 0 0 4,91 

I 2 Ликовна култура 37 35 0 0 4,88 

I 3 Ликовна култура 37 35 0 0 4,94 
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I 4 Ликовна култура 37 35 0 0 4,81 

I 5 Ликовна култура 37 34 0 0 4,94 

I 6 Ликовна култура 37 35 0 0 4,79 
I 7 Ликовна култура 37 33 0 0 4,75 

I 8 Ликовна култура 37 34 0 0 4,71 

II 1 Ликовна култура 37 32 0 0 5,00 

II 2 Ликовна култура 37 32 0 0 5,00 
II 3 Ликовна култура 37 32 0 0 4,97 

II 4 Ликовна култура 18,5 А: 18 
Б: 16 0 0 А: 5,00 

Б:5,00  

II 5 Ликовна култура 18,5 А: 18 
Б: 16 0 0 А: 5,00 

Б:5,00 

II 6 Ликовна култура 18,5 А: 18 
Б: 16 0 0 А: 5,00 

Б:5,00 

II 7 Ликовна култура 18,5 А: 18 
Б: 16 0 0 А: 4,93 

Б: 4,80 

II 8 Ликовна култура 18,5 А: 18 
Б: 16 0 0 А: 5,00 

Б: 5,00 
III 1 Ликовна култура 37 33 0 0 5,00 

III 2 Ликовна култура 37 33 0 0 5,00 

III 3 Ликовна култура 37 33 0 0 4,86 
III 9 Ликовна култура 37 33 0 0 5,00 

Просечна оцена наставника: 4,92 

Стручно усавршавање 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Тестови знања-водич за припрему и 
израду 

oд 10.12.2021. до 1.6.2022. 
године ОКЦ семинар 36 

Обука стручног усавршавања: „Програм 
обуке за запослене у образовању/ 
дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник-увођење 
електронских уџбеника и осталих 
образовних материјала „ 

Од 10.05.2022. године и од 
тада је трајање те обуке  

још две недеље и после и 
израда домаћег је задатка 

ЗУОВ семинар 19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Учешће ученика Девете гимназије на 
28. ликовном конкурсу „Мали Пјер“  у 
организацији „Пријатељи деце 
Београда“ и „Пријатељи деце Србије“, 
школске  2021/2022. године 

април/мај 2022. године 
Ученица из II 7 Ања Лаганин је 
освојила 2. место на општинском 
такмичењу за средње школе 

Изложба ликовних радова ученика 
Девете гимназије у холу школе на тему: 
„ Мода и дизајн у деветнаестом веку“ 

мај 2022. године  

Име и презиме наставника Душка Станисављевић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

2-1 психологија 73 71   3.85 

2-2  73 71   4.43 



 

89 
 

2-3  73 71   3.53 

2-4  73 71   4.00 

2-5  72 71   4.47 
2-6  71 69   4.28 

2-7  73 72   3.87 

2-8  73 71   4.13 

2-9  73 73   3.82 
3-9  72 68   3.95 

Просечна оцена наставника: 4.03 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитална учионица - дигитално 
компетентан наставник мај 2022. ЗУОВ 19.5 

Име и презиме наставника Јерина Васић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

IV/1 Социологија 99 98 0 0 4,34 

IV/2 Социологија 99 97 0 0 4,19 

IV/3 Социологија 99 98 0 0 4,19 

IV/4 Социологија 66 67 0 0 4,47 

IV/5 Социологија 66 64 0 0 4,37 

IV/6 Социологија 66 64 0 0 4,36 

IV/7 Социологија 66 66 0 0 4,10 

IV/8 Социологија 66 67 0 0 4,59 

IV/5 Грађанско васпитање 33 32 0 0  

Просечна оцена наставника: 4,33 

Стручно усавршавање 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе орјентисане ка 
исходима учења 

22.11.2021. Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 24 

Програм обуке за запослене у 
образовању/ Дигитална учионица/ 
Дигитално компетентан наставник – 
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

17.5.2022. Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 19,5 

Име и презиме наставника Снежана Полугић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

3-4 филозофија 74 74 - - 4,35 

3-5 филозофија 76 76 - - 4,34 

3-6 филозофија 77 72 - - 4,41 
3-7 филозофија 77 72 - - 4,38 

3-8 филозофија 74 73 - - 4,38 

4-4 филозофија 68 65 - - 4,34 
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4-5 филозофија 68 64 - - 4,40 

4-6 филозофија 68 66 - - 4,43 

4-7 филозофија 68 63 - - 3,97 
4-8 филозофија 67 65 - - 4,25 

Просечна оцена наставника: 4,33 

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 

усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Пројектна настава – методологија, 
искуства 
Образовање за будућност 
Еволуција интелигенције 
Еразмус + пројекти за основне и 
средње.школе и предшколске установе 

16.6.2022. 
 

15.6.2022. 
26.5.2022. 

 
9.12.2021. 

Игор Матијашевић, 
ПП служба 
Земунска гимназија 
Удружење студената 
медицине Фондација 
Темпус 

 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број бодова 
Обука за реализацију нових програма 
наставе оријентисане ка исходима 
Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник 

22.11.-12.12.2021. 
 

мај-јун 2022. 

ЗУОВ 
 

ЗУОВ 

24 
 

19.5 

Ваннаставне активности 
(посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Минерва - Еразмус + пројекат 
Минерва - Еразмус + пројекат 
Такмичење у писању филозофских 
есеја СОФИЈА – републичко такмичење 
Минерва - Еразмус + пројекат 
Школско такмичење у писању 
филозофских есеја, квалификације за 
такмичење  Baltic Sea Philosophy Essay 
Event 2021. – припрема и организација 
такмичења, евалуација есеја 

11.6.2022. 
 

9.4.2022. 
 

26.3.2022. 
 

26.2.2022. 
 

12.10.2021. 
 

Пројекат је у току, реализоваће се и 
наредне школске године 
 
 
 
Учествовање, без награда 
 
 
Два првопласирана рада послата су на 
међународно такмичење. 

Напомене 
Број планираних часова унет је према евиденцији из дневника. Овај број није усаглашен са званичним 
бројем планираних часова (у трећем разреду званичан број планираних часова требало би да буде 74, а у 
четвртом разреду 66). 
На републичком такмичењу СОФИЈА 2022. учествовала сам као евалуатор радова 
На међународном такмичењу у писању филозофских есеја Baltic Sea Philosophy Essay Event 2021. учествовала 
сам као евалуатор радова. 
Током месеца октобра учествовала сам као члан жирија на међународном такмичењу Informed Consent, 
поводом World Bioethics Day 2021. 
Крајем децембра направљен је прелиминарни договор о прикључивању Еразмус + пројекту Минерва и  
будућој сарадњи наше школе са гимназијама из Зрењанина и Немачке. 

Име и презиме наставника Веселка Сантини 
 

Одељењ
е 

Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

IV-1 Филозофија 100 96 - - 3,12 

IV-2 Филозофија 100 95 - - 3,16 
IV-3 Филозофија 100 95 - - 2,87 
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III-1 
Филозофија  теорија 38 36 - - 3,59 
Филозофија вежбе А 
Филозофија  вежбе Б 

21 
16 

21 
15 

   
   

III-2 
Филозофија 38 35 - - 3,13 

Филозофија  вежбе А 
Филозофија  вежбе Б 

17 
20 

17 
19 

   
   

III-3 
Филозофија 38 36 - - 3,36 

Филозофија  вежбе А 
Филозофија  вежбе Б 

17 
20 

17 
19 

   
   

IV-3 Грађанско вспитање 33 29 - - - 
IV-7 Грађанско вспитање 33 30 - - - 

III-1 Грађанско вспитање 38 36 - - - 

I-4/ I-6 Грађанско вспитање 37 33 - - - 

Просечна оцена ученика којима наставник предаје: 3,21 

Име и презиме наставника Драган Даниловић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних  Одржаних  
Неоцењени

х  
Недовољних  

1-2 Верска настава 37 36    
1-3 Верска настава 37 36    

1-6 Верска настава 37 36    

1-9 Верска настава 37 36    

2-1 Верска настава 37 36    
2-2 Верска настава 37 36    

2-3 Верска настава 37 36    

2-4 Верска настава 37 36    

2-5 Верска настава 37 36    
2-6 Верска настава 37 36    

2-7 Верска настава 37 36    

2-8 Верска настава 37 36    

2-9 Верска настава 37 36    
2-10 Верска настава 37 36    

3-1 Верска настава 37 38    

3-2 Верска настава 37 36    

3-3 Верска настава 37 35    
3-4 Верска настава 37 37    

3-5 Верска настава 37 36    

3-6 Верска настава 37 38    

3-7 Верска настава 37 38    
3-8 Верска настава 37 35    

3-9 Верска настава 37 35    

4-1 Верска настава 32 32    

4-2 Верска настава 32 32    
4-3 Верска настава 32 32    

4-4 Верска настава 31 31    

4-5 Верска настава 32 32    
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4-6 Верска настава 32 32    

4-7 Верска настава 32 32    

4-8 Верска настава 32 32    

Стручно усавршавање 

Дигитална учионица Мај-јун 2022.  
Учествовање на Спасовданској литији 
са ученицима 3-2 2. 6. 2022.  

Име и презиме наставника Бојан Бошковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 
I 1 Верска настава 37 37 / / / 

I 4 Верска настава 37 37 / / / 

I 5 Верска настава 37 37 / / / 

I 7 Верска настава 37 37 / / / 
I 8 Верска настава 37 37 / / / 

I 10 Верска настава 37 37 / / / 

Име и презиме наставника Бојана Бабић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

4-8 Грађанско васпитање 30 32 / / / 

Стручно усавршавање 
Сензибилизација наставника за 
препознавање и борбу против родних 
стереотипа 

Април 2022. СТЕЛА 1 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитална учионица Мај 2022. Министрство 19,5 

Име и презиме наставника Дубравка   Ј.  Носовић  

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I V  1 Грађанско  васпитање 34 29 - -  
I V  2 Грађанско  васпитање 34 30 - -  

I V  6 Грађанско  васпитање 34 29 - -  

Стручно усавршавање 
НТЦ   систем  учења  -  развој  креативног 
и   функционалног  мишљења 

 
Септембар   2021. 

