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Не знати је срамота, а учити је велика част 

(латинска изрека) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Школска година је специфичан временски и пословни циклус. Током ње се 

одвијају бројне активности: Неке се циклично понављају, а друге су 

јединствене и изузетне. 

Школски дани су најчешће слични, али су понекад изузетни и незаборавни. 

У штури облик извештаја записују се чињенице и подаци, али много важнији 

део школског живота траје само у сећањима и живи у успоменама. 

Протекла школска година биће упамћена по успесима наших ученика и 

професора , по оживљавању сјаја и одржавању традиције. 

Нека овај извештај буде наговештај позитивних промена, али и очување 

традиције, да се у журби ка будућности не заборави прошлост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Извештај о раду Шабачке гимназије у школској 2017/2018. години     

 

5 

 

 

 
Догодило се … 

(извод из Летописа школе) 

 
1. 9. 2017. почела је настава нове школске 2017/2018. године. Пријем нових ученика 

Шабачке гимназије одржан је током првог часа у Свечаној сали. Ученике је поздравила 

директорка школе, Маријана Исаковић. 

12--14. 10. 2017.  на основу пројекта „Сусрети који мењају све(с)т“, делегација ученика 

предвођена  професорима Шабачке гимназије, Биљаном  Дробњак и Синишом  

Мозетићем, заједно са представницима Градске управе Шабац, била је у посети Првој 

гимназији у Цељу. Овим путовањем награђени су најбољи ученици школе, истовремено и 

волонтери АФС Србије. 

18--22. 10. 2017. гост Шабачке гимназије била је делегација 67. гимназије из Нижњег 

Новгорода у оквиру сарадње ове две образовне установе. Делегација је присуствовала 

настави у школи, обишла знаменитости Шапца и разговарала са представницима града. На 

крају посете, на Свечаној седници Наставничког већа потписан је Протокол о сарадњи 

који ће означити приступање Шабачке гимназије пројекту “Заједно у будућност“ у 

области биомедицине и кибернетике. Тиме ће наша школа постати део светске породице 

школа коју чине образовне установе из Кине, Италије, Шпаније, САД-а, Русије. Ова 

сарадња ће се огледати у размени ученика, а циљ јој је унапређивање наставе и 

успостављање разумевања и пријатељских односа. 

19. 10. 2017. у нашој школи одржана је седница Заједнице гимназија Србије којој је 

присуствовао и министар просвете Слободан Шарчевић. Он је том приликом обишао 

школу, нове кабинете и радове који још трају у спортској сали. 

23. 10. 2017. на Beelistu, смотри средњошколских часописа, у организацији Математичке 

гимназије, похваљен је Гимназијски гласник, у конкуренцији 27 ђачких часописа. Ово је 

прво учешће нашег часописа на Beelistu. 

24. 10. 2017. ученици школе, заједно са професорком хемије Радмилом Вучић, обележили 

су Дан молекула. 

25. 10. 2017. стручни сарадник и професор Шабачке гимназије Биљана Дробњак  на 

регионалном састанку Мреже подршке инклузивном образовању одржала је презентацију  

на тему индивидуалних образовних програма у гимназијама. Биљана Дробњак је 

награђена 2015. године за пример добре педагошке праксе у области инклузивног 

образовања у Србији. 

Дан италијанске књижевности обележен је у Свечаној сали школе радионицом “Лица 

траже писца: 150 година од рођења Луиђија Пирандела“. Радионицу је одржала 

студенткиња завршне године студија Филолошког факултета, у сарадњи са професорком 

италијанске књижевности др Душицом Тодоровић Лакова. 

26. 10. 2017. у школи је одржан трећи Сајам књига шабачких гимназијалаца. Ученици свих 

разреда били су изузетно заинтересовани , креативни у украшавању штандова и 

привлачењу купаца. Део прикупљеног новца биће употребљен за набавку школских 

реквизита, а одељење победник ће посетити Сајам књига у Београду. Ове године 

награђено је одељење 2/1  друштвено-језичког смера.  

28. 10. 2017. победничко одељење школског Сајма књига, њихова разредна Драгица 

Марковић, као и многи други заинтересовани ученици,  посетили су Сајам књига у 

Београду. Ученике су водиле Станка ел Рабади и Љиљана Димитрић, професорке српског 

језика и књижевности. 

2. 11. 2017. у школској библиотеци одржана је презентација секције немачког језика. 

Чланови ове секције и њихова професорка немачког језика, Мирослава Сарић, 

учествовали су у сесретима младих у Аустрији од 12. 7. до 21. 7. 2017. године. Пројекат 

“Медији и млади“, који је омогућио нашим ученицима одлазак у Аустрију, написала је 

Бојана Илић, волонтер  Интеркултуре Србије и њени сарадници. Пројекат је подржала и 

Европска унија у оквиру  програма Erasmus plus. 
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3. 11. 2017. поводом обележавања јубилеја, 180 година Шабачке гимназије, у Свечаној 

сали одржано је предавање на тему “Један знаменити Шапчанин, Стојан Новаковић“. 

Предавач је био др Милош Ковић, доцент на Филозофском факултету у Београду, такође 

Шапчанин и бивши ђак гимназије. Предавање је организовало Стручно веће за историју 

Шабачке гимназије. 

4--5. 11. 2017. у оквиру прославе јубилеја школе, математичким турниром почели су Дани 

математике, рачунарства и информатике. Такмичиле су се екипе Крагујевачке, Зајечарске, 

Бијељинске, Чачанске, Ваљевске, Рачунарске, Митровачке и Шабачке гимназије. Екипну 

победу однела је екипа домаћина, 2. место освојила је Чачанска гимназија, а 3. место 

Ваљевска гимназија. Сви ученици показали су изузетно знање из математике. Ученици и 

њихови професори, осим у такмичењу, уживали су и у дружењу са својим домаћинима.  

6. 11. 2017. у оквиру Дана рачунарства и информатике, професор др Ђорђе Бабић одржао 

је предавање на тему “Од класичне криптографије до савремених шифарских система“. 

Актуелна тема заштите података, са занимљивим математичким и програмским 

решењима, привукла је велики број заинтересованих ученика и професора. Др Ђорђе 

Бабић је Шапчанин, бивши ђак гимназије, а данас ванредни професор за област 

умрежених рачунарских система на Рачунарском факултету. 

7. 11. 2017. др Зоран Димитријевић одржао је предавање на тему “Интернет револуција“. 

Он је на занимљив начин повезао причу о интернету и својим животним и пословним 

искуствима. И он је Шапчанин, бивши ђак гимназије, докторирао  на компјутерским 

наукама Универзитета Колумбија у Санта Барбари. Радио је у Гуглу као инжењер и 

створио је www.google.co.yu и   www.google.rs. Данас је власник ЦАП фирме. 

Рукометашице наше школе освојиле су 1. место на градском такмичењу. Припремао их је 

Љубиша Којић, професор физичког васпитања. 

8. 11. 2017. Шабачка гимназија прославила је 180 година постојања пригодним програмом. 

У галерији “Владислав Лалицки“ у Шабачком позоришту отворена је изложба радова 

професора и ученика Гимназије, ликовних уметника од 1977. до 2017. године. Ауторка 

поставке била је Нада Пантелић, професор ликовне културе у пензији. У припреме је био 

укључен и садашњи професор ликовне културе у школи, Душан Нешковић. Поводом 

јубилеја штампана је и монографија “Наставници и ученици Шабачке гимназије, ликовни 

уметници 1837-2017.“ Аутор је Радован Миразовић, теоретичар уметности, а коауторка 

професорка Нада Пантелић. 

Програм Свечане академије под називом “Сви наши“ режирала је професорка српског 

језика и књижевности Снежана Корнарос. Академија је “омаж свим бившим ученицима и 

професорима који су обележили ову школу и дали јој значај“. У реализацији ове идеје 

помогла јој је и професорка српског језика и књижевности у пензији, Ката Југовић.  

Богат и разноврстан програм употпунили су и глумци Шабачког позоришта, КУД 

Абрашевић, ученици Музичке школе “Михаило Вукдраговић“ и вокална група 

“Шапчанке“. Завршну беседу одржао је др Владимир Вулетић, професор на Правном 

факултету у Београду, бивши ђак Шабачке гимназије. 

15. 11. 2017. одржана је Књижевна олимпијада о стваралаштву руског писца Максима 

Горког. На електронској платформи Државног универзитета ННГУ „Лобачевски“ из 

Нижњег Новгорода, наши ученици показали су изузетно знање. У финале су се пласирале 

ученице Јелена Адамовић, Марија Живановић, Јелена Дамјановић и Бојана Ђурић.  

16. 11. 2017. у склопу обележавања школског јубилеја, а у сарадњи са Канцеларијом за 

младе града Шапца, одржана је обука за вршњачке едукаторе под називом “Толеранција и 

ненасиље“. Млади из нашег града имали су прилику да кроз различите задатке и захтеве 

сазнају нешто више о толеранцији, предрасудама и како их превазићи, када и како бити 

једнак са осталима у друштву, каква су данашња деца, како се учити толеранцији... Обука 

је реализована кроз четири тематске целине, а већина ученика се изјаснила да жели да 

буде едукатор. Заједничким радом дошло се до закључка да је највећи проблем 

(не)разумевање између вршњака, да недостаје разговор у конкретним ситуацијама и 

активно слушање. Аутор и реализатор обуке била је Биљана Дробњак, мастер педагог и 

стручни сарадник у Шабачкој гимназији. 

http://www.google.co.yu/
http://www.google.rs/
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20. 11. 2017. професори страних језика и Шабачка гимназија угостили су др Ненада 

Томовића, доцента на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Професор 

Томовић одржао је интерактивно предавање ученицима на тему “Шта добар преводилац 

треба да зна“. Овај занимљиви приступ превођењу заинтересовао је многе ученике, 

нарочито ученике филолошких одељења. 

27. 11. 2017. у Ходнику сећања Шабачке гимназије откривена је спомен-плоча – барељеф 

Михаила Ђурића, поводом обележавања Дана професора Ђурића, некадашњег ученика 

ове школе. Плочу са ликом овог важног Шапчанина открили су градоначелник Шапца, 

Небојша Зеленовић, и академик Данило Баста, Ђурићев ученик, а касније и колега на 

Правном факултету у Београду. У Свечаној сали Гимназије одржана су два предавања 

посвећена Михаилу Ђурићу. Прво предавање одржао је др Илија Марић на тему 

“Филозофска једначина Михаила Ђурића“, а друго др Јовица Тркуља на тему “КОД 21 о 

Михаилу Ђурићу“. 

30. 11. 2017. у сарадњи са Хуманим срцем града Шапца, Шабачка гимназија укључила се у 

акцију прикупљања слаткиша и играчака за најмлађе и најсиромашније становнике нашег 

града. 

2. 12. 2017. у Ваљеву је одржан други математички турнир “Интеграл куп“ у организацији 

Ваљевске гимназије и Подружнице математичара Ваљево. Такмичење је имало 

међународни карактер јер су се такмичили и ученици из Црне Горе и Босне и 

Херцеговине. Наши ученици другог разреда, Давид Милинковић и Никола Савић, 

освојили су две сребрне медаље, а бронзану Милица Мирковић, ученица првог разреда, 

сви у конкуренцији ученика специјалних одељења.   

9. 12. 2017. организовано је свечано отварање спортске сале у Шабачкој гимназији. Након 

вишемесечних радова сала је у потпуности обновљена и спремна за нове спортске успехе. 

Свечаном отварању присутвовали су многи гости, професори, стари и нови најбољи ђаци 

спортисти. Представиле су се и наше атлетичарке, а одиграни су и турнири у одбојци, 

кошарци, фудбалу, као и пријатељска женска рукометна утакмица са ученицама гимназије 

„Филип Вишњић“ из Бијељине. 

12. 12. 2017. на финалном такмичењу Књижевна олимпијада о стваралаштву Максима 

Горког, наша ученица првог разреда, Марија Живановић, освојила је треће место. 

Припремала ју је Татјана Маринковић, професорка руског језика. 

Маша Ђурић и Ања Петровић, ученице првог разреда рачунарског смера,  освојиле су 

бронзане медаље на међународној јуниорској олимпијади у Амстердаму. Тим успехом   

наставиле су већ успешну традицију наших старијих ученика јер је ово трећа година да 

наши ученици освајају медаље на овом важном такмичењу. Као и претходни такмичари, и 

њих две су морале да савладају скоро целокупно градиво средње школе из физике, хемије 

и биологије. У томе им је помогао професор Горан Станојевић. 

26. 12. 2017.  Лука Познановић освојио је прво место на такмичењу у пливању делфин 

стилом на 100 метара на Новогодишњем купу у Шапцу. 

27. 12. 2017. одржана је друга „Шега“ шабачких гимназијалаца. Изведено је петнаест 

наступа који су нас насмејали, забавили, али и расплакали. Као и претходне године, 

организатор је била професорка Ана Јеликић, уз сарадњу професорке Милене Радичевић 

Милићевић. „Шегу“ су отворили водитељи Невена Матић и Иван Убавић. Жири су 

чинили професор историје Зоран Богдановић, професорка француског језика Драгица 

Марковић, професорка математике и информатике Зорица Бегуш, професорка немачког 

језика Мирослава Сарић и бивша ученица, сада глумица, Невена Пантић. Прво место 

освојила је прошлогодишња вицешампионка Тијана Петровић која је хип-хоп плесом 

одушевила публику и жири. Друго место припало је Милици Илић и Исидори Јањић које 

су отпевале песму Getaway car. Треће место припало је прошлогодишњој шампионки 

Марији Богдановић која је и ове године одушевила својим гласом и вокалним 

могућностима. 

28. 12. 2017. још један бивши гимназијалац одржао је предавање у школи. Оливера 

Затезало, која већ 20 година ради у Канади као вођа тима стручњака за дизајн  брзе и 

сигурне телекомуникационе мреже, говорила је о вештачкој интелигенцији и занимањима 

будућности. Кроз презентацију и слику одвела нас је у прву „паметну кућу“ и „паметни 
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град“. Отворила је многа интересантна питања везана за будућа перспективна занимања. 

Истакла је да се кључ успеха налази у способности да се прихвате промене, спремност да 

се усвоје нова знања и вештине, а то пружа гимназијско образовање. 

28. 12. 2017. школу је посетила делегација Хбис групе кинеске корпорације, коју је 

предводио Светислав Костадиновић, директор продаје, шабачки гиманзијалац и извршни 

директор  Борда директора компаније. Чланови делегације обишли су школу и посетили 

час кинеског језика. Захваљујући сарадњи господина Костадиновића и директора Баи 

Џингсуе Грејс, школа је добила на поклон вредне  рачунаре. 

16. 1. 2018. у Свечаној сали одржан је концерт Кристине Иванковић и Ружице Гојковић. 

Гост наше школе био је Арне Гујон, француски хуманитарац који већ десет година 

помаже српским породицама на Косову и Метохији. Током предавања говорио је о раду и 

љубави према нашој земљи. Овом приликом одликован  је Орденом Светог владике 

Николаја епархије шабачке. Школа је на поклон добила освештане књиге овог великог и 

хуманог Француза. 

25. 1. 2018. под покровитељством МТС-А у Београду је одржано такмичење 

средњошколаца у изради апликације за мобилне телефоне. Шабачку гимназију 

представљала је екипа од три ученика рачунарског смера: Давид Милинковић, Иван 

Бошковић и Петар Ковачевић. Својом апликацијом „Где је проблем“ пласирали су се међу 

пет најбољих, од 22 тима, и тиме изборили пласман на регионално такмичење крајем 

фебруара. Ученике је припремао Горан Станојевић, професор информатике. 

27. 1. 2018.  пригоднин програмом обележена је школска слава Свети Сава. 

Традиционално, у склопу програма беседу је одржала др Весна Сара Пено, виши научни 

сарадник Музиколошког института САНУ, јер је овај пут нагласак био на музици “која 

има душу“. У извођењу музичких нумера учествовали су и наши ученици Мина Ђукић, 

Марија Селенић, Милица Лалић , Алекса Шушић и певачка група „Јефимија“. Наратори су 

били ученици Маријана Лазић, Александра Врушкић и Михаило Филиповић. Програм је 

припремила Снежана Корнарос, професорка српског језика и књижевности, уз сарадњу 

Младена Аврамовића, професора музичке културе.  

Овом приликом уручене су и награде победницима литерарног конкурса. Прво место 

освојила је Катарина Нинковић, ученица 3. разреда, кратком причом „Игра успомена“, 

друго место Нађа Лукић, такође ученица трећег разреда, причом „Тишина“, док је треће 

место припало Сандри Бркић за песму „Вама“. 

У оквиру обележавања школске славе одржан је кошаркашки турнир, а победници су били 

ученици трећег разреда. 

29. 1. 2018. новинарска и лингвистичка секција Шабачке гимназије освојиле су друго 

место на Републичком конкурсу за најбољи средњошколски часопис и за најбољу 

лингвистичку секцију у школској 2016/2017. години. Конкурс је расписало Друштво за 

српски језик и књижевност. Ово је 15. републичка награда из српског језика и 

књижевности коју су у прошлој школској години освојили ученици Шабачке гимназије. 

 Награђени ученици, чланови новинарске секције, за 22. број Гимназијског гласника су 

Милица Бјелобрк, Верица Ђапановић, Михаило Милошевић, Милица Марчић, Наталија 

Топаловић, Милица Стефановић и  Јован Поповић. Уредник часописа је Катарина 

Бугарчић, професор српског језика и књижевности. 

Награђени чланови лингвистичке секције су Тамара Мириловић, Ирена Илић, Ана 

Поњевић, Маша Веселиновић, Ања Велисављевић, Филип Јањић, Нађа Лукић, Кристина 

Митровић и Наталија Андрић. Ментори ових ученика су Милица Нинковић, Биљана 

Ђурђевић и Станка ел Рабади, професори српског језика и књижевности. 

21. 2. 2018. ученици Шабачке гимназије учествовали су у обележавању Дана матерњег 

јуезика. У школској библиотеци одржан је час који је симболично почео у 11. 55 што 

представља крајње време да се окренемо неговању матерњег језика и културе. Ученици и 

професорка Снежана Корнарос читали су омиљене текстове, песме, интервјуе, мудре 

мисли. Циљ ове активности био је подстицање читања и неговање матерњег језика. 

24. 2. 2018. одржано је Окружно такмичење из математике. Од десет ученика из округа 

који су се пласирали на државно такмичење, седморо су ученици Шабачке гимназије. То 

су Ана Петровић и Маша Ђурић, ученице 1. разреда, Никола Савић, ученик 2. разреда, 
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Марија Ђорђевић и Александар Симеуновић, ученици 3. разреда, Никола Ђорђевић и 

Урош Марковић, ученици 4. разреда. Ментори овим ученицима  су Мирјана Ћорилић, 

Синиша Мозетић, Зоран Јовановић и Горан Ђурић, професори математике. 

1. 3. 2018. одржан је заједнички родитељски састанак осмака, будућих гимназијалаца. 

Родитеље је поздравила директорка Школе која је упутила родитеље у предности избора 

гимназије, упознала их са терминима припремне наставе за рачунарски и филолошки 

смер, начину полагања пријемног испита. Родитељима су се представили и професори, 

будуће одељењске старешине првог разреда. 

10. 3. 2018. почела је припремна настава за упис ученика у филолошко одељење и 

одељење за ученике са посебним способностима  за рачунарство и нформатику. 

Припремна настава из енглеског језика, српског језика и књижевноси и математике  

одржаваће се сваке суботе до пријемног испита у јуну. 

11. 3. 2018. на Државном такмичењу из математике ученици Шабачке гимназије 

остварили су изузетан резултат освојивши две друге и две треће награде и похвалу. Ана 

Петровић, ученица првог разреда, освојила је 3. место, Никола Савић, ученик другог 

разреда, освојио је 2. место, као и ученик трећег разреда Александар Симеуновић. 

Матурант Никола Симић освојио је трећу награду. Ученици 3. и 4. разреда овим успехом 

остварили су упис на жељени факултет техничких наука без полагања пријемног испита. 

Ученица првог разреда, Маша Ђурић, добила је похвалу.  

На Окружном такмичењу из физике ученици наше школе остварили су незапамћен 

резултат јер се 23 ученика пласирало на државно такмичење.  

14. 3. 2018. Удружење банака Србије, у сарадњи са Градском управом Шапца и Шабачком 

гимназијом, организовало је предавање о финансијској едукацији ученицима филолошког 

смера. Они су се пријавили и за учешће у пројекту Европски квиз новца. Квиз организује 

Удружење банака Србије у сарадњи са Европском банкарском федерацијом. 

18. 3. 2018. у Економској школи у Лозници одржано је Окружно такмичење из страних 

језика. Ученици наше школе такмичили су се из енглеског и немачког језика. 

Најуспешнији су били Ивана Исаиловић и Никола Полић (енглески језик) и Ања Красавац 

(немачки језик). Припремале су их професорке Зора Станковић, Милена Радичевић 

Милићевић и Мирослава Сарић. 

22. 3. 2018. амбасадорка Канаде, њена екселенција Кети Чаба, поводом Дана франкофоне 

Канаде, посетила је Шабац. Гошћу је дочекао заменик градоначелника Душан 

Констадиновић, а потом је одржала предавање у Свечаној сали Шабачке гимназије. 

Ученике и професоре упознала је са традицијом и обичајима франкофоних Канађана, 

економским развојем и познатим личностима. 

У школској библиотеци приређено је отварање изложбе Слободанке Ракић Шефер. Она је 

бивша ученица школе, студент Факултета ликовних уметности у Београду. Учествовала је 

на преко 66 ликовних изложби код нас и у иностранству. Око 2700 њених радова налази 

су бројним колекцијама на свим континентима. 

23--25. 3. 2018. Шабачка гимназија је током викенда била домаћин ученицима и 

професорима Прве гимназије  из Цеља. Током првог дана гости су обишли Библиотеку 

шабачку, Музеј града и град Шабац. Током другог дана презентовали су нашим 

ученицима своју земљу, одржали концерт свог мешовитог хора, посетили Градску кућу и 

присуствовали концерту КУД-а Абрашевић. Гости из Цеља, домаћини, наши ученици, 

имали су времена и за дружење и  забаву, о чему сведоче бројне фотографије.  

У њихову част, 23. 3. 2018. ученици секције за енглески језик одиграли су нову комедију 

„Аплауз“ у режији професорке Ане Јеликић. Ана Јеликић, професор енглеског језика, већ 

годинама сама пише текстове и режира ђачке представе, па су ове године гости из Цеља 

имали част да присуствују једном од најпопуларнијих догађаја у нашој школи. Свечана 

сала није могла да прими све заинтересоване гледаоце. 

Обиласком Тршића, манастира Троноша и Бање Ковиљаче, завршено је гостовање 

ученика и професора из Цеља. Гости су рекли да су се незаборавно провели, а сви се 

надају да ће се оваква дружења понављати и у будућности. 

Одржано је Државно такмичење из физике и свих 23 ученика вратило се са наградом. 

Прво место освојиле су Ања Петровић и Маша Ђурић, ученице првог разреда, и Марија 
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Ђорђевић, ученица трећег разреда. Друго место освојили су Матија Поповић, Лука 

Поповић, Вук Глигорић, Урош Пантелић, Ноепле Гарјетовић, ученици првог разреда, 

Давид Милинковић и Милица Ђорђевић, ученици другог разреда, Михајло Радојевић, 

ученик трећег разреда. Треће место освојили су Душан Обрадовић, Лука Кандић и Јоаким 

Радојевић, ученици првог разреда, Стефан Букоровић, ученик другог разреда, Немања 

Савески, ученик трећег разреда, Кристина Станковић, ученица четвртог разреда. Ментори 

овим ђацима су Јасмина Ђокић Јовановић, Снежана Вуковић и Маја Катанић, професори 

физике. 

Одржано је Окружно такмичење из програмирања и наши ученици освојили су 6 награда. 

Ученици другог разреда, Стефан Букоровић и Давид Милинковић, освојили су прву 

награду, Бојан Васић другу, а Петар Ковачевић, Немања Савески и Душан Обрадовић 

трећу награду. 

Представници ННГУ „Лобачевски“ из Нижњег Новгорода посетили су Шабачку 

гимназију, која је гимназија партнер овог универзитета. Наши гости били су Кирил 

Баландин, помоћник ректора за међународну сарадњу, и господин Константин Кемаев, 

заменик декана Факултета за стране студенте. Они су презентовали програме ННГУ и 

могућности добијања стипендија за студенте. Наша школа ове године добила је две 

стипендије за студирање на овом универзитету. 

Матурант Милош Николић освојио је трећу награду на Државној смотри научних радова и 

тиме изборио место на факултету без полагања пријемног испита.  

Овог викенда одржано је и Окружно такмичење из биологије. Најуспешније су биле 

Марија Живановић, ученица првог разреда, и Јелена Југовић, ученица трећег разреда. Оне 

су оствариле пласман на републичко такмичење. Њихови ментори су Слободанка 

Павловић и Драган Петровић, професори биологије.  

У економској школи „Стана Милановић“ у Шапцу одржано је Општинско такмичење из 

српског језика и језичке културе. Тринаест гимназијалаца пласирало се на окружно 

такмичење. Прво место освојила је Ана Ковић, ученица 2. разреда, друго место Владислав 

Станковић, ученик 1. разреда, Нађа Максимовић, Наталија Андрић, Јована Ашковић, 

Емилија Јевтић, Нина Владисављевић, ученице 2. разреда,  Милица Ћосић, ученица 4. 