Савез  учитеља  Србије 
(К 2 / П 3) 24 

69.  Конгрес  психолога   Србије, 
11.Конгрес  психотерапеута  Србије 
Савремени  трендови  у  психологији  - 
СТУП 

Септембар  2021 . 
Октобар  2021 . 
Октобар  2021. 

Д П С 
Д П С  

Филозофски  факултет  у   
Новом  Саду 

10 
10 
10 

Јавни  говор  -  технике  излагачке 
писмености. Мај  2022 . Изражајност 

(К 4 / П 1 ) 8  

Руководилац Стручног већа 
Јерина Васић, проф. 



 

93 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Стручно веће Физичко и здравствено васпитање 

Име и презиме 
наставника Предмет 

П
ро

се
чн

а 
оц

ен
а 

на
ст

ав
н

ик
а 

У
ку

па
н 

бр
ој

 
не

оц
ењ

ен
и

х 

У
ку

па
н 

бр
ој

 
не

до
во

љ
н

их
 

Б
ро

ј у
че

ни
ка

 
пл

ас
и

ра
ни

х 
н

а 
ре

пу
бл

ич
ко

 
та

км
и

че
њ

е 

Б
ро

ј м
ат

ур
ск

и
х 

ра
до

ва
 

Б
ро

ј м
ат

ур
ск

и
х 

пи
см

ен
и

х 
за

да
та

ка
 

Марко Лекић Физичко и здравствено васпитање 5,00 0 0 0   

Срећко Маловић Физичко и здравствено васпитање 4,95 0 0 0   

Страхиња Аћимовић Физичко и здравствено васпитање 4,99 0 0 0   

Зоран Ћирић Физичко и здравствено васпитање 4,75 0 0 7   

Невенка Самарџић Физичко и здравствено васпитање       

Име и презиме наставника Зоран Ћирић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  

1/1 Физичко и здравствено васпитање 74 72 0 0 4,64 

1/2 Физичко и здравствено васпитање 74 73 0 0 4,70 

1/3 Физичко и здравствено васпитање 74 73 0 0 4,94 

1/4 Физичко и здравствено васпитање 74 72 0 0 4,65 

1/5 Физичко и здравствено васпитање 74 68 0 0 4,90 

1/6 Физичко и здравствено васпитање 74 70 0 0 4,97 

1/7 Физичко и здравствено васпитање 74 73 0 0 4,75 

1/8 Физичко и здравствено васпитање 74 69 0 0 4,79 

1/9 Физичко и здравствено васпитање 74 73 0 0 4,85 

1/10 Физичко и здравствено васпитање 74 72 0 0 4,38 

Просечна оцена наставника: 4,75 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре,  конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Пливање - Градско 23.04.2022. Шимшић Дивна  – Прво место 

Пливање  - Државно О1.03.2022. Крагујевац Шимшић Дивна   – Прво место 

Џудо -  Градско 21.04.2022. Грујичић Василије – Прво место 
Почуча Урош – Треће место 

Џудо - Републичко 05.05.2022. Београд Грујичић Василије – Треће место 

Име и презиме наставника Страхиња Аћимовић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

II1 Физичко и здравствено васпитање 70 72 0 0 5,00 
II2 Физичко и здравствено васпитање 72 73 0 0 5,00 
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II3 Физичко и здравствено васпитање 72 74 0 0 5,00 

III1 Физичко и здравствено васпитање 74 74 0 0 5,00 

III2 Физичко и здравствено васпитање 74 74 0 0 5,00 
III3 Физичко и здравствено васпитање 74 74 0 0 5,00 

III4 Физичко и здравствено васпитање 74 74 0 0 5,00 

IV1 Физичко и здравствено васпитање 66 66 0 0 5,00 

IV2 Физичко и здравствено васпитање 66 66 0 0 5,00 
IV8 Физичко и здравствено васпитање 66 66 0 0 4,97 

Просечна оцена наставника: 4,99 

Стручно усавршавање 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Коришћење рачунара за припрему 
ефикасније наставе 2019 ЗУОВ 8 

Наставник као креатор климе у одељењу 2019 ЗУОВ 8 
Ефикасно дисциплиновање- приступи и 
технике 2020 ЗУОВ 8 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица/ 
дигитално компетентан наставник – 
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

2021 ЗУОВ 19,5 

Име и презиме наставника Срећко Маловић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

II4 Физичко и здравствено васпитање 39 37   4,96 

II5 Физичко и здравствено васпитање 39 37   4,93 

Просечна оцена наставника: 4,95 

Име и презиме наставника Марко Лекић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
3/5 Физичко и здравствено васпитање 73 73 / / 5.00 

3/6 Физичко и здравствено васпитање 73 73 / / 5.00 

3/7 Физичко и здравствено васпитање 73 73 / / 5.00 
3/8 Физичко и здравствено васпитање 73 73 / / 5.00 

3/9 Физичко и здравствено васпитање 73 73 / / 5.00 

Просечна оцена наставника: 5.00 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

„Физичко и здравствено васпитање 
усмерено на исходе учења: зашто и како“ 11.12.2021. 

Друштво педагога 
физичког васпитања 

Војводине 
8 

                                                                                                                                                    Руководилац Стручног већа 
Зоран Ћирић, проф. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА 

Стручно веће Изборни програми 

Име и презиме 
наставника Предмет 
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Јована Јевтовић Појединац, група и друштво 4,99      

Ана Јокић Језик, медији и култура 5,00      
Наталија Вељковић Језик, медији и култура 4,82      

Бојана Бабић Језик, медији и култура 4,96      

Младен Туровић 
Образовање за одрживи развој 4,99      

Образовање за одрживи развој 4,89      

Мирјана Јањанин 
Примењене науке 4,98      

Примењене науке 1 4,94      

Снежана Цветић Примењене науке 4,92      

Богдан Ивковић Основи геополитике 4,94      
Дејан Јосиповић Основи геополитике 4,97      

Милош Савић 
Основи геополитике 4,98      

Религије и цивилизације 4,97      

Ђорђе Мамула Религије и цивилизације 4,93      
Даница Ђуричић Примењене науке 1 5,00      
Јасмина 
Штављанин Примењене науке 2 4,98      

Весна Стојанац Примењене науке 2 4,96      

Име и презиме наставника Јована Јевтовић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

I-1 Појединац, група и друштво 72 72 / / 5.00 

I-2 Појединац, група и друштво 36 36 / / 5.00 

I-3 Појединац, група и друштво 36 36 / / 5.00 

I-4 Појединац, група и друштво 72 72 / / 5.00 
I-6 Појединац, група и друштво 36 36 / / 5.00 

I-7 Појединац, група и друштво 72 72 / / 4.92 

I-8 Појединац, група и друштво 36 36 / / 5.00 

II-1 Појединац, група и друштво 37 37 / / 5.00 
II-2 Појединац, група и друштво 37 37 / / 5.00 

II-3 Појединац, група и друштво 37 37 / / 5.00 

II-4 Појединац, група и друштво 74 74 / / 5.00 

II-5 Појединац, група и друштво 37 37 / / 5.00 

II-6 Појединац, група и друштво 37 37 / / 5.00 

II-7 Појединац, група и друштво 37 37 / / 5.00 

II-8 Појединац, група и друштво 37 37 / / 5.00 
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Просечна оцена наставника: 4.99 

Стручно усавршавање 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

-Обука Е-учионице 
-Подршка ученицима са проблемима у 
школи и дому ученика и њиховим 
родитељима 
-Школско законодавство – основа развоја 
образовања и васпитања – Теме 1 и 2 
-Школско законодавство – основа развоја 
образовања и васпитања – Теме 3 и 4 

06.12.2021. 
27.12.2021. 

18.4.2022.-21.5.2022. 
 

09.04. 2022. 
 

07.05.2022. 

ЗУОВ 
 

ОКЦ 
 

ЗУОВ 
 

ЗУОВ 

36 
 
 
 

8 
 

8 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

Обука ,,Унапређење међупредметне 
компетенције – Одговоран однос према 
здрављу'' 

Октобар, 2021. година 
Развијање општих међупредметних 
компетенција за планирање 
наставних активности 

Име и презиме наставника Ана Јокић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
I10 Језик, медији и култура 37 31   5,00 

II1 Језик, медији и култура 37 37   5,00 

II4 Језик, медији и култура 37 37   5,00 

II5 Језик, медији и култура 37 37   5,00 
II6 Језик, медији и култура 37 37   5,00 

II7 Језик, медији и култура 37 37   5,00 

Просечна оцена наставника: 5,00 

Стручно усавршавање 

Дигитална писменост Maj 2022.   