разреда. Треће место освојиле су Кристина Зејак, ученица 1. разреда, Вања Гајић, ученица 

2. разреда, Јелена Дамјановић, ученица 3. разреда, Бранислав Бајић, Јелена Лазић, Марија 

Андрић, ученици 4. разреда. Ментори овим ученицима су Катарина Бугарчић, Милица 

Нинковић, Биљана Ђурђевић, Снежана Корнарос и Станка ел Рабади, професори српског 

језика и књижевности. 

Гимнастичарке Шабачке гимназије одбраниле су прошлогодишњу бронзу на Републичком 

такмичењу из гимнастике. Екипу су чиниле Јована и Јелена Кнежевић, Мина Јаковљевић и 

Јована Бирманчевић. Њихов тренер је Милена Спасојевић, професор физичког васпитања. 

4. 4. 2018. чланови секције француског језика и њихова професорка Светлана 

Вукашиновић Гуцончић наступали су на Божидарцу представом Bievenue chez La 

Fontaine. 

10. 4. 2018. ученици Шабачке гимназије одиграли су у Шабачком позоришту представу 

„Драга Јелена Сергејевна“ у режији Деане Костић, глумице овог позоришта. То је уједно 

била и припрема за предстојећи позоришни фестивал ученика гимназија. 

13—22. 4. у Књажевско-српском театру у Крагујевцу одржан је традиционални 

позоришни сусрет ученика гимназијa Србије под називом „Одрази се“. Наша школа 

представила се 16. 4. представом „Драга Jелена Сергејевна“. Ученица Софија 

Милутиновић награђена је похвалом за улогу Љаље. 

13. 4. 2018. поводом прославе јубилеја, 180 година Митровачке гимназије, у Сремској 

Митровици организован је кошаркашки турнир на коме су учествовали и ученици наше 

школе. Мушка екипа Шабачке гимназије однела је убедљиву победу. 

У оквиру V фестивала школског театра у Новом Саду, наступила је и наша представа 

„Аплауз“. Као и претходних година, професорка Ана Јеликић је сама написала текст и 

режирала представу, па ни резултати нису изостали. Растко Алексић, ученик другог 

разреда, добио је 3. награду за споредну мушку улогу, а Ана Јеликић 2. награду за режију.  
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Канцеларија за младе града Шапца обележила је десетогодишњицу свог постојања. У 

Шабачком позоришту, на Свечаној академији, уручена су признања и захвалнице коју је 

добила и Биљана Дробњак, педагог и професор наше школе. Она је награђена за 

дугогодишњу сарадњу и успешну реализацију бројних трибина, радионица и летњих 

школа за младе. 

13—15. 4. 2018. наши парламентарци учествовали су на манифестацији „Дани 

демократске културе“ у Земунској гимназији поводом прославе јубилеја ове школе, 160 

година постојања. Делегацију су чинили матуранти Милица Грујић, Марина Јевтић, 

Јована Пантелић, Михаило Филиповић и Мирослав Милутиновић, професорка српског 

језика и књижевности Биљана Ђурђевић и директорка школе Маријана Исаковић. На 

манифестацији је учествовало десет гимназија из Србије и суседних земаља. Вршњаци су 

разменили искуства, али и скренули пажњу на важност постојања Ђачког парламента. 

Округли сто је био централни догађај, а расправљало се о развоју Ђачког парламента. 

14. 4. 2018. на Окружном такмичењу из књижевности ученици Шабачке гимназије 

постигли су одличан успех. Награђено је 30 ученика, а 21 ученик представљаће школу на 

републичком такмичењу. Прво место освојили су Катарина Пантелић, Јелена Адамовић, 

Марија Бурсаћ, Стефан Гвозденовић, Наташа Марић, Дејана Саватић, ученици првог 

разреда, Теодора Недељковић, Нађа Станковић, Бошковић Иван, Мушицки Милица, 

Грујић Предраг, Милица Марковић, Катарина Миловановић, Борис Маринковић, ученици 

другог разреда. Друго место освојили су Кристина Зејак, Јања Јанковић, Владислав 

Станковић, ученици првог разреда, Јелена Илић, Наталија Андрић, Милица Живковић, 

Александра Срдановић, Бојичић Анђела, Александра Матић, ученици другог разреда, 

Александра Павловић, ученица четвртог разреда. Треће место освојили су Катарина 

Павловић, ученица трећег разреда, Невена Митрашиновић Угљеша Гајић и Јелена 

Живановић, ученици другог разреда,  Маријана Јокичић, ученица првог разреда. Ментори 

овим ученицима су Биљана Ђурђевић, Снежана Корнарос, Станка ел Рабади, Катарина 

Бугарчић и Љиљана Димитрић. 

15. 4. 2018. на Међународном математичком турниру „Кенгур без граница“ ученица првог 

разреда, Милица Мирковић, и ученик другог разреда, Никола Савић, освојили су 3. 

награду. Финално такмичење биће одржано 3. 6. на природно-математичком факултету у 

Крагујевцу. 

27. 4. 2018. гости школе били су Жилијет Тирлик, координатор за двојезичну наставу и 

промоцију француског језика Француског института у Београду, и њени сарадници Ева и 

Гијом. У оквиру пројекта „Бирам француски“ одржали су радионицу-квиз на француском 

језику. У пријатној атмосфери ученици су имали прилику да покажу знање о култури 

франкофоних земаља, али и да науче нешто ново. 

28. 4. 2018. на Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе награђено је 12 

ученика Шабачке гимназије. Учешће на републичком такмичењу оствариле су Марија 

Бурсаћ, ученица првог разреда, Катарина Миловановић, Наталија Андрић, Емилија 

Јовановић, ученице другог разреда, Јелена Дамјановић и Кристина Митровић, ученице 

трећег разреда, и Катарина Павловић, ученица четвртог разреда. Ментори овим ученицама 

су Биљана Ђурђевић, Станка ел Рабади и Љиљана Димитрић. 

11. 5. 2018. Ученици Шабачке гимназије учествовали су на кросу „Кроз Србију“ у 

организацији Министарства просвете. 

12. 5. 2018. на Окружној смотри талената ученица 3. разреда, Кристина Митровић, 

освојила је 1. место (српски језик), а матурант Милош Николић 2. место (биологија). Они 

ће представљати школу на републичкој смотри у Чачку. Ментор Кристини Митровић је 

Станка ел Рабади, професорка српског језика и књижевности. 

На VI НИС-овој илимпијади из руског језика ученици наше школе остварили су пласман 

на финално такмичење. Ученик 3. разреда, Саша Илић, освојио је 59 бодова, а ученик 2. 

разреда, Предраг Грујић, 46 бодова. Ментор ових ученика је Снежана Џиновић, професор 

руског језика. 

13. 5. 2018. на Републичком такмичењу из књижевности, Књижевна олимпијада, 8 наших 

ученика освојило је награде. Прво место припало је Милици Марковић, ученици 2. 

разреда, а друго место Катарини Миловановић. Треће место освојиле су Марија Бурсаћ и 
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Дејана Саватић, ученице 1. разреда, Јелена Илић, Анђела Бојичић и Милица Живковић, 

ученице 2. разреда. Ментори ових ученица су Тања Илић, Катарина Бугарчић и Љиљана 

Димитрић. 

25. 5. 2018. у библиотеци Шабачке гимназије одржана је промоција романа „Цепање 

душе“ Јелене Миленковић. У „оази културе“ о књизи су говориле Маријана Исаковић, 

директорка школе, Ања Мијовић, уредница портала „Директна реч“ и ауторка књиге.  

26. 5. 2018. на Републичком такмичењу из историје у Зрењанину наши ученици су 

показали изузетно знање. Анђела Радојчић и Кристина Митровић освојиле су 1. награду, а 

Стефан Јездић, матурант, 3. награду. Ментори ових ученика су Марија Јовановић и Душан 

Јовановић. 

27. 5. 2018. у Тршићу је одржано 28. републичко такмичење из српског језика и језичке 

културе. Нашу школу представљало је 5 ученица. Јелена Дамјановић и Кристина 

Митровић, ученице 3. разреда, и Александра Павловић, ученица 4. разреда,  освојиле су 2. 

место. Ментори ових ученица су Биљана Ђурђевић и Станка ел Рабади. 

Ученик 2. разреда, Никола Савић, освојио је 3. место на Архимедесовом такмичењу, као и 

екипа наше школе. Посебну похвалу добио је Синиша Мозетић, професор математике 

наше школе. Поред Николе, школу су представљали и Милица Мирковић, Александар 

Симеуновићи Никола Симић. 

Ања Поњевић, матуранткиња, освојила је 1. награду на ликовном такмичењу у оквиру 

Ђачког  Вуковог сабора у Тршићу. Њен ментор је Душан Нешковић, професор ликовне 

културе. 

Кристина Митровић, ученица 3. разреда, освојила је 2. место из српског језика на 

Републичкој смотри талената у Чачку. Њен ментор је Станка ел Рабади. 

28. 5. 2018.  поводом обележавања 4. рођендана Конфуцијевог института у Новом Саду, 

наши гости били су Ву Ђијенг и Лан Јао. Господин Ву је запослен у кинеској новинско-

медијској кући, члан је Кинеске асоцијације уметника, заменик уредника часописа 

„Кинеско сликарство“, специјални уредник часописа „Рецензија ремек-дела“ и продекан 

Академије лепих уметности у провинцији Џеђијанг. Господин Лан Јао је директор 

галерије Лагјоу, научни сарадник Института за кинеско традиционално сликарство, члан 

Асоцијације уметника провинције Џеђијанг и Асоцијације калиграфа. 

31. 5. 2018. матуранти и њихови професори прославили су крај гимназијског школовања. 

Скуп ђака био је у школи, а славље се наставило у хотелу „Слобода“. 

2—3. 6. 2018. током викенда одржани су пријемни испити из математике, енглеског језика 

и српског језика и књижевности за специјализована одељења.  

На финалном такмичењу Међународног математичког турнира „Кенгур без граница“ 

наши ученици остварили су изузетан резултат. Никола Савић, ученик 2. разреда, освојио 

је 1. награду, а Милица Мирковић, ученица 1. разреда, 2. награду. Њихови ментори су 

Мирјана Ћорилић и Синиша Мозетић. 

7. 6. 2018. одржан је јавни час о Францу Кафки у организацији ученика филолошког смера 

и професорки српског језика и књижевности и немачког језика, Снежане Корнарос и 

Владанке Петровић-Бугарски.  

8. 6. 2018. на такмичењу из алгоритамског програмирања Bubble Cup, у организацији 

Мајкрософтовог развојног центра Србије, тим наше школе „Непохваљени“, који чине 

Стефан Букоровић, Давид Милинковић и Немања Савески, обезбедио је пласман у 

финале. Bubble Cup је интернационално такмичење на коме учествују средњошколци и 

студенти из бројних држава света. У категорији средњих школа Србије, у конкуренцији 63 

тима, тим Шабачке гимназије успео је да се пласира међу 8 најбољих. Финално такмичење 

је 22. 9. 2018. у Београду. Ментори ових ученика су Марта Милетић и Горан Станојевић, 

професори информатике. 

18. 6. 2018. у Свечаној сали гимназије уприличена је свечана додела диплома 

матурантима. Уручене су и специјалне захвалнице за залагање у ваннаставним 

активностима, а десторо  ученика добило је Вукову диплому. 
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I Уводна напомена 

 
Извештај прати оперативну димензију Плана рада за школску 2017/18. годину, са 

циљем да обезбеди преглед основних квантитативних и квалитативних  показатеља 

његове реализације. 

 Његове карактеристике су пропорционалне нивоу организованости субјективних 

снага на плану праћења и евалуације индивидуалних и заједничких програмских и 

законских обавеза Школе у школској години на коју се односи. 

 
 

1. Услови рада 

 
1.1. Просторни и материјално-технички услови, опремљеност 

наставним средствима 
  

 У школској 2017/18. години, набавка  нових наставних средстава урађена је према 

хитности, због замене дотрајалих да би се наставни процес несметано одвијао. 

Захваљујући донацијама бивших ученика Школе урађено је доста, а детаљан извештај је у 

извештају о раду Директора. 

 

 

 

 1.2 Број и  структура запослених 
 

У школској 2017/2018. години Шабачка гимназија реализовала је План рада захваљујући 

ангажовању  64  наставника, 3 стручна сарадника у настави (педагог 95%, психолог 30% и 

библиотекар 100 % )  и  12 радника ненаставног особља. 

У школској 2017/18. години, структура ангажованог кадра према врсти посла и степену 

стручности на бази часова рада дата  је у поглављу Прилози овог Извештаја о раду 

Шабачке гимназије. 

 
 

У школској 2017/18. години, Катарина Бугарчић била је ментор Биљани Ђурђевић 

професору српског језика и књижевности, Биљана Дробњак била је Весни Савић 

професору грађанског васпитања и устава и права грађана и Слађани Игњатовић, педагогу 

у Средњој пољопривредној школи са домом ученика у Шапцу, Душану Нешковићу 

ментор је био Милета Ђурић запослен у Школи примењених уметности Шабац.  

У табелама које су у прилогу Извештаја, дата је структура запосленог кадра у настави. 
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II Организација рада 
 

                        2.1 Одељењска старешинства 
 

ОДЕЉЕЊЕ СМЕР РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА 

I1 Др. јез. Катарина Бугарчић 

I2 * Љиљана Димитрић 

I3 Општи смер Светлана Вукашиновић Гуцонић 

I4 * Момир Ђорђић 

I5 Природни Јасмина Ђокић Јовановић 

I6 Рачунарско Владимир Нинковић 

I7 Фил.од Нада Филиповић 

II1 Др. јез. Драгица Марковић 

II2 * Младен Аврамовић 

II3 Општи смер Татјана Илић 

II4 * Радмила Вучић 

II5 Природни Тихомир Лазаревић 

II6 Рачунарско Милена Костадиновић 

II7 Фил.од Александра Јовановић 

III1 Фил.од. Мирјана Јевтић 

III2 Др.јез. Душан Нешковић 

III3 * Зорица Бегуш 

III4 Општи смер Владанка Петровић Бугарски 

III5 Природни Славица Илић 

III6 Рачунарско Марта Милетић 

IV1 Фил.од. Верољуб Илић 

IV2 Др.јез. Мирослава Сарић 

IV3 * Душан Јовановић 

IV4 Општи смер Весна Савић 

IV5 Природни Маријана Бајић 

IV6 Рачунарско Зоран Протић 
 
         

 
 

2.2  Број ученика по разредима и смеровима 
 

 

Р.

б. 

Смер I  разред II разред III разред IV разред 

Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. 

1. Друштвено –језички I1 25 II1 29 III1 26 / / 

I2 27 II2 29 III2 30 IV2 30 

/ / / / III3 30 IV3 30 

2. Природно – математички I5 29 II5 28 III5 29 IV5 30 

3. Филолошки I7 25 II7 24 III7 23 IV1 24 

4. Општи смер I3 30 II3 29 III3 30 IV4 29 

I4 29 II4 26 III4 27 / / 

5. За обдарене у рачунарској 

гимназији 

/ / II6 19 III6 19 IV6 19 

6. Одељење за информ и 

рачунарство 

I6 21 / / / / / / 
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2.3  Радно време запослених 

 

 
 

На основу Закона о основама образовања и васпитања, Закона о средњој школи и 

Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника, а у складу са  Правилником о систематизацији радних места у школи, 

директор школе је за наставно особље донео решења о индивидуалним пословима, 

задацима за школску годину, која су им и уручена. 

Овим решењима регулисани су структура и обим радног ангажовања у оквиру          

40 - часовне радне недеље за пуно радно време, односно за 1760 часова на годишњем 

нивоу. 

Педагошки колегијум Шабачке гимназије, а на основу састанака директора Школе 

са свим Стручним већима сагласио се да постоје проблеми са неусаглашћеношћу Планова 

и програма унутар Стручног већа као и критеријумима оцењивања.. 

Такође је закључено да су часови додатне, допунске и припремне наставе обавезни 

самим тим и потребни за превазилажење горе наведених проблема. На основу наведеног 

јасно су изграђени циљеви за следећу школску годину. 

 

 

 

2.4  Дневни режим рада 
 

Редовна настава је реализована у две смене: преподневна и поподневна. У првом 

полугодишту ученици II и IV разреда (14 одељења) похађали су наставу по подне, а 

ученици I и III разреда (14 одељења) пре подне. На крају првог полугодишта смене су 

замењене. 

Дневни распоред часова био је следећи: 

 

 I СМЕНА II СМЕНА 

1.час 7.25 – 8.10 13.35 – 14.20 

2.час 8.15 – 9.00 14.25 – 15.10 

3.час 9.05  - 9.50 15.15 – 16.00 

4.час 10.10 – 10.55 16.20 – 17.05 

5.час 11.00 – 11.45 17.10 – 17.55 

6.час 11.50 – 12.35 18.00 – 18.45 

7.час 12.40 – 13.25 18.50 – 19.35 

 
Дежурства наставника била су организована по један  или два часа (45 / 90 минута). 

 

 

 

 

 

2.5  Календар образовно-васпитног рада 

 

 
Календар образовно-васпитног рада је испоштован у потпуности. 
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III Извештаји о раду стручних сарадника 
3.1 Извештај о раду педагога   

 

 

 

Педагог је у потпуности реализовао план и програм рада, предвиђен за школску 

2017/18. годину, са посебним освртом на:  

- планирање, програмирање, организовање и праћење образовно -  

васпитног рада, 

- саветодавно-васпитни рад са ученицима, 

- сарадњу и саветодавни рад са родитељима ученика, 

- аналитичко-истраживачки рад, 

- стручно усавршавање, 

- вођење педагошке документације, 

- сарадњу са руководећим органима школе, стручним органима школе, 

институцијама и друштвеном средином. 

У сарадњи са директором школе у оквиру годишњег плана и програма педагог је 

учествовао у изради: 

- годишњег плана рада школе, 

- плана рада стручних органа, 

- концепцијe плана усавршавања наставника и стручних сарадника на нивоу школе, 

за стицање бодова и сати.  

Педагог је радио са 95% ангажовања у стручној служби и 5 % ангажовања у 

настави грађанског васпитања, и то у одељењу првог разреда I.6. Планирани часови су у 

потпуности и одржани. Педагог је имао недељно два часа дежурства.  

Педагог школе био је ментор Весни Савић професору грађанског васпитања и 

устава и права грађана и Слађани Игњатовић, стручном сараднику педагогу у Средњој 

пољопривредној школи са домом ученика у Шапцу. 

Са појединим ученицима педагог је вршио испитивање професионалних 

интересовања и жеља за наставак образовања, у сарадњи са Канцеларијом за младе и 

психологом Анђелком Пајтић, заинтересовани матуранти (њих 16 ове школске године) су 

били на саветовању за одабир будуће професије.  

Ученици првог разреда су имали прилику да прођу обуку  О методама и 

техникама успешног учења,  кроз радионичарски рад, да чују како треба учити, које је 

педагог реализовао на часовима одељењске заједнице. За представнике ученика првог и 

другог разреда средњих школа педагог је организовао обуку о ТОлеранцији и НЕнасиљу, 

у Канцеларији за младе. 

У сарадњи са локалним медијима /Подринске новине, Глас Подриња, ТВ Шабац и ТВ АС/ 

Биљана Дробњак је давала све неопходне информације ученицима и родитељима, као и 

свим заинтересованима о различитим темама које се тичу школовања у Шабачкој 

гимназији и пројектима које је реализовала. 

У сарадњи са Синишом Мозетићем и Гораном Ђурићем,  педагог је припремила семинар 

Нека занимљива питања у реализацији наставе математике и са Сањом Булат из Београда 

Функционална примена ИКТ у настави. Оба семинара су акредитована. У сарадњи са 

Синишом Мозетићем, педагог је припремила и релаизовала посету ученика у Цељу у 

Првој гимназији и узвратну посету у марту 2017. године. Педагог је реализовао у 

Канцеларији за младе у оквиру пројекта Летњих школица, радионицу чији је аутор. 

Педагог је учествовао као предавач на међународној конференцији Нове технологије у 

образовању у Београду и The power of non formal education, у организацији Ерасмус + , 

регионалном састанку Мреже подршке инклузивном образовању ШУ Ваљево. Педагог је 

похађао семинаре у организацији Интеркултуре Србије у Београду и Горњем Милановцу. 

У Портфолиу педагога су докази и сертификати. Педагог је урадио анализу успеха и 
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дисциплине ученика од школске 2006/07 до 2017/18 године. Резултати су представљени 

заинтересиваним колегама, ученицима, директорки школе, били су на огласној табли, 

представљени су на Савету родитеља и Наставничком већу, о резултатима смо говорили 

на Педагошком колегијуму, одељењским већима ... Са Синишом Мозетићем педагог је 

организовала узвратну посету ученика и колега из Прве гимназије у Цељу, од 25. До 27. 

марта 2018. године.  

Број бодова и сати за стручно усавршавање  које је Биљана остварила је: 

- сати 213  и  88 бодова. 

Индивидуални васпитно-саветодавни рад педагог је обављао са ученицима који: 

-  испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи и 

имају проблема у понашању; 

- са ученицима који живе у неповољним социјално-породичним 

условима; 

- ученицима који имају личне тешкоће; 

- имају теже повреде радних и школских дужности и 

- ученицима који су имали тешкоћа у професионалном опредељивању. 

Педагог је био ангажован као члан и координатор следећих тимова: 

 - члан Тима за појачан васпитни надзор ученика са већим бројем неоправданих 

изостанака, 

 -  координатор за Извештај о раду школе и Годишњи план рада, 

 -  члан Тима за заштиту ученика од насиља и злостављања, 

 -  координатор за сарадњу са AFS Србија и међународној размени ученика, 

  - координатор за сарадњу са Регионалним центром за таленте у Лозници. 

Педагог је водио евиденцију о  

- евиденцију  о саветодавном раду са ученицима; 

- евиденцију долазака родитеља; 

- евиденцију о одржаним темама и едукацијама; 

- евиденцију о безбедности ученика . 

Педагог школе је учествовао у раду седница Актива стручних сарадника средњих школа 

на нивоу општине Шабац, Богатић, Коцељева, Владимирци, Љубовија и Мали Зворник.  

Педагог је посетио следеће семинаре: 

У сарадњи и саветодавном раду са родитељима ученика, педагог је од родитеља 

прикупљао податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика и информисао је 

родитеље о проблемима њихове деце.  

Педагог је сачињавао прегледе,  извештаје и анализе у вези са радом школе и 

правио инструменте за своја истраживања (реализовано је истраживање О коришћењу и 

злоупотреби друштвених мрежа, О безбедности ученика и  О учењу). 

Педагог је учествовао у припреми и раду седница Наставничког и одељењских већа 

и давао мишљење и предлоге за решавање проблема који се разматрају или би требало да 

се разматрају. 

Педагог школе је посетио часове редовне наставе и часове одељењских заједница, 

евиденција је у дневницима рада и дневнику рада педагога.  
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3.2  Извештај о раду психолога 

 
За школску 2017/18. годину, радно ангажовање психолога било је  30%. Највећи 

део радног времена је ангажовање на пословима саветодавног рада са родитељима и 

ученицима школе.  Сарадња са одељењским старешинама и професорима је била добра, у 

оквиру помоћи око превазилажења адаптационих и дисциплинских проблема ученика. 

Психолог школе је учествовао у припреми и организацији уписа и пријемног 

испита у први разред за филолошко и рачунарско одељење. Професионално саветовање 

ученика четвртог разреда гимназије је рађено индивидуално. 

Психолог је обављао задатке члана комисија, датих у Плану школе  и све 

активности планиране сопственим планом и програмом рада. 

 
3.3 Извештај о раду школског библиотекара 

 

 

 

     
1. Набавка библиотечке грађе 

 

              У току школске године књижни фонд библиотеке увећан је за 281 инвентарних 

јединица. 

              Основни облик попуне библиотечких фондова  у овој школској години чинили су 

куповина и поклони. 

              У току школске године купљене су 193 књиге, од вреднијих – речници из руског и 

италијанског језика, Културна историја Срба. Обновљен је фонд лектире(лектиру 

набављамо директно од издавача), купљен је и већи број уџбеника(овај тренд треба 

наставити). Један број књига и ове године поклонила је Библиотека шабачка. Редовни 

дародавци су Марко, Милош и Синиша Мозетић, Никола Девура и др.       

      

                   

2. Обрада библиотечке грађе 

        

              Вршена је редовна обрада и инвентарисање библиотечке грађе. У току школске 

године обрађена је и инвентарисана 281 књига. 

              Серијске публикације се обрађују и инвентаришу редовно, обрађују се као 

годишта. Серијске публикације су издвојене и сложене по систему UDK.   

              Упоредо са инвентарисањем књига на класичан начин, врши се и аутоматска 

обрада.Формирана је база података са око 11.800 записа. Компјутерски се води 

алфабетски каталог (абецедни) и стручни каталог. 

 

 

3. Смештај и чување библиотечке грађе 

 

              Смештај библиотечке грађе вршен је по систему UDK. Oд књига чији су аутори 

углавном бивши ученици и професори наше школе формиран је завичајни фонд (стално се 

попуњава новим књигама). Jедан број књига из природних наука и уметности подигнут је 

на више полице, залепљене су нове сигнатуре. 

                         

                         

4.  Коришћење библиотечких услуга 

 

              Коришћење библиотечке грађе је стална активност. Дневно кроз библиотеку 

прође од 40 до 60 ученика. Услуге библиотеке користило је око 660 ученика и професора 
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(што се може видети и у бази података), као и један број бивших ученика и професора. У 

току школске године професори и ученици школе изнајмили су око 8.500 књига. 

              С обзиром да је највећа посећеност библиотеке у време малих одмора, мали број 

ученика користи аутоматску (компјутерску) претрагу базе података (претрагa  може да се 

обавља на основу: аутoрства, наслова, UDK броја). 