Име и презиме наставника Наталија Вељковић 

Одељење  Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
I1 Језик, медији и култура 37 36   5,00 

I3 Језик, медији и култура 37 35   4,88 

I4 Језик, медији и култура 37 34   5,00 

I5 Језик, медији и култура 37 34   4,87 

I7, 8 Језик, медији и култура 37 36   4,88/4,77 

Просечна оцена наставника:  

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Веб алатима до интерактивне наставе Децембар/јануар ОКЦ 36 
Дијагностика, превенција и отклањање 
узрока школског неуспеха 17. и 18. јун ЗУОВ 16 

Етика и интегритет Мај/јун Агенција за спречавање 
корупције 8 

Име и презиме наставника Бојана Бабић 
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Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика  

Просечна 
оцена Планираних  одржаних неоцењених недовољних 

1-2 Језик, медији, култура 36 35 / / 5,00 

1-6 Језик, медији, култура 36 37 / / 4,90 
2-2 Језик, медији, култура 36 36 / / 5,00 

2-8 Језик, медији, култура 36 36 / / 4,97 

2-20 Језик, медији, култура 36 36 / / 5,00 

Просечна оцена наставника: 4,96 
Сензибилизација наставника за 
препознавање и борбу против родних 
стереотипа 

Април 2022. СТЕЛА 1 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитална учионица Мај 2022. Министрство 19,5 

Име и презиме наставника Младен Туровић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена Планираних Одржаних Неоцењених Недовољних 

I-1 Образовање за одрживи развој 38 38 / / 5,0 

I-3 Образовање за одрживи развој 38 38 / / 5,0 

I-4 Образовање за одрживи развој 38 38 / / 5,0 
I-7 Образовање за одрживи развој 38 38 / / 5,0 

I-8 Образовање за одрживи развој 38 38 / / 4,91 

II-1 Образовање за одрживи развој 37 37 / / 5,0 
II-3 Образовање за одрживи развој 37 37 / / 5,0 

II-4 Образовање за одрживи развој 37 37 / / 5,0 

II-6 Образовање за одрживи развој 37 37 / / 5,0 

3-1 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 
3-2 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 

3-3 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 

3-4 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 

3-5 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 

3-6 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 

3-7 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 

3-8 Образовање за одрживи развој 74 74 / / 5,0 

4-1 Образовање за одрживи развој 66 66 / / 5,0 
4-2 Образовање за одрживи развој 66 66 / / 4,86 

4-3 Образовање за одрживи развој 66 66 / / 3,50 

4-4 Образовање за одрживи развој 66 66 / / 5,0 

4-6 Образовање за одрживи развој 66 66 / / 5,0 
4-7 Образовање за одрживи развој 66 66 / / 5,0 

4-8 Образовање за одрживи развој 66 66 / / 5,0 

Просечна оцена наставника: 4,95 
 Учествовање на семинарима и обукама 
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Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

“ Веб алатима до интерактивене наставе” 10.12.2021.-13.01.2022. Образовно креативни 
центар 36 

“ Дигитални атлас” 5.11.2021.-2.12.2021 Образовно креативни 
центар 32 

”Обука за запослене-породично насиље” 09.02.2022 
Министарство просвете 

науке и технолошког 
развоја 6 

“Етика и интегритет” 27.05.2022. Агенција за спречавање 
корупције 6 

“Програм обуке наставника  за 
реализацију наставе орјентисане ка 
исхоима учења” 

Новембар-децембар 
2021. 

Министарство просвете 
науке и технолошког 

развоја 4 

“Дигитална учионица / дигитално 
компететан наставник -увођење 
електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала” 

 
Мај 2022. 

Министарство просвете 
науке и технолошког 

развоја 
19,5 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Радионица “Одрживи разој у туризму и 
животна средина као туристичка 
атракција за развој екотуризма”  - 
ЕcoDev” 

Новембар 2021. 

Интеракција ученика и долажење до 
идеја решавања битних питања која се 
тичу екотуризма; Повезивање ученика 
из различитих школа кроз едукацију. 

Име и презиме наставника Мирјана Јањанин 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 
1-3 Примењене науке 37 37   5.00 

1-5 Примењене науке 37 37   4.97 

1-6 Примењене науке 37 37   4.92 

2-1 Примењене науке 37 37   5.00 
2-2 Примењене науке 37 37   4.92 

2-3 Примењене науке 37 37   5.00 

2-4 Примењене науке 37 37   5.00 

2-5 Примењене науке 37 37   5.00 
2-6 Примењене науке 37 37   5.00 

2-7 Примењене науке 37 37   5.00 

2-8 Примењене науке 37 37   5.00 

3-1 Примењене науке 1 74 74   5.00 
3-2 Примењене науке 1 74 74   5.00 

3-3 Примењене науке 1 72 72   4.67 

3-4 Примењене науке 1 74 74   5.00 

3-5 Примењене науке 1 74 74   4.88 
3-6 Примењене науке 1 74 74   5.00 

3-7 Примењене науке 1 72 72   5.00 

3-8 Примењене науке 1 74 74   4.91 

4-1 Примењене науке 1 68 68   4.90 
4-2 Примењене науке 1 68 68   4.89 

4-5 Примењене науке 1 68 68   5.00 
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4-6 Примењене науке 1 68 68   5.00 

4-8 Примењене науке 1 68 68   5.00 

Просечна оцена наставника: 4.96 

● Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Реализација наставе оријентисане ка 
исходима учења 22. 11. 2021. ЗУОВ 24 

Пројектно оријентисана настава у 
зеленим темама и мултимедији 10. 12. 2021. - 6. 1. 2022. ОКЦ 32 

Експерименти у настави 18. 04 - 15. 05. 2022. ОКЦ 32 

Име и презиме наставника Снежана Цветић 

Одељење  Предмет 
Број часова Број ученика  

Просечна 
оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

1/1 Примењене науке 37 36   5,00 
1/2 Примењене науке 37 36   5,00 

1/4 Примењене науке 37 36   4,96 

1/7 Примењене науке 37 36   4,80 

1/8 Примењене науке 37 36   4,83 

Просечна оцена наставника: 4,92 

Стручно усавршавање 
 Посете наставника огледним и угледним часовима, пројектној настави, трибинама – интерно 

усавршавање 

Назив Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Образовање за будућност 15.06.2022. Земунска гимназија и 
издавачка кућа Klio 

 

 Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Блог, Фејсбук и Инстаграм у настави 10.12.2021 – 10.1.2022. ОКЦ 35 

Вебинар „Предузетништво у школама“ 25.5.2022. Образовни центар „Кон -
Тики“ 4 

Дигитална учионица Мај/јун 2022. ЗУОВ 19,5 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 

„Пословни изазов“ 23-24.11.2021. Регионално такмичење 

Име и презиме наставника Богдан Ивковић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

4-1 Основи геополитике 66 68   4,82 
4-5 Основи геополитике 66 66   4,90 

4-6 Основи геополитике 66 68   5,00 

4-7 Основи геополитике 66 66   5,00 

4-8 Основи геополитике 66 66   5,00 

Просечна оцена наставника: 4,94 



 

100 
 

Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитални атлас новембар 2021 Образовно креативни 
центар 32 

Обука за запослене - породично насиље фебруар 2022 
Министарство просвете, 

науке и технолошког 
развоја 

16 

Предузетништво у школама мај 2022 Образовни центар  “Кон-
Тики” 4 

Због епидемиолошке ситуације у земљи нису организована такмичења, секције ни посете  

Име и презиме наставника Дејан Јосиповић 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика Просечна 

оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

3-1 Основи геополитике 74 74 / / 5,0 

3-6 Основи геополитике 74 74 / / 5,0 

3-7 Основи геополитике 74 74 / / 4,88 

3-8 Основи геополитике 74 74 / / 5,0 
4-2 Основи геополитике 66 66 / / 5,0 

4-3 Основи геополитике 66 66 / / 4,9 

4-4 Основи геополитике 66 66 / / 5,0 

Просечна оцена наставника: 4,97 

 -Учествовање на семинарима и обукама 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Дигитална учионица мај-јун 2022. ЗУОВ 19,5 
Током школске године настава је организована преко Гугл учионице. Ученицима су посебно заказивани 
термини за презентовање пројектних задатака у школи 

Име и презиме наставника Милош Савић 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних 

3-2 Основи геополитике 74 74   5,00 

3-3 Основи геополитике 74 74   5,00 

3-4 Основи геополитике 74 74   4,92 

3-5 Основи геополитике 74 74   5,00 

3-6 Основи геополитике 74 74   5,00 

3-7 Основи геополитике 74 74   5,00 

3-8 Основи геополитике 74 74   5,00 

4-3 Религије и цивилизације 66 66   4,87 

4-4 Религије и цивилизације 66 66   5,00 

4-7 Религије и цивилизације 66 66   5,00 

4-8 Религије и цивилизације 66 66   5,00 

Просечна оцена наставника: 4,98 
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Стручно усавршавање 

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Обука школских администратора 
основних и средњих школа за рад у 
систему за управљањем учењем МУДЛ 

2021 година 
Завод за вредновање 

квалитета образовања и 
васпитања 

32 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица/ 
дигитално компетентан наставник-
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

11.5. 2022 -11.6 2022 Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 19,5 

Име и презиме наставника Ђорђе Мамула 

Одељење Предмет 
Број часова Број ученика  

Просечна 
оцена планираних одржаних неоцењених недовољних 

3-1 Религије и цивилизације 74 64   4,92 

3-2 Религије и цивилизације 74 64   4,96 

3-3 Религије и цивилизације 74 64   4,91 
3-4 Религије и цивилизације 74 64   4,80 

3-5 Религије и цивилизације 74 64   4,60 

3-6 Религије и цивилизације 74 72   5,00 

3-7 Религије и цивилизације 74 72   5,00 
3-8 Религије и цивилизације 74 72   5,00 

4-1 Религије и цивилизације 66 63   4,81 

4-2 Религије и цивилизације 66 64   4,91 

4-3 Религије и цивилизације 66 64   5,00 

4-4 Религије и цивилизације 66 62   5,00 

4-5 Религије и цивилизације 66 А 63 Б 66   5,00 

4-6 Религије и цивилизације 66 64   5,00 

4-8 Религије и цивилизације 66 63   5,00 

Просечна оцена наставника: 4,93 

Стручно усавршавање 

Дигитална учионица мај – јун 2022. ЗУОВ 19,5 

Име и презиме наставника Даница Ђуричић 

Одељење Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
4-3 Примењене науке 1 66 62   5.00 

4-4 Примењене науке 1 66 62   5.00 

4-7 Примењене науке 1 66 62   5.00 

Просечна оцена наставника: 5.00 

Име и презиме наставника Јасмина Штављанин 

Одељење  Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
4-1 Примењене науке 2 66 66   4,80 

4-2 Примењене науке 2 66 66   5,00 

4-3 Примењене науке 2 66 66   5,00 
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4-4 Примењене науке 2 66 66   5,00 

4-5 Примењене науке 2 66 66   5,00 

4-6 Примењене науке 2 66 66   5,00 
4-7 Примењене науке 2 66 66   5,00 

4-8 Примењене науке 2 66 66   5,00 

 4,98 

Стручно усавршавање 
Осмоза и проток воде кроз биљку (Пета 
београдска гимназија) 23. 6. 2022. Јасмина Штављанин и 

Миљана Захарић 7 

Процењивање и самопроцењивање 
постигнућа ученика 11. 12. 2021. ЗУОВ 8 

Обука за тест администратора у оквиру 
PISA тестирања Март 2022. 

Завод за вредновање 
квалитета образовања и 

васпитања 
16 

Дигитална учионица Мај 2022. ЗУОВ 19,5 
Фрактали у настави математике и 
физике 26. 5. 2022. Институт за модерно 

образовање 1 

Ваннаставне активности (посете, секције, такмичења, смотре, конкурси) 

Активност (садржај рада) Време одржавања Остварени резултати 
Општинско такмичење из физике (Пета 
београдска гимназија) 19. 2. 2022. Два ученика остварила пласман на 

градско такмичење 
Градско такмичење из физике (Шеста 
београдска гимназија) 27. 03. 2022. Без оствареног пласмана за даље 

такмичење 
Име и презиме наставника Весна Стојанац 

Одељење Предмет  
Број часова Број ученика Просечна 

оцена  Планираних  Одржаних  Неоцењених  Недовољних  
3-1 Примењене науке 2 74 74   5,00 

3-2 Примењене науке 2 74 74   5,00 

3-4 Примењене науке 2 74 74   5,00 

3-5 Примењене науке 2 74 74   4,93 

3-6 Примењене науке 2 74 74   4,89 

3-7 Примењене науке 2 74 74   5,00 

3-8 Примењене науке 2 74 74   4,92 

Просечна оцена наставника: 4,96 

Стручно усавршавање 
Пројектна настава из хемије у школској 
2021-22 години у првом разреду 
гимназије друштвено-језичког смера 

16. јун 2022 Игор Матијашевић  

Назив семинара Време одржавања Организатор Број 
бодова 

Републички семинар о натави физике 19. – 21. маја 2022 Друштво физичара Србије 24 

Седница савета Одељења за средње 
образовање Друштва физичара Србије 19. мај 2022 

Одељења за средње 
образовање Друштва 

физичара Србије 
2 

Руководилац Стручног већа: 
Снежана Цветић, проф. 
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АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 
2021/22. ГОДИНУ 

Ове године мало смо променили приступ прављењу анализе, тј. презентовању исте, да 
се неки параметри не би константно понављали за свак веће. 

Обједињена анализа планираних и одржаних часова: 
Прошлу школску годину обележио је неуобичајено велики број боловања међу 

колегама, али упркос томе успели смо да нам се број планираних и одржаних часова , као и 
претходних година, поклапа односно да не искаче из оквира дозвољених 5-10%. Једини 
предмет где то није случај је немачки језик код колегинице Маријане Јекић, која је мењала 
Јелену Чолић, али није успела да надокнади изгубљене часове, тако да у свим одељењима 
има више од 10% неодржаних часова, нпр. група 4-2,5 планирано 33Т+33В а одржано 
23Т+27В. Колегиница Наталија Вељковић је попунила формулар са 36 планираних часова, 
мислећи вероватно да је то само за друго полугодиште, а и тако има мањак од у просеку 8 
часова по одељењу. Уједно су то једине ситуације где се јавља значајнија разлика између 
броја планираних и одржаних часова. 

Уједначавање критеријума: 
Што се тиче постигнутих успеха ученика тј просека колега истаћи ћу само оне 

ситуације где има већих разлика. Стручна већа српског, енглеског и другог страног језика 
су прилично уједначена, мада би можда требало истаћи да су немачки и латински језик 
најтежи, те самим тим имају и најмање просеке, немачки 3,18 (Бијелић), 3,40(Ракочевић), а 
латински 3,66 и 3,67. Сви остали страни језици имају просеке преко 4.0. 

У већу друштвених наука нема много могућности за поређења, али ваља истаћи 
филозофију где разлика бива све већа, сада је то преко целе једне оцене, Полугић Снежана 
има просек 4,33 а Сантини Веселка 3,21. Када се узме у обзир да су колегинице годинама 
имале јако уједначене просеке, ово је нешто о чему на састанку Стручног већа треба 
поразговарати. И можда би требало истаћи просек младог колеге Милоша Савића 4,80 из 
историје, јер до сада нисмо имали тако високе просеке из овог предмета. Остала три 
професора су у распону од 4,03 до 4,43. 

У већу природних наука ситуација је мало другачија. Веће математике је солидно 
уједначено са једним просеком испод 3,0 код Јованке Стојковић (2,89) а код осталих колега 
креће се од 3.29 (Милена Марић) до 3,70(Ана Баковић). Просеци у већу рачунарства и 
информатике су разнолики, али већим делом су уједначени за исте предмете. Нпр примена 
рачунара, као мање захтеван предмет има веће просеке (4,52, ) док Програмирање има ниже 
3.98 или 4.18. У целини се може рећи да је ово Стручно веће леп пример колегијалне  
сарадње. 



 

104 
 

Веће физике и даље има исте проблеме као и претходних година, са доста 
неуједначеним критеријумима од 3.05 (Жељко Цветић) до 4.97 (Спремо Сободан). Стиче се 
утисак да ту нико није спреман ни на какве промене у раду. Већа хемије и биологије су 
солидно уједначена. За веће географије нисмо добили извештај због вакума у избору 
руководиоца већа, те тај предмет нећемо коментарисати. 

Што се тиче већа физичког и здравственог васпитања, као и изборних програма, 
просеци су изузетно високи и уједначени. 

Као и обично на крају ове анализе направили смо просеке предмета на нивоу школе, 
па предлажемо да се о њима продискутује на састанцима Стручних већа. 

 
 
1. МАТЕМАТИКА 3,40 
2. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3,55 
3. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 3,67 
4. ФИЛОЗОФИЈА 3,77 
5. ФИЗИКА 3,90 
6. ПСИХОЛОГИЈА 4,03 
7. СРПСКИ ЈЕЗИК 4,06 
8. БИОЛОГИЈА 4,07 
9. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 4,12 
10. ХЕМИЈА 4,16 
11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4,29 
12. СОЦИОЛОГИЈА 4,33 
13. ИСТОРИЈА 4,34 
14. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 4,43 
15. РУСКИ ЈЕЗИК 4,45 
16. ЛИКОВНА КУЛТУРА 4,67 
17. РАЧУНАРСКИ ПРЕДМЕТИ 4,75 
18. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 4,92 
19. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1 и 2 4,95 
20. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 3 и 4 4,95 
21. МУЗИЧКА КУЛТУРА 4,95 
22. ГЕОГРАФИЈА  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Овај Стручни актив је током школске 2021/22. године радио на следећим пословима: 
- Доприносио је повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешће у 

развојном планирању; 

- Анализирао је потенцијале и слабости школе, предлагао потребе и приоритете развоја 
школе; 

- Пратио је реализацију Развојног плана и сарађивао је на изради Годишњег плана рада школе, 
ради усклађивања Годишњег плана са Развојним планом школе; 

- Сарађивао је са Стручним активом за развој школског програма ради усклађивања 
Школског програма са Развојним планом школе; 

- Доприносио је одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе; 

- Учествовао је у самовредновању квалитета рада установе. 

- У сарадњи са Тимом за самовредновање радио је на припреми новог Развојног плана школе 
који ће бити донет 2023/24. школске године. 

- Акциони план Развојног плана рада школе за 2021/22. је у високој мери реализован, а 
посебно 

 Задатак 1. који се односи на Равномерну поделу одговорности у управљању школом. 
Директор је у великој мери прилагодио четрдесеточасовну радну недељу запосленима тако 
да имају равномерно распоређене активности (доказ је увид у четрдесеточасовну радну 
недељу запослених). 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Овај стручни актив је током школске 2021/22. године радио на следећим пословима: 
- Разматрање постојећих планова и програма и давање сугестија за побољшање истих, а 

посебне измене су се односиле на израду нових глобалних, оперативних планова и дневних 
припрема за час у свим реформисаним разредима; 

- Примена нових метода у настави, ради побољшања квалитета исте, 

- Учествовање у унапређивању Школског програма руководећи се резултатима процеса 
евалуације и властите процене своје образовне праксе;  

- Утврђивање посебних програма, садржаја и активности (пројеката школе) којима школа 
пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, 
интересовања и потребе; 

- Посебно ангажовање у изради новог Школског програма који ће важити у току школских 
година 2022/23, 2023/24, 2024/25. и 2025/26.  (узевши у обзир све новонастале 
законске измене, тј . измене Правилника о плану и програму наставе и учења за 
гимназију). 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМ-ОВА 

На основу члана 86. Статута Девете гимназије „Михаило Петровић Алас“ директорка 
Школе је на самом почетку школске 2021/22. године именовала чланове следећих тимова: 

1. Тим за професионални развој и каријерно вођење и саветовање ученика: 

 Виктор Вицановић - психолог, 
 Златинка Бумбић - педагог, 
 Душка Станисављевић – наставник и 
 Ана Блечић - наставник 

2. Тим за самовредновање 

 Златинка Бумбић - педагог, 
 Виктор Вицановић - психолог, 
 Бранка Кујовић - наставник, 
 Весна Ковачевић – наставник, 
 Слађана Ђорђевић, родитељ и 
 Представник ученика 

3. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Татјана Шуковић - директор, 
 Виктор Вицановић - психолог, 
 Златинка Бумбић - педагог, 
 Душка Станисављевић - наставник, 
 Даринка Вуковић – родитељ, 
 Ева Аћимовић – секретар, 
 Представник ученика и 
 Представник ученика 

4. Тим за стручно усавршавање 

 Златинка Бумбић – педагог, 
 Наташа Марковић Атар – библиотекар, 
 Гордана Ранђеловић - помоћник директора и 
 Данијела Вујовић - наставник 

5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 Милена Животић Илић – наставник, 
 Бранка Кујовић- наставник, 
 Душан Шешић – наставник, 
 Снежана Цветић – наставник, 
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 Представник ученика и 
 Представник ученика 

6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 Татјана Шуковић – директор, 
 Гордана Ранђеловић - помоћник директора, 
 Виктор Вицановић – психолог, 
 Златинка Бумбић – педагог,  
 Матија Грбовић – председник Школског одбора, 
 Ивана Ћулибрк – родитељ и 
 Представник ученика 