              У току школске године спискови са именима дужника књига периодично су 

достављани ученицима а пред крај школске године и разредним старешинама. Матуранти 

су све преузете књиге из библиотеке вратили приликом предаје матурских радова. 

               Ученици који су позајмљену књигу изгубили уплаћивали су у рачуноводству 

школе износ од по 400,00 динара по књизи (ово када је реч о лектири). 

                 

 5. Културно-информативна делатност                                                                            

 

       У читаоници библиотеке приређено је више пригодних поставки, промоција, 

изложби и др.: 

 

     

    

   - Чланови секције имали су свој штанд на Гимназијском сајаму књига 

   - Поставка поклон  књига: прикупљених на Гимназијском сајму 

   - Поставка Гимназијског гласника 

   - Размена и продаја / куповина половних уџбеника 

   - Поставка књига: трагом писане речи ученика и професора Шабачке гимназије 

   - Поставка поклон књига Михаила Ђурића 

   - Поставка: фотографија, часописа, књига и др. а све поводом свечаног отварања  

Сале Шабачке гимназије 

   - Обележавање Дана матерњег језика 

   - Поставка књига, фотографија: поводом посете делегације Француске Шапцу 

   - Представљање ФТН из Новог Сада 

   - Представљање: Универзитета Лобачевски из Русије 

   - Изложба слика: Зов радости, сликарке, Слободанке Ракић Шефер 

   - Промоција романа : Цепање душе, ауторке, Јелене Миленковић 

         - Током маја посето сам Народну библиотеку Србије 

        - Сајам књига у Београду, заједно са члановима секције посетио сам 24.10.2017. где 

сам се упознао са издавачком делатношћу, набављен је и одређен број књига за потребе 

библиотеке. 

        

     

 

                                  

6. Стручно усавршавање 

 

 

              Стручно усавршавање као важна и стална активност библиотекара  остварена је   

присуством на семинарима али и праћењем стручне литературе. 

 

            -     Основе савременог библиотекарства за школске библиотеке - 30.03. 2018. 

-     Методе наставе и учења – 26. 05. 2018. 

            -     Управљање емоцијама у раду са ученицима – 21 и 22. 06. 2018. 

           

              Такође, активно сам учествовао у раду на састанцима  Секције школских 

библиотекара Мачванског округа. 
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7. Простор 

 

                                                                                          

                   Библиотечки простор чине три повезане просторије: читаоница, простор за рад 

библиотекара и депо са књигама. Укупна површина је 146 м 
2 .

 Простор је функционалан и 

погодан за тимски рад, рад у малим групама, припреме за такмичења.     

 

 

 

 

 

8. Опрема 

 

        У библиотеци од опреме поседујемо: PC-4(2комада), штампач, приступ интернету, 

фиксни телефон. Читаоница је опремљена са шест столова, 24 столице, стакленим 

витринама,  сталном поставком слика (Легат Милића од Мачве). 

 

 

9.Библиотечка секција 

 

       У току школске 2017 / 2018. године радила је библиотечка секција у саставу:  

Милош Николић, 42, Милица Живковић, Тамара Глигорић, Бранка Ђонлић, Милутиновић 

Ангелина све из 37. Секцијом је руководио библиотекар Саша Лазић. 

  

      Чланови секције су скоро свакодневно учествовали у раду библиотеке. Чланови 

секције упознати су са основним биоблиотечким знањима. Чланови секције заједно са 

библиотекаром периодично су правили спискове дужника књига и достављали их 

ученицима. Чланови секције помагали су библиотекару приликом предаје матурских 

радова. У дане када сам одсуствовао са посла замењивали су ме чланови секције. 
       

 

                                                  

 

                                                                                                                                                                  

 

IV  Извештаји о раду тимова и лица за безбедност и здравље на раду 

 

4.1  Извештај Tима за заштиту ученика од  насиља, занемаривања и 

злостављања 
 

 

У школској 2017/18. години у саставу Тима су били: 

Вуковић Снежана - координатор 

Костадиновић Милена 

Лазаревић Тихомир 

Корнарос Снежана 

Лазић Владимир 

Милетић Марта 

Пантић Вера 

Дробњак Биљана – стручни сарадник - педагог 

Радосављевић Татјана -  стручни сарадник - психолог 
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Јовић Споменка - представник Савета родитеља 

Пантелић Јована - представник Ученичког парламента 

Петровић Зоран - школски полицајац 

Исаковић Маријана - директор школе.                                                                                              

Тим за заштиту ученика је одржао пет  састанака. Спорови до  којих  је дошло разрешени 

су ефикасно. Тим је деловао тако што је прикупљао информације, прегледао снимке,  

упознао родитеље, предузео заштитне мере и пратио њихово спровођење. Педагог школе 

је реализовала обуку за вршњачке едукаторе 17.11.2017. године, а заједно са ученицима 

ажурира страницу на друштвеној мрежи Фејсбук 

https://www.facebook.com/vrsnjackiedukatorisbn/ о превенцији насиља.  

 

 

4.2   Извештај Тимова за индивидуални образовни програм  

 

 

4.2.1 ИОП3 
 

У току 2017/18. године планиран је и реалтизован ИОП 3 - обогаћени програм из српског 

језика и књижевности за ученицу Кристину Митровић из 3. разреда општег смера. 

Чланови Тима:  

Станка ел Рабади, професор српског језика, координатор 

Владанка Петровић Бугарски, одељењски старешина, 

Биљана Дробњаг, педагог,  

Татјана Радосављевић, психолог, 

Саша Лазић, библиотекар 

Биљана Ђурђевић, ученички парламент, 

Александра Ердевички Томић, Шабачка библиотека, 

Небојша Митровић, родитељ. 

Координатор тима је у консултацији са педагогом и уз сагласност родитеља 

Кристине Митровић сачинила обогаћени програм рада и према њему укључила остале 

чланове Тима. Програм је усвојен на седници Наставничког већа 2. новембра 2017. 

године.  

У току школске године програм је реализован на следећи начин: 

- Ученица је израдила самостални истраживачки рад из српског језика са темом 

„Перифрастичке конструкције у говору медија“. У оквиру истраживања савладани 

су задати циљеви везани за техничку подршку. Кристина је способна да сама 

одреди циљеве и задатке свог истраживачког рада, да самостално прикупи грађу и 

да је затим сврсисходно анализира и примени према захтевима. 

- Кристина је резултате свога истраживања презентовала ученицима 3. разреда 

филолошког смера кроз интерактивно предавање, где је показала изузетно 

https://www.facebook.com/vrsnjackiedukatorisbn/
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познавање градива, али и способност да материју адекватно представи и води 

дискусију о њој. 

- Исти рад Кристина је одбранила пред комисијом на Републичкој смотри талената 

по наставним дисциплинама у Чачку, 2. јуна 2018. године, када је за рад и одбрану 

добила прву награду и специјалну диплому организатора Смотре.  

- У оквиру плана отпочела је вредна сарадња са Шабачком библиотеком кроз коју ће 

и остали ученици који раде по обогаћеном програму имати све могућности које 

библиотека пружа (индивидуални рад, сопствени радни простор током 

истраживања, међубиблиотечка размена). 

- У оквиру озбиљних припрема за израду и одбрану рада Кристина је усвојила врло 

висока знања која су крунисана двема републичким дипломама са такмичења, што 

јој омогућава да се на Филолошки факултет у Београду упише без полагања 

пријемног испита. 

- Заједнички закључак ученице и координатора је да је за реализацију програма ИОП 

3 неопходно уложити више времена него што је на почетку деловало. 

Циљ који није у току 2017/18. године реализован, а који је врло значајан за 

комплетни развој личности ученице, јесте подстицање у активистичком деловању. 

Сматрам да ученици ове класе морају бити иницијатори и покретачи активности које 

ће допринети квалитету рада гимназије.  

 

Координатор тима 

Станка ел Рабади  
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4.2.2 ИОП2 
 

 

 

 
Координатор Тима 

Катарина Бугарчић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Јелена Адамовић, ученица I1, током школске 2017/2018. године похађала је наставу физичког васпитања по ИОП-у 2, тј. по 

измењеном програму у коме се планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних 

стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за физичко васпитање. ИОП тим чине: 

Катарина Бугарчић, одељењски старешина, чланови Одељењског већа I1, Драга Адамовић, мајка ученице, Татјана 

Радосављевић, психолог, Биљана Дробњак, педагог, Маријана Исаковић, директор школе.  
 

Мере/врста подршке  Потребне мере/врсте 

подршке (за којe 

активности, односно 

предметe/области) 

Кратак опис мере/врсте 

подршке и сврха тј.  циљ 

пружања подршке 

Реализује и прати (ко, 

када ) 

Прилагођавање метода, 

материјала и учила (мере 

индивидуализације) 

 

 

Физичко васпитање  Момир Ђорђић, професор 

физичког васпитања, прати 

и учествује у реализацији 

активности. Професор је 

посебно похвалио ученицу 

јер је посвећено радила и  

у току школске године 

није изостајала са часова 

физичког васпитања.  

 

 

Прилагођавање 

простора/услова у којима се 

активности односно учење 

одвија (нпр. oтклањање 

физичких баријера, 

специфична организација и 

распоред активности и сл.) 

 

Ученица уз помоћ мајке 

долази до сале за физичко 

васпитање.  

  

Измена садржаја 

активности и исхода у 

васпитној групи, односно 

садржаја учења и стандарда 

постигнућа образовања 

 

Ученица је радила вежбе 

чији циљ је одржавање и 

побољшање функције 

локомоторног апарата.  
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4.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

 

Чланови тима: 

1. Весна Веселиновић,проф.геогрефије, координатор тима 

2. Ана Јеликић, проф.енглеског језика 

3. Александра Јовановић, проф.енглеског језика 

4. Марија Јовановић, проф.историје 

5. Марта Милетић, проф.информатике 

6. Никола Нешић, проф.хемије 

7. Милица Нинковић, проф.српског језика и књижевности 

8. Милена Радичевић Милићевић, проф.енглеског језика 

9. Виолета Костадиновић, проф.математике и информатике  

10. Нада Филиповић, проф.енглеског језика 

11. Маријана Чавић, проф.филозофије 

12. Снажана Џиновић, проф.руског језика 

13. Зоран Самарџија, представник Савета родитеља 

14. Даница Милићевић, представник Ученичког парламента  

У години јубилеја, 180 година Шабачке гимназије, Стручни активи су пријавили своје 

активности. Те активности су утицале на одабир чланова тима од стране Педагошког 

колегијума у сарадњи са директорком школе. 

 На почетку школске године Формиран тим и дефинисане активности на основу анализе 

успешности наставника на семинарима за међупредметну компетенцију и 

предузетништво, као и анализе професионалних компетенција.  

Према планираним активностима у школи, професорке страних језика  пратиле су, 

учествовале  и подстицале рад секција страних језика као и предавање Шта добар 

преводилац мора да зна. Професор хемије подстицао учешће у програмима Истраживачке 

станице Петница. Професорке информатике предавања: Дани информатике:“Интернет 

револуција“ др Зорана Димитријевића и „Вештачка интелигенција и занимања 

будућности“ Оливере Затезало и на тај начин у многоме допринеле развоју дигиталне 

компетенције код наставника и ученика. Професорка историје организовала предавање 

нашег бившег ученика др Милоша Ковић на тему Један знаменити Шапчанин, Стојан 

Новаковић.  Прфесорка српског језика подстицала ученике и колеге на учешће у акцији 

Размена књига у Шабачкој гимназији као и за  новинарску и лингвистичку секцију . 

Професорка филозофије учествовала у организацији предавања  ,,Дани Михаила Ђурића у 

Шапцу“. Професорка географије са члановима географске секције и ученичког парламента 

подстицали на укључивање ученика у акцију „чеп за хендикеп“ и заједничку хуманитарну 

акцију  Шабачке гимназије и Хуманог срца Шапца при чему развијамо компетенције: 

Одговоран однос према околини и Сарадња. У свим активностима ученици су показали 

личну активност исказивали и заступали своје идеје и поштовали договоре.  

 

 

Координатор тима,  

Весна Веселиновић 
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4.4 Извештај Тима за школски спорт 
 

 

Тим за школски спорт учествовао је у планирању активности за Дан спорта   9. децембра 

када је било свечано отварање спортске хале након реновирања. 

Поједини чланови овог  тима дежурали су на турниру у фудбалу који су ученици 

организовали. 

Професор математике  Зоран Јовановић и професор физичког васпитања Милена 

Спасојевић , који су чланови овог тима, активно су учествовали у завршним радовима на 

реконструкцији спортске сале. То значи да су уложили физички рад на уклањању шута, 

непотребних , поломљених реквизита и делова намештаја као и на чишћењу , прању и 

сређивању сале након кречења и уношење нових реквизита у справарницу. 