7. Тим за инклузивно образовање 

 Виктор Вицановић - психолог, стални члан, 
 Златинка Бумбић - педагог, стални члан, 
 Одељењски старешина, 
 Родитељ ученика и 
 Предметни наставник 

8. Стручни актив за развојно планирање 

 Бранка Кујовић - наставник, 
 Милорад Дашић - наставник, 
 Весна Ковачевић - наставник, 
 Виктор Вицановић - психолог, 
 Златинка Бумбић - педагог, 
 Слађана Ђорђевић - родитељ 
 Матија Грбовић - председник Школског одбора 
 председник Ученичког парламента 

9. Стручни актив за развој школског програма 

 Татјана Шуковић - директор Школе, 
 Бранка Кујовић - представник наставника, 
 Ана Блечић - представник наставника, 
 Виктор Вицановић - психолог и 
 Златинка Бумбић  - педагог 

10. Тим за пројектну наставу 

 Наташа Марковић - Атар – библиотекар, 
 Марина Влаховић - природне науке, 
 Бајо Секулић - друштвене науке, 
 Јасмина Ковачевић - страни језици, 
 Маја Костадиновић – математика и 
 Милица Ракоњац - уметност 

Директор школе 
Татјана Шуковић 
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 
САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 
промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи 
у дело. Циљ Програма каријерног вођења и саветовања у гимназији је, да помогне младим 
људима да разумеју и интерпретирају информације о свету рада и будућој каријери, да могу 
да разјасне недоумице које имају у погледу професија или послова, да разумеју своје 
способности и дефинишу своје ставове у погледу понуђених или жељених избора. 
Каријерно вођење и саветовање треба да пружи подршку младима да боље разумеју себе и 
своје потребе, да превазиђу могуће баријере у погледу учења и напредовања у будућим 
професијама. С обзиром на епидемиолошку ситуацију у првом полугодишту није било 
уобичајених активности, нпр. „Савети садашњих студената будућим студентима“, 
презентација бројних факултета у нашој школи и интензивне непосредне сарадње у смислу 
одлазака, долазака на трибине, предавања, сајмове образовања и слично, већ се све пренело на 
размену информација путем мејлова или онлајн, Zoom предавања и виртуелне посете.  

Од реализованих активности у овој области треба поменути тестирање заинтересованих 
ученика четвртог разреда тестом професионалних опредељења, од стране психолога који је затим 
водио саветодавни разговор са циљем да помогне ученицима у што рационалнијем избору 
одговарајућег факултета. Такође, психолог и педагог су обављали индивидуална и групна 
саветовања ученика на тему професионалне оријентације, а било је и обављених разговора са 
родитељима ученика на ову тему. Током другог полугодишта, педагог је у сарадњи са 
одељењским старешинама континуирано обавештавала ученике о бројним презентацијама 
факултета, неке су реализоване онлајн, а неке су биле организоване и у Деветој гимназији 
(наведено у првом делу извештаја). 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

У вредновању кључних области примењиване су одредбе „Правилника о стандардима 
квалитета рада установе“ (Службени гласник РС - Просветни гласник"14/2018.) и 
руководили смо се развојним потребама школе као и сагледавањем постојећег стања у 
изабраним областима у складу са контекстом у ком се школа налази. Тим је анализирао 
спровођење развојних циљева Школе.  Ова активност је у склопу целокупног процеса 
самовредновања рада школе и остваривања њене мисије, а то је:“свестрано, квалитетно, 
широко образовање као основа за даље школовање и усавршавање ученика“. Констатовано 
је да се циљеви не остварују уједначено, равномерно и континуирано. Реализација неких 
циљева је боља, код неких је напредак уочљив а код неких стагнира. Приоритет нашег 
Развојног плана између осталог, био је и повећање квалитета наставе, не зато што је он био 
лош у протеклом периоду, већ зато што је то примарна област школског живота и рада која 
стално мора да се развија и осавремењује.  

У том смислу област “Настава и учење“ вредновали смо током посете часовима 
примењујући посебан „Протокол за снимање часова“ усклађен са „Правилником о 
стандардима квалитета рада установе“ за област „Настава и учење“. 

У оквиру предстојеће израде новог Развојног плана рада Школе планираног за 
2023/24. школску годину, током другог полугодишта школске 2021/22. године, тачније у 
фебруару и марту 2022. реализовано је веома опсежно самовредновање рада Школе. 
Испитали смо мишљење (о раду школе) ученика, наставника, родитеља, као и чланова 
Школског одбора. Анкетирање ученика, наставника и родитеља обављено је онлајн, 
применом  Гугл упитника.  

У анкетирању је учествовало 114 ученика четвртог разреда. 
Анкета је реализована у електронској форми путем Гугл упитника. Анкета је 

обухватила 6 области преузетих из Приручника за самовредновање и вредновање рада школе. 
Прва област је Квалитет школских постигнућа (42 питања), затим 2. Брига о 

ученицима(10 питања), 3. Подршка учењу (10 питања),4. Лични и социјални развој (15 
питања), 5. Професионална оријентација (5 питања) и 6. Етос (6 питања). 

На основу о рађених резултата могу се извући следећи закључци и констатације: 
Најбоље оцењени показатељи: 

- У школи се инсистира на одговорном односу према школском простору (инвентар, наставна 
средства,...) – 3,40 

- У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и одржавању школског простора – 3,06 

- Одељењски старешина нас је детаљно упознао са правилима понашања и кућним редом 
школе – 3,37. 
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- Добро се осећам у Деветој гимназији – 2,69. 

- У школи се посебно цени одговорно и зрело понашање - 2,94. 

- Одељењски старешина је увек спреман да саслуша моје проблеме који немају 
директне везе са школом – 2,95. 

- У школи се осећам сигурним и безбедним – 3,18 

- Знања које сам стекао у гимназији доживљавам као средство које ми је омогућило да 
проширим и продубим своје интелектуалне и културне видике (способности) – 2,95. 
Најслабије оцењени показатељи: 

- Школска знања ми помажу да се сналазим у новим и непознатим ситуацијама - просечна 
оцена на овом питању је 2,04. 

- Знања стечена у школи омогућавају ми да се боље сналазим у садашњем и будућем 
приватном професионалном животу - средња оцена 2,16. 

- Пријемни испит за факултет могу да положим са знањима која стекнем у школи - просечна 
оцена је 1,95. 

- Ваннаставне активности одговарају мојим интересовањима - просечна оцена је 1,73.                               

- У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике учења) - просечна оцена је 1,91.                  

- Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке - просечна оцена је 1,80.                                              

- Учествовањеу ваннаставним активностима ми омогућује да задовољим своја интересовања 
и развијам своје таленте - просечна оцена је 1,99. 

- Иницијативе и предлози ученика уважавају се, озбиљно се разматрају и када је то могуће 
помаже се у њиховој реализацији – просечна оцена је 2,02 

- Информације у вези са професионалном оријентацијом у школи су прецизне, јасне и 
актуелне - просечна оцена је 2,05. 

- Заједно са наставником учествујем у изради програма школских ваннаставних активности – 
просечна оцена је 1,40. 

- Упознат сам са свим секцијама које се реализују у школи и увиђам њихов значај – просечна 
оцена је 1,72. 

- Наставници су спремни да саслушају моје проблеме који немају директне везе са школом – 
просечна оцена је 2,21. 

- Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне наставе – просечна 
оцена је 1,96. 

- Иницијативе и предлози ученика уважавају се, озбиљно се разматрају и када је то 
могуће помаже се у њиховој реализацији – просечна оцена је 2,05. 
  У анкетирању је учествовало 69 наставника. 
Анкета је реализована у електронској форми путем Гугл упитника. Анкета је 

обухватила 9 области преузетих из Приручника за самовредновање и вредновање рада школе. 
Прва област је Планирање и припремање (15 питања), затим 2. Наставни процес (28 

питања), 3. Учење (11 питања), 4. Праћење напредовања (11 питања), 5. Квалитет школских 
постигнућа (2 питања), 6. Брига о ученицима (15 питања), 7. Лични и социјални развој и Етос 
(15 питања), и 8. Људски ресурси (7 питања) и 9. Вредности (13 питања).  

Наставници су високо вредновали, на основу самопроцене следеће аспекте свог 
педагошког рада : 
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1. Поштујем приватност и поверљивост добијених информација које се односе на 
емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика и 
трудим се да их на ненаметљив и дискретан начин узимам у обзир у свакодневним 
односима са ученицима. (3,91) 

2. Настојим да се јасно и правилно изражавам на часу.  ( 3,88) 
3. Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима, родитељима и колегамa.(3,88) 
4. Ако приметим/сазнам да неки ученик има емоционалне, телесне, здравствене или 

социјалне проблеме/потребе, знам коме треба да се обратим. (3,88) 
5. Ученике упућујем на уважавање другачијег мишљења. (3,86) 
6. За припрему користим стручну литературу, интернет и друге изворе. (3,84)  
7. Оцењивањем проверавам степен усвојеног знања и ниво разумевања. (3,83)   
8. Ценим активности, доприносе и залагање сваког ученика. (3,83) 
9. Увек сам спреман/на да дискретно реагујем на поверене проблеме од стране 

ученика/родитеља, односно да их упутим „правој“особи/служби. (3,83) 
10. Ученике подстичем да задовољавају своје потребе не угрожавајући друге.(3,80) 

Лошије су вредновали следеће аспекте свог педагошког рада : 
1. У наставним плановима временски је усклађена обрада тема заједничких за више 

предмета. (2,31) 
2. Заједно са ученицима правим програме за поједине ваннаставне активности на основу 

њихових интересовања. (2,40) 
3. Сваке године сам задужен/а за бар једну ваннаставну активност. (2,69) 
4. Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте културних, 

музичких, спортских и сличних активности  (2,60) 
5. При вредновању знања одељење даје своје мишљење. (2,70) 

Родитељи ученика четвртог разреда (76) вредновали су следеће области: 
Квалитет школских постигнућа, Бригу о ученицима, Професионалну оријентацију и Етос. 

Нај оље вредновани показатељи односе се на о ласт Е ос и Бри а о ученицима, а 
сла ије су вредновали питања у вези са Професионалном оријен ацијом и Квали е ом 
школских ос и нућа ученика у смислу њихове оспосо љености за полагање пријемних 
испита на факултетима. 

Рад директора високо је вреднован од стране Школског одбора (упитници су 
подељени члановима Школског одбора на седници). Скоро сви аспекти рада директора 
оцењени су највишим оценама. 

На седници Наставничког већа и наставници (82) су вредновали рад директора, (не 
путем Гугл, већ обичних упитника у штампаној форми). Рад директора је високо вреднован 
са просечном оценом 3,48 (највиша оцена је 4). Према анкети, оно где има простора за 
унапређење рада је развијање поверења,  уважавање различитих мишљења и обезбеђивање 
добре комуникације. 

У анкетирању је учествовало 82 наставника. 
Анкета је садржала 17 питања из Приручника за самовредновање и вредновање рада 

школе. 
Преглед резултата, започећемо са питањима на којима су добијене највише оцене. 
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   Просечна оцена на овом питању је 3,84.   Просечна оцена на овом питању је 3,74 

   Просечна оцена на овом питању је 3,69.   Просечна оцена на овом питању је 3,69.   

     Просечна оцена на овом питању је 3,62. 

С друге стране издвајамо питања која су нешто лошије вреднована. 

       Просечна оцена на овом питању је 2,94.          Просечна оцена на овом питању је 3,17. 

Наставничко веће је детаљно упознато са добијеним резултатима самовредновања, на 
седници реализованој 1. априла 2022.  

Детаљнији резултати и анализе добијених резултата, налазе се у документацији 
педагошко-психолошке службе. 

На основу добијених резултата, пре свега на основу уочених слабости, приступиће се 
изради новог Развојног плана од школске 2023/24. године.  
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       ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

  Превенција насиља, злостављања и занемаривања један је од приоритета у 
остваривању образовно-васпитног рада у нашој школи. Програм заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања ученика у Деветој гимназији већ годинама уназад, остварује 
се кроз активности Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања који чине: директор школе, педагошко-психолошка служба, представник 
родитеља, представник наставника и два представника из реда ученика. Програм заштите 
од насиља, злостављања и занемаривања заснован је на Правилнику о протоколу поступања 
у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (''Сл. гласник РС'' бр. 46 од 
26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020.). На основу Правилника, чланови Тим-а су израдили 
Програм заштите ученика. Овај Програм заштите обухвата четири области: 1.) 
превентивне активности, 2.) мере интервенције у случају насиља, 3.) информисање у оквиру 
школе и 4.) подизање нивоа свести и осетљивости за проблеме насиља. У оквиру 
превенције, Тим је као приоритете издвојио: праћење односа између ученика у одељењу, 
правовремено препознавање агресивних облика понашања, разговор са ученицима о 
ненасилном решавању проблема, подстицање ученика на уважавање различитости, 
уочавање ситуација са повећаним ризиком за насилно понашање.  

Због епидемиолошких разлога, рад Тим-а је изгледао нешто другачије. Одржан је један 
састанак Тим-а током првог полугодишта. На састанку реализованом, 20.12.2021. 
присуствовали су директор школе, психолог - руководилац Тима, педагог и представник 
наставника, Душка Станисављевић. 

На састанку је разматран инцидент који се десио у четвртак, 16.12.2021. између 
ученика Андрије Урошевића и Михајла Пешића из одељења 1-8. Тим је констатовао да је до 
сукоба дошло због неспоразума и лоше комуникације између наведених ученика. 

Конкретно,  до сукоба је дошло јер је Андрија био убеђен да га је Михајло искључио из 
рада групе за израду пројекта изборног програма.  Због тога, у ходнику пре почетка часа 
дошло је до расправе између ова два ученика, да би у једном тренутку Андрија, у афекту 
ударио Михајла у главу. 

Михајло је добио благи оток на челу од тог ударца. Након инцидента, Михајло је дошао 
код педагога и пријавио цео случај. Педагог је  потом обавила разговоре са оба ученика и 
дошла је до основних чињеница о догађају. Затражила је да оба ученика напишу изјаве.  
Затим су педагог и психолог обавили разговоре са родитељима ученика. Мајка Михајла 
Пешића није желела да се овај сукоб преувеличава, односно, сматрала је да је то обичан 
дечачки конфликт. Није тражила строгу казну за Андрију Урошевића. 
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У разговору са Андријом Урошевићем и његовом мајком, педагог и психолог имали су 
прилику да се увере у искрено покајање ученика јер је он у потпуности био свестан тежине 
прекршаја који је урадио.  Такође, педагог и психолог су кроз разговор са Андријом и 
његовом мајком, сазнали да су ова два ученика и у Основној школи показивали међусобну 
нетрепељивост и да је било ситних чарки. 

На крају, после обављених разговора, Михајло и Андрија су се помирили и показали су 
искрену жељу да пређу преко свега што се десило. 

Тим је проиценио, имајући у виду све наведене околности, да не треба ићи са 
престрогим казнама, односно васпитним мерама. 

Предлог Тим-а је да се Андрији изрекне укор одељењског већа због физичког насртаја 
на свог друга, а да Михајло добије опомену одељењског старешине због непримерене и 
провокативне комуникације са Андријом. 

Осим наведеног случаја током првог полугодишта школске 2021/22. године није било 
уочених других облика насиља.  

У другом полугодишту није било инцидентних ситуација, нити било ког облика 
насиља међу ученицима. Због тога можемо констатовати да је укупна безбедност ученика 
на високом нивоу, као што је била и претходних школских година. 
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ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

  

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 
подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 
унапређивање образовно-васпитног рада. Стручно усавршавање запослених, школа 
планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика, 
приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања и на 
основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, 
стручног сарадника и директора. Потребе и приоритете стручног усавршавања школа 
планира и на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, 
стручних сарадника, директора, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада 
установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета 
образовно - васпитног рада. 

Све активности у вези са стручним усавршавањем, операционализоване су кроз рад 
Тим-а за стручно усавршавање. Као и већина осталих активности, тако и оне које се тичу 
стручног усавршавања на екстерном и интерном нивоу, током првог полугодишта школске 
2021/22. године биле су прилагођене актуелној епидемиолошкој ситуацији. Зато се највећи 
део реализованог стручног усавршавања односио на похађање онлајн обука и семинара. 
Међутим, и у овим околностима можемо констатовати да је стручно усавршавање било 
веома садржајно и разноврсно. Током другог полугодишта са нешто бољом 
епидемиолошком ситуацијом било је више могућности и за активности стручног 
усавршавања непосредним (а не онлајн) путем. 

У организацији Друштва за српски језик, Филолошког факултета у Београду, за 
наставнике чланове Стручног већа српског језика и књижевности и ове године је 
реализован Републички зимски семинар, 63. по реду. Због епидемиолошке ситуације, 
семинар је одржан онлајн у периоду од 21. до 23. јануара 2022. године. Семинар су похађали 
сви наставници Српског језика и књижевности: Невена Грујичић, Миланка Ршумовић, 
Наталија Јовановић, Светлана Миловановић, Милорад Дашић, Драгана Петровић, Мања 
Новићевић и Ана Јокић. 

Када је реч о интерном стручном усавршавању, треба поменути да је Наталија 
Јовановић и рецензент припрема за четврти разред (Нови Логос) које су постављене на 
порталу Новог Логоса. Она је такође и евалуатор Читанке за 3. разред у издању Новог 
Логоса, као и добитник награде „Јован Златоусти“ за допринос култури јавног говора. 
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Нас авнице С ручно  већа с раних језика Јасмина Ковачевић, Наташа Младеновић 
и Тања Вучковић, наставнице енглеског језика су током децем ра 2021. онлајн путем 
похађале семинар у организацији ОКЦ-а „Нас ава ен леско  језика заснована на 
ин ер исци линарном рис у у“ и стекле 32 ода. 

Семинар је подељен у 4 теме где је свака трајала недељу дана тј. учесници су је могли 
обрадити у том периоду. На крају сваке теме, учесници су имали задатак и тест да се 
провери оно што је представљено у оквиру теме, што говори да је семинар добро 
конципиран. 

Оно што је важно, јесте да су представљени веома корисни и интересантни веб алати 
за рад на часу, квизови, израда речника, осмосмерки, укрштеница, представљени су начини 
за обнављање градива. Све ово се одвијало у корелацији са другим школским предметима. 

Генерални утисак полазница овог семинара је да је он за сваку препоруку колегама. 
Тања Вучковић је такође током децембра похађала и семинар ОКЦ-а: „Добра припрема 

за час-успешан час“ (32бода) и „Настава заснована на исходима“ у организацији ЗУОВ-а 
(током новембра, 30 бодова). Ана Димитријевић, наставница енглеског језика, похађала је 
семинар: „Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником“ (ОКЦ, 32 бода). 
Калина Глођајевић је током децембра 2021. и јануара 2022. похађала онлајн семинар у 
организацији ОКЦ-а: „Добра припрема за час – успешан час“. Међутим, генерални утисак о 
овом семинару није баш повољан јер се према њеним речима „фокусира на небитним и 
непотребним стварима, а на оним важнијим, као што је сама форма припреме, исходи и тако 
даље, доста слабије. Такође, превише је конфузно одрађен, недовољно добро објашњено, а 
негде има и превише информација“.У другом полугодишту (18.04-22.05.2022.) похађала је 
још један онлајн семинар:“Оцењивање у функцији развоја“ (38бодова). 

Гордана Дујаковић, наставница латинског језика је у периоду од 22. 11 – 10. 12. 2021. 
учествовала у: „Програму обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења“ у организацији ЗУОВ-а и стекла је 24 бода стручног усавршавања. 