 

 

                                                                                                                                Милена Спасојевић, 

професор физичког васпитања 

 

4.5  Извештај о раду лица за безбедност и здравље на раду 

 
 

 
 
                        Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини Шабачке 

гимназије процењено је да не постоје радна места са повећаним ризиком у Школи, тако да, 

уз уобичајене мере безбедности, није било већих проблема у спровођењу свих мера 

предвиђених овим Актом. У току школске 2017/2018. године спровођене су мере 

предвиђене Планом за спровођење мера безбедности и здравља на раду, донете на почетку 

ове школске године,које чине саставни део Плана рада Шабачке гимназије за школску 

2017/2018.годину. 

           У односу на број запослених, Школа  је  обезбедила обавезну обуку  два радника  за 

пружање прве помоћи и то су професори физичког васпитања Милена Спасојевић и 

Момир Ђорђић, који су завршили обавезну обуку предвиђену Законом. 

          У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду  школске 2017/2018. године 

обављена је обука свих нових радника,након њиховог потписивања  уговора о раду са 

Школом. 

У току протекле школске године  евидентиране су две лакше и једна тежа повреда 

на раду.  

 Перманентно су  праћене примене мера безбедности и здравља на раду у циљу 

елиминисања повреда на раду као што је контрола исправности инсталација у кабинетима 

и осталим просторима у школи. Треба напоменути да школа има у свим разредима 

одељење за обдарене ученике за рачунарство и информатику и ,у циљу успешне 

реализације наставног плана,три кабинета информатике са 50 рачунара. Сигуран рад и 

велики допринос безбедности и здрављу на раду допринела је чињеница што школа већ 

другу годину има ангажованог систем администратора који одржава компјутере у 

кабинетима. 

 Као што је и предвиђено планом, током целе године је набављана заштитна опрема 

за помоћно-техничко особље, перманентно су истицана обавештења, прописана Законом 

сима и спровођене су све мере предострожности, како би се обезбедио сигуран и безбедан 

рад свих запослених. 
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V Извештаји о раду стручних и саветодавних органа школе 

 

5.1  Извештај о раду стручних већа 
 

У школској 2017/2018. години постојала су и радила следећа стручна већа за:   српски 

језик и књижевност,  стране језике,  уметност,  друштвене науке (филозофију, 

социологију, психологију, логику, устав и право грађана) грађанско васпитање и 

веронауку,  историју,  географију,  биологију,  хемију, физику и астрономију, математику, 

рачунарство и информатику и физичко васпитање. Извештаји стручних већа су у прилогу 

Извештаја о раду школе. 

 

 

5.2  Извештај о раду Наставничког већа 

 

Наставничко веће, као највиши стручни орган школе, током школске 2017/2018. године 

одражало је 15 седница. Радом је обухваћена реализација послова предвиђених Годишњим 

планом  рада школе, као и актуелних дешавања током школске године. 

              Најзначајније теме на Наставничком већу биле су: 

 усвајање Извештаја и Извештаја о самовредновању; 

 усвајање Плана рада; 

 усвајање Акционог плана, плана рада одељенских већа, плана допунске, додатне, 

припремне наставе; 

 усвајање списка уџбеника, распореда, струкуре предметних наставника по 

одељењима; 

 анализа успеха и дисциплине ученика за сваки класификациони период, као и 

предлог мера за њихово побољшање; 

 анализа рада Стручних већа;  

 рад са обдареним ученицима – такмичења; 

 стручно усавршавање наставника; 

 план мреже уписа, број одељења; 

 план активности за одобрење рачунарског одељења; 

 план и реализација екскурзија; 

 избор тема за матурске радове; 

 организација прослава Дана школе и Светог Саве; 

 именовање комисија за такмичења у организацији школе, комисија за полагање 

свих испита: поправних, ванредних,испита по жалби, матурских испита; 

 организација пријемних испита за рачунарско и филолошко одељење и припреме за 

реформу гимназија; 

 реализација наставе; 

 припремна настава за упис ученика у филолошко, рачунарско одељење и на 

факултете; 

 сарадња са другим школама и гимназијама; 

 информисање о текућим плановима и изменама о реформи гимназија; 

 измене и допуне школског календара; 

 конкурс за ученичке радове у организацији школе (литерарне, ликовне); 
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 предлози за доделу диплома и избор ученика генерације; 

 

 

5.3 Извештај о раду одељењских већа 

 

 
Одељењска већа су реализовала задатке предвиђене Законом о средњој школи, као и 

актима Школе. У раду одељењских већа учествовали су предметни професори, одељењске 

старешине, директор, помоћник директора, педагог и психолог и представници 

одељењских заједница ученика. Одржано је најмање четири, а у неким одељењима и више 

седница. Реализовани су следећи задаци: 

- доношење и усвајање плана и програма рада одељењске заједнице и 

одељењског старешине, социјалне карте одељења, распореда часоца, распореда 

писмених и контролних вежби ученика; 

- упознавање чланова већа са постигнућима ученика, са социјалним и 

здравственим специфичностима ученика; 

- утврђивање индивидуалног успеха ученика и одељења, као и мера за 

унапређење успеха и превазилажење потешкоћа; 

- разматрање васпитно дисциплинских мера и изостајања ученика са наставе; 

- идентификовање талентованих ученика и оних који имају потешкоће у раду; 

- сарадња са родитељима и мере за унапређивање те сарадње; 

 

5.4 Извештај о раду  Педагошког колегијума 

 

 
У  току ове године одржана су четири састанка Педагошког колегијума. На тим 

састанцима су разматране најважније теме које су биле  значајне за поједине  активе , као 

и за рад школе уопште. Оно што  је најважније и што се  постављало као питање на свим 

састанцима су неуједначени  критеријуми  оцењивања   унутар актива. Ту смо постигли 

напредак, али не у свим активима. Тај проблем остаје као приоритет за решавање у 

следећој школској години. 

           Најважније теме су биле: 

- набавка наставних средстава; 

- задужења у стручним већима; 

- угледни часови; 

- матурске теме; 

- примена правилника о понашању у школи; 

- планови редовне, додатне, допунске наставе; 

- усаглашавање критеријума; 

- сређивање кабинета, набавка књига, часописа; 

- планови и распоред  додатне, допунске и секција; 

- промоција школе; 

- сажимање градива и 

- примена стандарда  

Поред ових тема,  које су најважније, разговарало се и текућим актуелним проблемима, 

као што су прослава Дана школе и Светог Саве, Ноћ музеја, организацији такмичења у 

школи и на вишим нивоима, спорту у школи, правдању изостанака. Оно што је 

евиденирано као генератор свих проблема је изостајање са часова. Кључну  улогу  имају 

одељењске старешине, које могу да допринесу смањеном броју  изостанака  применом  

Правилника о правдању.   
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5.5  Извештај о раду Савета родитеља 

 
Савет родитеља је у школској 2017/18. години одржао шест седнице на којима су 

разматрана питања из надлежности, утврђена Законом о основама система образовања и 

васпитања, Законом о средњем  образовању и Статутом школе: 

                        
         разматрао је   Извештај и План рада школе; 
         донео одлуку о висини уплате за школску 2017/18. годину, дефинисао је 

као Динар за виши стандард ученика , при чему је одредио у складу са 

одлуком Министарства просвете начело добробровољног плаћања 

наведених новчачних средстава 
         разматрао и усвајао Извештај о наменском трошењу средстава датих 

приликом уписа у школску 2017/18.годину 
         разматрао  је   понуде за осигурање ученика, утрошак средстава од 

ученичког динара; 
         разматрао и усвајао програме екскурзија  
         разматрао и усвајао понуде за извођење екскурзија, висини дневница за 

наставнике; 
         разматрао извештаје о реализацији екскурзија; 
         разматрао извештаје о анализи и успеху ученика, награђивању ученика; 

  
Чланови Савета су редовно информисани о раду Школског одбора, Наставничког већа, 

набавкама и реконструкцији Школе, донацијама, такмичењима ученика, самовредновању 

Школе, актуелним пројектима и осталим питањима која су значајна за рад Школе. 
Председник Савета родитеља је Споменка Јовић.За представника у Општинском  Савету 

родитеља једногласно је изабрана Јелена Топаловић Петровић. 
Представници Савета родитеља у Школском одбору су Блажа Кнежевић, Дијана Антонић 

и Владимир Милутиновић. 
 

 

VI  Извештаји о раду органа управљања 

6.1  Извештај о раду директора  

 

 
 

Садржина извештаја је конципирана према пословима и радним задацима директора 

школе који су јасно дефинисани чланом 126 Закона о основима система образовања и 

васпитања (Сл. гласник Р. Србије бр. 88/17 и 27/18 и др. закони) али и другим прописима и 

подзаконским актима као и статутом и другим општим актима Школе и важећим планом 

рада. 

Рад директора школе обухвата како редовне послове везане за процес непосредног 

образовно-васпитног рада тако и велики број послова руковођења радом школе као 

установе. 

Најважнији задатак директора је старање о законитости рада и успешно обављање 

делатности установе. 

Сегменти рада директора су: Планирање и програмирање рада школе, организација рада 

школе, материјално-финансијско пословање школе, педагошко-инструктивни и 

саветодавни рад, аналитички рад, рад у стручним и другим органима школе, рад на 

педагошкој документацији, стручно усавршавање, сарадња са институцијама и 

организацијама. 
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Функција директора гимназије подразумева бројне друге активности које је тешко 

сврстати у неки од дефинисаних задатака, јер је Шабачка гимназија ослонац града у 

многим областима културног, спортског и јавног живота. 

Директор школе је у исто време носилац разних функција: програмерске, организаторске, 

евалуаторске, истраживачке и педагошко-инструктивне функције. 

Свакодневне активности директора су: 

- Увид у дневну организацију рада школе 

- Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

- Сарадња са наставницима, одељенским старешинама, руководиоцима секција и 

организација 

- Сарадња и рад са ученицима, групама и одељенским заједницама 

- Сарадња са родитељима 

- Рад у стручним органима и органима управе 

- Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 

- Пријем странака, гостију и делегација 

- Редовне консултације са помоћницима, секретаром и рачуноводством и другим 

службама (свакодневно) 

- Увид и контрола административно-финансијског пословања 

Организација образовно-васпитног рада је свеобухватна активност која подразумева 

усклађивање календара свих активности у школи и и организационе шеме свих облика 

васпитно-образовног рада, поделу тема на наставнике, организацију 40-часовне радне 

недеље, поделу годишњих норми, израду распореда часова, организацију свих испита као 

и уписа у наредну школску годину. Незаобилазни послови су такође, и праћење прописа и 

израда и допуна нормативних аката прописаних законом, координација свих активности у  

оквиру школе и организација рада помоћно-техничког особља. За ове послове потребна је 

прецизна организациона шема коју поставља директор који се стара о њеној реализацији. 

Месечни извештај о раду дат је у Извештају директора за школску 2017/2018. годину. 

Сачињавајући Извештај о раду набројала сам само најважније активности, трудећи се да 

оне остану забележене, јер би у супротном сваки радни дан захтевао посебну страницу. 

Задовољна сам што су моји напори резултирали напретком школе на свим пољима који је 

видљив како по бројним наградама на најупечатљивијим такмичењима, тако и у 

материјалној опремљености школе. Све то је учинило да се повећа интересовање ученика 

за упис у нашу школу. 

Набављено је 10 рачунара 

Окречено је 4 учионице, сви ходници и тоалети  

Сређен дворишни имобилијар и засади 

Набављено је 80 књига за школску библиотеку 

Сва школска опрема је редовно сервисирана 

Опремљена је просторија за помоћно особље, кабинет педагога, набављене нове 

клупе и столице, купљена веш машина;  

Поред наведених активности свакодневно сам се бавила пословима везаним за безбедност 

ученика. Континуирано сам пратила ситуацију у школи уз помоћ надлежних инспекција, 

уз свакодневне контакте са школским полицајцем.  

Захваљујући појачаној активности на писању пројеката успели смо да се изборимо за 

бољу финансијску позицију у општинском буџету, тако да смо на конкурсу за пројекте у 

култури добили средства за два пројекта.  

Поред рада у школи, активно сам учествовала у свим значајнијим културним 

активностима града, на књижевним вечерима, изложбама и позоришним представама. 

Ниједна културна манифестација у граду није прошла без наше помоћи у организацији и 

реализацији. Активно сам учествовала у раду председништва Актива директора гимназија 

и учествовала сам на састанцима у Министарству везаним за реформу гимназије. 
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Посебно сам поносна на бројне контакте оствареним са бившим ученицима који су 

резултирали како материјалној помоћи школи, тако и ширењем свести о потреби 

истицања значаја Шабачке гимназије на државном нивоу. У оквиру акције матураната 

јубилараца прикупљена су значајна новчана средства која ће бити усмерена на опремање 

Свечане сале. 

У овој години смо реализовали читав низ активности везаних за прославу јубилеја, уз 

учешће бивших гимназијалаца, данас значајних научника и уметника што је допринело да 

јубилеј буде прослављен достојанствено као што и доликује Шабачкој гимназији.  