У организацији ОКЦ-а у периоду од 10. 12. 2021. – 8. 1. 2022. похађала је онлајн семинар: 
„Оцењивање у функцији развоја учења „(38 бодова). У склопу интерног стручног 
усавршавања треба поменути и семинар у организацији издавачке куће Parsons „Everybody 
Successful Every Day“ (4 сата стручног усавршавања у установи) који су похађале Јасмина 
Ковачевић, Наташа Младеновић, Ана Димитријевић, Калина Глођајевић и Тања Вучковић. 

 Наталија Вељковић, наставница латинског језика је у периоду од 10. 12. 2021-
13.1.2022. похађала онлајн семинар у организацији ОКЦ-а: „Веб алатима до интерактивне 
наставе“ (36 бодова). 

Борислав Ракочевић, наставник немачког језика је узео учешће у раду комсије за 
израду стандарда за први и други страни језик у оквиру пројекта „Државна матура“. 

Такође, имао је учешће у раду комисије за израду програма за специјализована 
одељења гимназија за физику, биологију и хемију, а у склопу интерног стручног 
усавршавања треба поменути и менторски рад са наставницима - приправницама Десете 
гимназије, Миљаном Радић и Оливером Текић. 

Милица Андрејевић, наставница руског језика је у организацији Завод за 
унапређивање образовања и васпитања, у периоду од 22.11.2021.-10.12.2021., учествовала у 
„Програму обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ и 
стекла 24 бода стручног усавршавања. У периоду од 10.12.2021.-08.01.2021. похађала је 2 
семинара у организацији ОКЦ-а и то: „Добра припрема за час, успешан час“ 32 бода и 
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:„Оцењивање у функцији развоја и учења“ 38 бода. Такође је узела учешће и у семинару:“ 
Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика“, у 
организацији Славистичког друштва Србије у периоду од 14.01.2022.-15.01.2022. (16 
бодова). Током априла 2022. Милица је узела активно учешће у још једном ОКЦ онлајн 
семинару – „Веб-алатима до интерактивне наставе“ (36 бодова). 

Када је реч о стручном усавршавању наставника Стручног већа математике и 
рачунарства и информатике, он и ове године обилује разноврсним активностима. 

Наставници математике: Јованка Стојковић, Наташа Павловић, Душан Димитријевић, 
Милена Марић, Ана Баковић , Биљана Борак, Марица Блажић, Милена Кликовац су током 22. 
и 23. јануара 2022. онлајн путем похађали „Државни семинар Друштва математичара 
Србије“ (кат. бр. 345) и стекли 16 бодова. 

Маја Костадиновић је у периоду од 1.10.2021-29.10.2021. похађала два онлајн семинара 
у организацији ОКЦ-а: “Геогебра у настави“ (32 бода) и „Домаћи задаци у функцији повећања 
ученичких постигнућа „ (32 бода). 

Милена Марић је похађала два семинара у организацији ОКЦ-а: „Добра припрема за час 
– успешан час“ и „Управљање тимовима“ оба по 16 бодова и оба реализована у периоду од 
10. децембра 2021. до 15. јануара 2022. године. 

Милена Кликовац узела је учешће на Симпозијуму: „Математика и примене“ 4. 
децембра 2021. у организацији Математичког факултета и стекла је -1 бод стручног 
усавршавања. 

Сви наставници рачунарских група предмета су учествовали на традиционалном 
зимском „Државном семинару Друштва математичара Србије“ (кат.бр.345) од 22.-23.01.22. 
и остварили 16 сати (бодова) стручног усавршавања. 

 Мирко Димитријевић, похађао је два онлајн семинара у организацији ОКЦ-а: „Блог, 
инстаграм и фејсбук у настави“ (октобар 2021. 36 бодова) и „Основе веб дизајна – креативни 
начин за развој ученика“ (32 бода-новембар 2021). 

 Такође је узео учешће и у „Програму обуке наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења“ у организацији ЗУОВ-а (24 бода). 

Милена Бајровић је у периоду од 05.11.2021. до 02.12.2021. похађала семинар: „Основе 
веб-дизајна – креативни начин за развој ученика“ (ОКЦ, 32 бода). 

Милена Животић Илић је похађала: „Онлајн обуку школских администратора свих 
основних и средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл“ у организацији 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у партнерству са УНИЦЕФ-ом и 
Делегацијом Европске уније у Републици Србији (новембра 2021., 32 бода). 

Душан Шешић и Горан Шекарић су похађали „Oбуку за ИТ администраторе“ семинар 
ДМС-а, који је одржан у јануару 2022. 

Нас авници С ручно  већа риро них наука усавршавали су се на екстерном и 
интерном нивоу. 

Зорана Недељковић, наставница физике је у периоду од 10.12.2021. до 09.01.2022. 
похађала онлајн семинар: „Оцењивање у функцији развоја и учења“ у организацији ОКЦ-а (38 
бодова). 

Слободан Спремо „Настава оријентисана ка постигнућима ученика“ 12. и 13. новембра 
2021. Охрид у организацији Математичке гимназије. 



 

119 
 

Бранка Кујовић, наставница хемије је током новембра 2021. похађала Онлајн обуку 
школских администратора свих основних и средњих школа за рад у систему за управљање 
учењем Мудл“ у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 
партнерству са УНИЦЕФ-ом и Делегацијом Европске уније у Републици Србији ( 32 бода). 

Такође, наставници хемије су и ове године узели активно учешће и у осталим 
видовима стручног усавршавања: у септембру онлајн Извештај о куповини наставних 
средстава - Бранка Кујовић; Обука за графичку таблу као и Обука за Молвју - Игор 
Матијашевић; Сачувајмо природу - заштита од загађивања животне средине-Марина 
Влаховић (у октобру); Презентација о Нобелу-Бранка Кујовић (у новембру) и Мудл извештај 
са семинара (у децембру); ТМФ презентација у децембру као и презентација Физичко-
хемијског факултета. У склопу интерног стручног усавршавања, Игор Матијашевић, 
наставник хемије је 16.6.2022. у Свечаној сали Девете гимназије реализовао угледно 
предавање: “Пројектна настава из хемије у школској 2021/22. у првом разреду гимназије 
друштвено-језичког смера“. 

Наставница биологије - Ана Блечић ангажована је као члан Управног одбора Српског 
биолошког друштва, и редовно је присуствовала седницама. Као члан Радне групе за израду 
тестова и задатака из биологије за државну матуру, присуствовала је већем броју састанака 
(углавном онлајн услед актуелне пандемије) на којима су најпре изабрани задаци за други 
пилот, а затим се приступило раду на приручнику. 

Милица Марковић је у децембру похађала онлајн семинар ОКЦ-а „Веб алатима до 
интерактивне наставе“ (36 бодова), а у новембру је узела учешће и у „Програму обуке 
наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ у организацији ЗУОВ-
а (24 бода). Такође је у октобру присуствовала Састанку Актива наставника биологије на 
нивоу града. 

Снежана Цветић, наставница географије је у периоду од 10. 12. 2021. до 10. 1.2022. у 
организацији ОКЦ-а похађала семинар: „Блог, Фејсбук и Инстаграм у настави“ (35 бодова) 
Узела је и учешће на Трибини „Дијалог кафе“ (Нови Пазар) од 5. до 7. новембра 2021. године 
у организацији Удружења за Уједињене нације Србије. 

Наставници Богдан Ивковић и Младен Туровић су током новембра похађали онлајн 
семинар: "Дигитални атлас" (ОКЦ, 32 бода). 

Наставници Стручног већа друштвених наука и уметности похађали су и бројне 
друге семинаре и остале видове стручног усавршавања у складу са својим афинитетима. 

Наставница историје - Данијела Вујовић је током новембра похађала семинар: „Корени 
и последице холокауста у културно-историјској перспективи“ (20 бодова) у организацији 
Министарства просвете и Центра за студије јеврејске културе и уметности. У реализацији 
ОКЦ-а је у периоду од 10.12.2021.-06.01.2022. похађала семинар „Тестови знања-водич за 
израду и примену“ (36 бодова). Овај семинар су похали и Весна Ковачевић и Бајо Секулић 
који су такође похађали и «Обуку за специјализовано одељење ИГ други разред“ 11.09.2021. у 
организацији Министарства просвете. 

Милица Ракоњац и Душка Станисављевић су дале свој допринос у склопу Програма 
обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према 
здрављу, очување здравља и безбедности ученика“(коју је похађала педагог школе) 
реализујући час: “Стрес, механизми превазилажења и развој здравих стилова живота“ 
(корелација Грађанског васпитања и Психологије) у ком је евидентно унапређивање 
међупредметне компетенције ученика „Одговоран однос према здрављу". Поред њих, такав 
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час „Утицај стила живота на телесну тежину“ су реализовали и Милица Марковић и 
Срећко Маловић - корелација Биологије и Физичког и здравственог васпитања). 

Душка Станисављевић је у периоду од 10.12.2021 – 08.01.2022. похађала онлајн 
семинар: „Добра припрема за час – успешан час“ (ОКЦ , 32 бода), а као члан Тима за заштиту 
од насиља и дискриминације и обуку за запослене: „Стратегије у раду са учеицима који 
показују проблеме у понашању « (20.11.2021. ) на платформи»Чувам те». 

Лариса Жигић, наставница ликовне културе је у периоду од 10.12.2021. до 6.1.2022. 
похађала онлајн семинар (ОКЦ, 36 бодова) “Тестови знања-водич за припрему и израду“.  

Јерина Васић, наставница социологије и Снежана Полугић, наставница филозофије су 
у периоду од 22.11.-11.12. 2021. у организацији ЗУОВ-а похађале: „Обуку за реализацију нових 
програма наставе оријентисане ка исходима“ (24 бода). 

Дубравка Носовић, наставница грађанског васпитања је у септембру похађала: «НТЦ 
систем учења - Развој креативног и функционалног мишљења“ и присуствовала „69 . 
Конгресу психолога Србије“ а у октобру „X I Kонгресу психотерапеута Србије“. 

Руководилац Стручног већа наставника физичког и здравственог васпитања 
Зоран Ћирић је током септембра и октобра похађао две важне обуке за запослене на 
платформи „Чувам те“ :“Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ 
и „Обуку за запослене - Породично насиље“. 

Марко Лекић је у организацији Друштва педагога физичког васпитања Војводине 
11.12.2021. похађао семинар; „Физичко и здр. васпитање усмерено на исходе учења: зашто и 
како?“ и стекао је 8 бодова стручног усавршавања. 

Наставници Стручног већа изборних програма су се такође интензивно стручно 
усавршавали. Јована Јевтовић, наставница изборног програма Појединац, група и друштво 
похађала је Обуку Е-учионице (06.12.2021.-27.12.2021. у организацији ЗУОВ-а); а у октобру и 
Обуку ,,Унапређење међупредметне компетенције – Одговоран однос према здрављу''. 

Младен Туровић, наставник Образовања за одрживи развој је у новембру похађао 
онлајн семинар (ОКЦ-а 32 бода) „Дигитални атлас“, а такође и „Програм обуке наставника 
за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења“ (24бода) а у децембру и „Веб 
алатима до интерактивне наставе“ (ОКЦ, 36). 

Мирјана Јањанин (Примењене науке) и Павле Павловић (Религије и цивилизације) су 
у новембру похађали семинар у организацији ЗУОВ-а: „Реализација наставе оријентисане 
ка исходима“. 

Чланови Тим-а за самовредновање (Татјана Шуковић, Виктор Вицановић, Бранка 
Кујовић Весна Ковачевић и Златинка Бумбић су 10. марта 2022. преко ZOOM апликације од 
17 до 20 часова похађали вебинар о самовредновању: "Самовредновање – обезбеђивање 
квалитета рада школе".  

Поред великог броја онлајн ОКЦ семинара, као и других које су наставници 
самоиницијативно и сходно својим интересовањима похађали, током 2021/22. школске 
године наставници Девете гимназије похађали су и две обуке које имају статус обука од 
јавног значаја: 

1. Програм обуке "Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према 
исходима" (од 22.11.2021.-24 бода) и у овом циклусу било је 14 пријављених наставника и 
2.“Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” (од 
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10.5.2022.-19,5 бодова). За ову обуку првобитно је пријављен 61 наставник и можемо 
констатовати да је током досадашњих циклуса ову, као и горе наведену обуку похађало око 
90% наставника. 

Психолог се у периоду од 25. до 28.5.2022. године стручно усавршавао учешћем на 70. 
Конгресу психолога „Психологија између професије и науке“ реализованом у Врњачкој Бањи 
(4 дана, 4 бода). 

Од 6.7.2021. педагог је почела са похађањем онлајн обуке: „Програма обуке за 
оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, 
очување здравља и безбедности ученика“ (12 бодова СУ), а 25.8.2021. одржала је 
презентацију у вези са тим групи наставника који су током септембра реализовали часове 
или ваннаставне активности у оквиру којих се види примена здравственог и родног 
питања. До 5. октобра, педагог је проследила најуспешније примере просветним 
саветницима у својој Школској управи, а то су овога пута биле припреме за час: “Стрес, 
механизми превазилажења и развој здравих стилова живота“ (наставнице Милице Ракоњац 
и Душке Станисављевић-корелација Грађанског васпитања и Психологије) и „Утицај стила 
живота на телесну тежину“ (Милице Марковић и Срећка Маловића - корелација Биологије 
и Физичког и здравственог васпитања). 

Педагог је 19.10.2021. успешно савладала и онлајн обуку на Националној платформи 
за превенцију насиља у школама -„Чувам те“: „Обуку за запослене-Стратегије у раду са 
ученицима који показују проблеме у понашању“ (16 бодова интерног СУ). Такође је похађала 
и обуку „Дигитална учионица…“ 

Библиотекар школе је током маја-јуна 2022. похађала „Програм обуке за запослене у 
образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“.  

Директор и помоћник директора су у периоду од 24. до 26. фебруара 2022. 
присуствовале трећем, акредитованом стручном скупу за директоре установа образовања 
и васпитања, под називом: „Директор − носилац промена у образовању“ одржаном у 
Врњачкој Бањи. 

Извештај поднела 
Златинка Бум ић, педагог 
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ  МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва обавља следеће послове:  
1) Учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 
2) Израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и 

предузетништвом; 
3) Прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 
4)Учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 
5) Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности. 
На првом састанку Тима за развој међупредметних компетенција и преузетништва, 

чланови тима, наставнице Бранка Кујовић, Снежана Цветић, Миена Животић Илић, Душан 
Шешић и ученице Мина Остојић и Мина Марковић, гласали су приликом избора 
председника тима и усвајања плана рада Тима.  

За председника тима једногасно је изабрана наставница Милена Животић Илић. 
Такође, годишњи план рада тима једногласно је усвојен . 

У периоду од 23.11.2021. до 24.11.2021. у организацији Достигнућа младих Србије, 
одржано је такмичење Пословни изазов. Под менторством наставнице Снежане Цветић, на 
овом такмичењу учествовале су ученице Анђелија Јеремић, Милица Савић и Марија Хорват 
из одељења 3-1. 

Током децембра, на часовима Примене рачунара у првом разреду ИТ смера и часовима 
рачунарства и информатике у првом разреду реализовани су онлајн предавање и онлајн 
радионица представника Викимедије Србије, Небојше Ратковића, где су ученици имали 
прилику да науче како се пишу Вики чланци коришћењем викитекста и укључили се у 
пројекат писања Вики чланака. У оквиру овог процеса остварује се међупредметна 
компетенција ових предмета са предметима енглески језик и српски језик и књижевност. 

У децембру месецу остварена је међупредметна компетенција предмета Примена 
рачунара и Хемија. Ученици првог разреда ИТ одељења су израђивали су презентације са 
темама из области Хемије, коришћењем одговарајућих рачунарских алата. 

Наставнице Милена Животић Илић и Снежана Цветић започеле су припрему ученика 
за такмичење Титан у организацији Достигнућа Младих Србије, чиме се негује 
предузетнички дух код ученика, током децембра месеца. 
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На такмичењу Титан нашу школу су представљале Јована Спасић и Мика Љиљак-
Вукајловић из одељења 2-9. Наше ученице су стигле до четврт финала овог такмичења. 

Током другог полугодишта остварене су међупредметне компетенције из предмета 
Географија и Примена рачунара, где су ученици 2-9 израђивали пројекат који се тицао 
примене алата за креирање видео материјала на задате теме из Географије. Такође, 
остварена је међупредметна компетенција Примене рачунара и СРпског језика и 
књижевности. Ученици 2-9 су овог пута израђивали пројекат који је подразумева примену 
алата за снимање звука на задату тему из Српског језика и књижевности. 

Наставница Милена Животић Илић је учествовала као говорник на округлом столу у 
оквиру конференције Викилајв 2022, одржаној 28. и 29. маја у Српско-корејском 
Информатичко приступном центру у Београду. Организатор је била Викимедија Србије. 

Руководилац Тима 
Милена Животић Илић 
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ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 
УСТАНОВЕ 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе обавља следеће послове:  
1) Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе; 
2) Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе; 
3) Прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 
4) Учествује у стварању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 
5) Сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности; 
Током школске 2021/2022. године реализоване су следеће планиране активности: 
 - Формиран је Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и усвојен је Плана 

рада; 
- На састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 27.8.2021. 

су као и на Педагошком колегијуму, на основу стручних упутстава, постављене основе за 
израду оперативног рада установе за почетак школске 2021/22. школске године; 

- Развој методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада школе у 
сарадњи са Тимом за самовредновање и Стручним активом за развојно планирање; 

- Извршена је Анализа степена остварености циљева и стандарда постигнућа, као и 
развоја компетенција увидом у посећене часове; 

- У сарадњи са Тимом за самовредновање и Стручним активом за развојно планирање, 
израђени су упитници за самовредновање и израду  новог Развојног плана; 

- Поред укључивања наставника у велики број онлајн семинара, у склопу пружања 
подршке наставницима (посебно математике, физике и рачунарства и информатике) током 
реализације наставе на даљину, докупљен је велики број графичких табли, које су се 
показале изузетно корисним за учење на даљину. 
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ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Општи циљ овог Тим-а је: Спровођење свих активности везаних за примену принципа 
инклузивног образовања утврђених законским и подзаконским актима. 

Специфични циљеви:  
- Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања 
- Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области 
- Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба за 

неким од облика пружања додатне подршке 
- Координација и праћење рада тимова за пружање додатне подршке, уколико постоји 

потреба за формирање ових тимова 
- Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запослених за 

препознавање и прилагођавање рада у случајевима који потпадају под стандарде 
инклузивног образовања. 

Педагошко-психолошка служба је у сарадњи са предметним наставницима, а посебно са 
одељењским старешинама, континуирано вршила анализирање потреба за додатном 
подршком ученицима. Израђени су нови педагошки профили и план индивидуализације за 
нове ученике и настављено је са применом мера индивидуализације, код ученика где је  
раније евидентирана потреба за тим. Наставници су оснажени да покажу већи 
сензибилитет за ученике којима је потребне додатна подршка.  

У школи за сада нема ученика за које би било неопходно применити ИОП, јер је кроз 
редовну наставу могуће спровести адекватне мере индивидуализације. 
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ТИМ ЗА ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 

Због епидемиолошких разлога, рад тима је изгледао нешто другачије. Одржан је један 
састанак Тим-а у првом полугодишту - 23.9.2021. (на ком је усвојен план рада за текућу 
школску годину и успостављен договор о предстојећим активностима) и још два састанка у 
другом полугодишту - у марту и јуну 2023. Чланови Тима су договорили да је у процесу 
смањења оптерећености ученика бројним пројектима, потребно да приликом осмишљавања 
и планирања наредних пројеката, наставници повежу два или више предмета, тако да се смањи 
број пројеката у једном полугодишту. Оваквим начином рада, ученици ће бити мање оптерећени 
и истовремено ће развијати и неговати међупредметне компетенције и вештине.  

Услед епидемиолошке ситуације, јасно је да је и реализација часова пројектне наставе била 
отежана, али ипак реализована у високом степену, делом непосредно у школи, а било је и оних 
часова пројектне наставе који су реализовани путем онлајн платформи за учење Гугл учионица, 
Зума и др. 

 
 