 

 

 

 Директор школе 

            Маријана Исаковић 

 

 

6.2  Извештај о раду помоћника директора  
 

 

 
          У школској 2017/2018.години радно ангажовање помоћника директора заступљено 

је са 33% и преосталих 67% је радно ангажовање у настави. 

          Послови помоћника директора школе у претходној школској години односили су се 

на обављање једног дела послова везаних за планирање,програмирање и организацију 

свих облика образовно-васпитног рада : редовне и факултативне наставе, слободних 

активности и екскурзија, које је помоћник директора,због малог процента радног 

ангажовања,обављао у сарадњи са  директором школе. 

          У делокругу рада помоћника директора били су и послови везани за сарадњу са 

ученицима и наставницима који се односе на све облике наставног и ваннаставног 

процеса.Треба поменути и послове који су везани за реализацију Школског развојног 

плана, подршку у раду Ученичког парламента, укључивање у пројекте самовредновања 

школе.  
          Конкретни послови везани за наставу и  ваннаставне активности односе се на 

организацију ванредних,  разредних и поправних  испита (припрема предлога комисија 

директору школе и израда распореда полагања наведених испита),састанке са стручним 

већима,организацију матурских и пријемних испита,израда распореда  дежурстава 

наставног особља и праћење њихове реализације итд. 

   
Помоћник директора 

Весна Савић  
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6.3 Извештај о раду Школског одбора 

 
У  овој, 2017/18. школској години, Школски одбор као орган управљања школом, 

одржао је 8 седница, на којима је разматрао питања из своје надлежности утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе. 

 

 разматрао и усвајао   План рада  и Акциони план Шабачке гимназије за школску 

2017/18,   Извештај о раду школе и Извештај о раду директора у школској 

2016/17. години; разматрао и усвајао Извештаје о успеху и дисциплини 

ученика; 

 

 Донео Одлуку о издавању школског простора 

 разматрао и усвајао Завршни рачун за 2017. годину ; разматрао и усвајао 

Извештај Пописне комисије , односно попис основних средстава, ситног 

инвентара и залиха; разматрао и утврдио Финансијски план за 2018. годину; 

  усвојио План уписа  за 2017/18.годину ; разматрао  начин коришћења новца 

уплаћеног приликом уписа ученика у сврху Динара за виши ученички стандард, 

а што је усвојио Савет родитеља; 

 Разматрао и усвојао измене и допуне  општих аката у Шабачкој гимназији; 

  разматрао извештаје о реализацији такмичења, екскурзија и награђивања 

ученика и за ђака генерације изабрао   ученика   4/6 разреда, Кристину 

Станковић  збг њених изузетних успеха током школовања . 

 

Чланови Школског одбора у школској 2017/18. години: 

 

- представници локалне самоуправе 

 

1.  Винка Вешић, заменик председника Школског одбор    

2.  Мирјана Илић   

3.  Бојан Прица 

 

- представници Савета родитеља 

 

           1. Снежана Ранковић   

           2. Владимир Милутиновић    

           3. Љиљана Лукић 

 

- представници  Наставничког већа 

 

           1.   Мирослава Сарић, професор немачког језика - председник Школског одбора                              

           2.   Маријана Бајић, професор рачунарства 

           3.  Љубиша Којић, професор физичког васпитања 
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VII Реализација наставног плана и програма 

 

7.1   Реализација  редовне наставе  

 
 

Реализација редовне наставе дата је у Прилогу Извештаја, у извештајима о раду стручних 

већа. 

 

 

 

 

 

7.2  Реализација секција, допунске и додатне наставе 

 
 

Реализација допунске, додатне наставе, припремне и секција дата је у Прилогу Извештаја, 

у извештајима о раду стручних већа. 

 

 

 

 
 

7.3  Реализација факултативне и припремне наставе 

 

 
У оквиру припремне наставе за упис у филолошко и рачунарско одељење, професори 

српског, енглеског језика и математике, држали су припремну наставу од марта до јуна 

2018. године  за ученике осмог разреда основних школа. У сарадњи са Конфуцијевим 

институтом реализовани су часови кинеског језика. 
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7.4   Успех и награде ученика 
 

 

7.4.1  Општи успех ученика на крају другог полугодишта  

 
Разред  

и одељење 

Број 

ученика 

Успех Поправни 

испит одличан 

 

вр добар 

 

добар 

 

довољан 

I1 25 10 14   1 

I2 31 14 13   4 

I3 30 17 10   3 

I4 29 14 15    

I5 29 20 9    

I6 21 21     

I7 25 13 11 1   

УКУПНО I 190 109 72 1  8 

II1 29 11 17   1 

II2 29 6 17 4  2 

II3 29 11 9 6  3 

II4 26 9 13 2  2 

II5 28 21 5 1  1 

II6 19 10 7 2   

II7 24 19 5    

УКУПНО II 184 87 73 15  9 

III1 26 13 9 1  3 

III2 30 19 10 1   

III3 30 9 13 8   

III4 27 11 5 11   

III5 29 15 12 1  1 

III6 19 17 2    

III7 23 14 7 2   

УКУПНО III 184 98 58 24  4 

IV1 24 21 3    
IV2 30 12 15 3   
IV3 30 19 7 4   
IV4 29 18 8 3   
IV5 30 18 7 5   
IV6 19 19     

УКУПНО IV 162 107 40 15   

УКУПНО 720 401 243 55  21 

 

4 ђака, није положило поправне испите у августу. 

 

 

Васпитно дисциплинске мере – први разред 
опомена одељењског старешине - 11 

укор одељењског старешине –  3 

укор одељењског већа - / 

укор директора – / 

укор наставничког већа - / 

похваљени -  70 

изостанци  -  10275  /О - 10064 , Н - 211 / 
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Васпитно дисциплинске мере – други разред 
опомена одељењског старешине - 11 

укор одељењског старешине – 15 

укор одељењског већа - 23 

укор директора –  / 

укор наставничког већа - / 

похваљени - 64 

изостанци – 13786  /О - 13367, Н – 419 / 

 

Васпитно дисциплинске мере – трећи разред 
опомена одељењског старешине - 5 
укор одељењског старешине –  19 

укор одељењског већа -  3 

укор директора - / 

укор наставничког већа - 2 

похваљени - 72 

изостанци – 19891 / О – 19192, Н – 589 / 

 

Васпитно дисциплинске мере – четврти разред 
опомена одељењског старешине - 7 

укор одељењског старешине – / 

укор одељењског већа - 5 

укор директора - / 

укор наставничког већа - / 

похваљени – 33 

изостанци – 12319 / О –11912, Н – 407 / 
 

Укупан број изостанака наших ученика је  -  56271,  оправданих 54535  а неоправданих 

је 1625. Педагог школе је урадила компаративну анализу успеха и дисциплине почев од 

2006/2007. године до 2017/2018. године. О резултатима се дискутовало веома 

конструктивно, у циљу израде плана активности којима ће се поправљати успех ученика у 

наредном периоду.  

 

7.4.2 Ученик генерације 
 

У школској 2017/18. години ђак генерације је Кристина Станковић, ученик одељења за 

обдарене ученике у рачунарској гимназији. На предлог Наставничког већа, Школски 

одбор је усвојио предлог и прогласио овог ученика као најбољег.  

 

 

 

 

7.4.3 Ванредни ученици  

 

 
 У школској 2017/18. години ванредни ученици су: 

1. Милутиновић Ангелина; 

2. Никола Лазић и 

3. Вања Станковић.  
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7.4.4 Републичке награде које су освојили наши ученици 
Екипна такмичења: 

Име и презиме ученика: Одељење: Предмет: Награда/место: 

Ана Поњевић,екипно  IV1 српски језик  друго 

Ања Велисављевић, екипно IV1 српски језик  друго 

Кристина Митровић,екипно III4 српски језик  друго 

Маша Веселиновић,екипно IV1 српски језик  друго 

Нађа Лукић.екипно III2 српски језик  друго 

Наталија Андрић,екипно II7 српски језик  друго 

Филип Јањић,екипно III6 српски језик  друго 

Јелена Кнежевић, екипно III3 физичко васпитање треће 

Јована Бирманчевић, екипно II1 физичко васпитање треће 

Јована Кнежевић, екипно III3 физичко васпитање треће 

Мина Јаковљевић, екипно II4 физичко васпитање треће 

 
Републичке награде, појединачне: 

Име и презиме ученика: Одељење: Предмет: Награда/место: 
Анђела Радојчић I2 историја прво 

Александар Симеуновић III6 математика друго 

Александра Павловић IV1 српски језик друго 

Анђела Бојичић II5 српски језик треће 

Ања Петровић I6 физика прво 

Ања Петровић I6 математика треће 

Вук Глигорић I6 физика друго 

Давид Милинковић II6 физика друго 

Дејана Саватић I5 српски језик треће 

Душан Обрадовић I6 физика треће 

Јелена Дамњановић III7 српски језик друго 

Јелена Илић II7 српски језик треће 

Јоаким Радојевић I6 физика треће 

Катарина Миловановић II7 српски језик друго 

Кристина Митровић III4 историја прво 

Кристина Митровић III4 српски језик друго 

Кристина Станковић IV6 физика треће 

Лука Кандић I6 физика треће 

Лука Поповић I6 физика друго 

Марија Бурсаћ I2 српски језик треће 

Марија Ђорђевић III5 физика прво 

Матија Поповић I6 физика друго 

Маша Ђурић I6 физика прво 

Милица Ђорђевић  II5 физика друго 

Милица Живковић II7 српски језик треће 

Милица Марковић II4 српски језик прво 

Милица Мирковић I6 математика друго 

Милош Николић IV3 биологија треће 

Михајло Радојевић III6 физика друго 

Немања Савески III6 физика треће 

Никола Савић II6 математика друго 

Никола Савић II6 математика прво 

Никола Симић IV6 математика треће 

Ноелле Гарјетовић I6 физика друго 

Стефан Букоровић II6 физика треће 

Стефан Јездић IV3 историја треће 

Теодора Недељковић II1 српски језик треће 

Урош Пантелић I6 физика друго 
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 7.4.5 Ученици носиоци дипломе Вук Караџић 
 

  

 

 

 

 

1.    Мина Јанковић  

2.   Милица Макевић  

3. Поњевић  Ана, 

4. Павловић Александра,   

5. Ћосић  Анђелка,  

6. Ана Гавриловић,  

          7. Драгана Стефановић 

8. Марина Јевтић 

9. Даница Васић 

10. Кристина Станковић 
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7.4.6 Екскурзије и излети  

 
7.4.6.1 Извештај са екскурзије ученика 3. разреда 

 

       На екскурзију трећег разреда, кренуло је 184 путника (172 ученика, 7 одељењских 

старесина, директорка Маријана Исаковић, лекар Милан Пантић, стручни вођа Татјана 

Радосављевић и у сопственом индивидуалном аранжману професорке Марија Јовановић и 

Биљана Симеуновић) 

      Распоред у аутобусима је био:  

• Аутобус број 4 (76 ученика и одељењских старешина 3.1, 3.4 и 3.5) 

• Аутобус број 5 (58 ученика, разредне старешине 3.2 и 3.3 и директор школе) 

• Аутобус број 6 (45 ученика, одељењске старешине 3.6 и 3.7, лекар и стручни вођа)  

      Први дан (10.09.) - После прегледа аутобуса и смештаја ученика у аутобус, на пут смо 

кренули у предвиђеном времену, 5 часова ујутру. Путовали смо преко Мађарске и 

Словачке, и уз краће паузе током пута, у Праг смо стигли у 20 00 čасова. Панорамски смо 

разгледали Народни музеј, Вацлавске намести са спомеником Св. Вацлава, Обецни дум и 

Прашна брана.Смештени смо у хотел са 3 звездице А&О, у ком смо спавали и 5. дан у 

Прагу. Смештај је био на бази 3 полупансиона. Вечера, ноћење. 

       Други дан (11.09.) После доручка у 9 сати уследио је обилазак Прага: Храдчане: 

Стадион Страхов, Палата Тоскани, Палата Штенберг, Надбискупска палата, Председничка 

палата, Стара краљевска палата, Катедрала Св. Вита, црква Св. Ђорђа, Златна улица, 

Карлов мост, споменик Карлу IV, Рудолфинум, Стара жидовска градска кућа, Старонова 

Синагога, кућа Франца Кафке, Староградски трг, Тyнова црква, споменик Јану Хусу, 

градска кућа са чувеним Астрономским сатом – Орлојом. Након обиласка и слободног 

времена у центру града, долазак у хотел у 19 сати, вечера, одлазак у дискотеку, ноћење. 

      Трећи дан (12.09.) Након доручка, напустили смо хотел и кренули у Потсдам у 10 сати. 

Разгледали смо Глиеницкер Бруцке, Парк и Сцхлосс Санссоуци, Бранденбуршку капију, 

Холандску четврт. После индивидуалног разгледања града, кренули смо у Берлин, где смо 

стигли око 20.30 часова. По доласку, сместили смо се у хотел са 4 звездице МАРДИН. 

Вечера. Ноћење.  

      Четврти дан (13.09.) Након доручка у 9 сати, кренули смо у разгледање Берлина: 

Курфурстендамм са Каисер-Њилхелм-Гедäцхтнискирцхе, Кауфхаус дес Њестенс, 

Потсдамер Платз са модерним Сонy Центер, Берлинер Сиегессäуле, Холоцауст-Махнмал, 

Бранденбургер Тор, Реицхстаг, остаци Берлинер Мауер, Унтер ден Линден, хотел Адлон, 

Гендарменмаркт, Хумболдт-Университäт, Деутсцхе Стаатсопер, Берлинер Дом, Алтес 

Мусеум, Ротес Ратхаус, Николаикирцхе, Фернсехтурм, Алеџандерплатз. По предвиђеном 

обиласку, у хотел смо стигли око 20х. Након вечере, предвиђена вечерња шетња око 

Парисер Платза и Бранденбуршке капије, због неповољних временских прилика, у 

договору са одељењским старешинама и ученицима је отказана. 

         Пети дан (14.09.) Након доручка, око 9 сати смо напустили хотел и Берлин и кренули 

према Дрездену. Разгледали смо Семперопер, Зњингер (улазак),Катхолисцхе Хофкирцхе, 

Фрауенкирцхе, Дресднер Сцхлосс. После краћег слободног времена за индивидуална 

разгледања града, око 17х смо кренули за Праг. Око 19.30 смо се сместили у хотел и након 

вечере отишли у дискотеку. 

         Шести дан (15.09.) Око 10.30 смо после доручка напустили хотел и кренули према 

Бечу, у који смо стигли око 16 сати. Разгледали смо град: Белведере, Карлскирцхе и 

Карлсплатз, Мусиквереин, Сецессион, Натурхисторцхес Мусеум (улазак), 
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Кунстхисторицхес Мусеум, велики кружни булевар Рингстрассе са Опером, Парламентом, 

Бургтхеатром, Ратхаус... Шетња кроз Хофбург и центар града до Степхансплатз и 

Степхансдом. Из Беча смо кренули око 19 сати. Након дужег задржавања на граници ( 3 

сата) у Шабац смо стигли у јутарњим сатима, око 5.30. 

    Уз љубазност и стручност водича, професионалност возача, максималну посвећеност 

одељенских старешина ученицима и колективно понашање ученика, васпитно-образовни 

циљеви екскурзије су у потпуности испуњени. Агенција “Модена“ је испунила све услове 

дате у понуди аранжмана. 

 

 

 

Стручни вођа 

Татјана Радосављевић 

 

 

 

7.4.6.2 Извештај са екскурзије ученика четвртог разреда 
 

 

Екскурзија ученика 4. разреда протекла је регуларно. Испуњени су сви образовни 

циљеви и посећени сви планирани локалитети. Сви задужени за њену организацију и 

извођење (туристичка агенција Модена, аутопревозник Дунав турс, одељењске старешине 

и вођа пута) коректно су обавили своје обавезе.  

Хронолошки след: 

Полазак на време, 10.9. у 5.00 испред гимназије. Путовање до Монтекатинија са 

краткким успутним задржавањима, али због гужве на граници и у саобраћају на 

обилазницама око градова у Италији у Монтекатини стижемо око 22 часа и по договору 

одељењских старешина одустајемо од планираног одласка у дискотеку. Уместо вечере, у 

хотелу Интернационале су нам подељени ланч пакети. Ученици су смештени по собама, 

омогућена им је краћа шетња и од 00.30 смештени су на спавање. 

11. ујутру у 8.30, после доручка, крећемо у Фиренцу. Разгледање знаменитости: 

Santa Maria Novella, Cappelle Medicee, Piazza di san Giovanni, Piazza Del Duomo, Piazza 

della Signoria, Uffizi, Ponte Vecchia. Ученици добијају 2 сата за самостално разгледање и 

шопинг. Настављамо пут ка Раиму. 

У Ладисполи, приморско место надомак Рима, стижемо у раним вечерњим сатима. 

После вечере ученици добијају време за краћу шетњу, и у 00.30. смештени су на спавање.  

12. ујутру рано крећемо за Рим. Посећујемо San Pietro in Vincoli, Colosseo, Foro 

Romano, Fori Imperiali, Campidoglio, Piazza Venezia, Fontane di Trevi, Piazza di Spagna, 

Castel san Angelo, Piazza Navona. После два сата слободног времена, враћамо се у 

Ладисполи. 

13. Ујутру крећемо ка Риму. Посећујемо Panteon, Musei Vaticani, Capella Sistina, 

Basilica san Pietro. Организација посете Ватикану је боља него претходне године, чекање је 

краће и условније. Ученици нису стајали на сунцу пред зидинама. По повратку у 

Ладисполи заинтересовани дечаци са водичем и професорима одлазе у град да гледају 

утакмицу Италија - Србија. Повратак и смештај на спавање у очекивано време. 

14. у рано јутор крећемо ка Лиду де Језоло. По договору, шопинг обављамо у 

аутлук центрима тога дана, да бисмо последњег дана из Венеције кренули директно за 

Шабац. Свеједно због саобраћајне гужве код Болоње стижемо у 21.15 у Лидо. После 

вечере, одлазимо са ученицима у дискотеку. У хотелу смо у 01.30, ученици се спремају за 

повратак у Шабац. 

15. врло рано крећемо у Венцију. Обилазимо Palazzo Ducale, Libreria, Basilica San 

Marco, Campanile, Torre del Orologio, Rialto. У слободном времену ученицима је понуђено 



 Извештај о раду Шабачке гимназије у школској 2017/2018. години     

 

39 

 

да посете Santa Maria della Salute, пошто је унутрашњост затворена. Из Венеције крећемо у 

15.00. Уз обавезна кратка задржвања, стижемо у Шабац у 03.00, иако није било гужве ни 

на једној граници. 

Предлози и коментари 

С обзиром на то да је први дан путовања ученицима најтежи због раног устајања и 

врло дугог пута до Монтекатинија, није реално планирати дискотеку увече.  

Смештај у Монтекатинију није био на очекиваном нивоу. Хотели Интернационале 

и Валторта су неусловни, а обећани послужени доручак није био појачан, као у понуди. 

Хотел у местима близу Рима не би требало да буде близу плаже, јер се ученици ту 

задржавају три дана и тешко их је контролисати. Иако је време било врло хладно у 

вечерима када смо стизали из Рима, и таласи високи, било је ученика који су ишли на 

ноћно (!) купање. Није било могуће организовати дневно купање, јер смо увек у 

Ладисполи стизали касно увече. 

Хотел Вила Маргарита у Ладисполију је задовољио наша очекивања. Смештај је 

био солидан, а храна изобилна и за доручак и за вечеру. 

Посете Колосеуму и другим значајнијим античким локалитетима у Риму бесплатне 

су за малолетне ученике. Предлажемо да се ова екскурзија организује у 3. разреду, јер 

ученици онда имају веће могућности за разгледање ових значајних споменика. 

Посета Ватикану је боље организована него претходних година, али има места 

побољшањима од стране локалног водича. На улазак у Ватикан готово да нисмо чекали, 

али због неорганизованости локалног водича, разгледање је почело скоро два сата након 

нашег доласка. Видели смо групе за које су се локални водичи одлично припремили и 

дочекали их са слушалицама на самом улазу. Уколико је за наше водиче то немогуће, онда 

је боље одустати од ове посете и оријентисати се на унутрашњост Колосеума и сл. 

Шопинг никако не планирати за последњи дан, јер смо и без њега и без задржавања 

на граници у Шабац стигли у 3 ујутру. Такође, наш предлог је да то не буду аутлети, него 

прави тржни центри који одговарају нашем стандарду. Ученици су углавном разочарани 

превисоким ценама у аутлетима.  

Изузетно смо задовољни радом лекара Николе Бељића. Био је доступан ученицима 

24 сата дневно, излазио из аутобуса на аутопуту да би прегледао ученицу. Уз себе је имао 

апсолутно сваки лек који је био потребан нашим ученицима, од таблете против болести 

вожње до антибиотика. 

Задовољни смо и возачима Дунав турса, врло су професионални и тачни, 

одржавали су савршен ред у аутобусу. Један квар који се десио на аутопуту према Лиду де 

Језоло професионално су отклонили у врло кратком року. 

Водичи су били професионални и љубазни. Направили су добар избор информација 

које би могле да занимају ученике и успели да им приближе антички Рим, ренесансну 

Фиренцу и Венецију. Сматрамо да би обилазак цркве Santa Maria della Salute ипак требало 

увести у обавезан програм, јер се она налази у школском програму. 

Иако су ученици и пре екскурзије опомињани да чувају своје ствари, двоје је 

покрадено. Сви путници су показали солидарност и сакупили прилоге да обоје буду 

колико-толико обештећени. Треба скренути пажњу ученицима да сами сносе одговорност 

за своје вредности и да професори и водичи на путовању не могу претресати нити 

оптуживати другу децу.  

 

Вођа пута 

Станка ел Рабади 
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7.4.6.3 Сусрети који мењају све(с)т 

 
На основу пројекта Сусрети који мењају све(с)т, који је Шабачкој гимназији одобрила 

Градска управа Шабац на прошлогодишњем конкурсу пројеката из културе и финансирала 

га у целости, делегација ученика и професора Шабачке гимназије заједно са 

представницима Градске управе Шабац била је у посети Првој гимназији у Цељу, од 12. 

октобра до 14. октобра 2017. године.  

Овим путовањем  награђени су ученици Гимназије,  истовремено и најбољи волонтери 

АФС Србије Интеркултуре. Они су  били најактивнији у дочеку и пријему ученика из свих 

крајева света. Шабачка гимназија већ је традиционално домаћин ученицима који су били 

на међународној размени средњошколаца у Србији,   у току њихове посете граду Шапцу. 

За успешну реализацију овог пројекта заслужни су: Маријана Исаковић, директор 

Шабачке гимназије, Синиша Мозетић и Биљана Дробњак, професори ове школе и 

Салко Карадаревић, члан Градског већа.  

Делегацији из Шапца приређен је богат културно уметнички и забавни програм. По самом 

доласку дочекао их је хор Прве гимназије у Цељу. Хор је, између осталог, певао и нумере 

на српском језику (најбоље је прихваћена интерпретација познате Молитве Марије 

Шерифовић, у извођењу Сашке Јовановић ученице Прве гимназије у Цељу).  Затим су 

ученици и професори били гости Музичке школе Цеље.  Ту су, поред концерта озбиљне 

музике најбољих ученика ове школе, присуствовали и изложби на тему развоја 

виолинског образовања у Словенији од почетка 19 века, аутора др Марушке Зупанчић.  

У поподневним часовима организован је обилазак Цеља у пратњи званичног водича. Ту 

су, у Градском музеју, поред осталог видели и старијима добро познат словеначки бицикл 

Рог, као и детерџент Плави радион. Ученицима Шабачке гимназије се посебно свидела 

играоница Херманов брлог, у оквиру Музеја за децу. 

На крају првог дана професори су заједно са домаћинима отишли у хотел Celeia, а 

ученици су се упутили кућама ученика домаћина. Како неки од ученика домаћина не живе 

у самом Цељу, до својих кућа (у Кршком, Лашком, Велењу...) путовали су аутобусима или 

возом, што је била додатна атракција за ученике из Шапца. 

Након смештаја у хотелу професори и њихови домаћини отишли су на свечану вечеру у 

срспку кафану Америка.  

Другог дана боравка у Цељу ученици и професори Шабачке гимназије присуствовали су 

реализацији радног дана у Првој гимназији у Цељу. По сведочењу директора ове школе, 

господина др Шепетавц Антона, гимназија је на конкурсу Европске уније добила велику 

новчану донацију, којом је изградила фискултурну салу, сличну оној која има Шабачка 

гимназија, и у потпуности реновирала школу, укључујући и некадашњи тавански простор. 

Тако је тренутно ова школа, која следеће године слави 210 година постојања, можда и 

једна од најопремљенијих школа у целој Словенији. Програми редовне наставе веома су 

слични програмима у Србији. Карактеристично је да ученицима није дозвољено 

коришћење мобилних телефона у школи, као и да је администрација у потпуности 

електронска. Међусобни однос ученика, професора као и директора школе је истовремено 

пријатељски и уважавајући. Школа има велике успехе, нарочите из математике, чак и на 

међунароном нивоу.  

Након завршетка посете настави делагацију је дочекала заменица градоначелника Цеља, 

мр Дарија Турк. У поздравном говору, госпођа Дарија посебно је нагласила значај 

дружења и размене искустава младих људи са циљем да једни и други, захваљујући 

оваквим дружењима, у своју земљу донесу нова позитивна искуства и унапреде 

пријатељство Србије и Словеније.  

Трећег дана, на завршетку боравка, посетили су градску тврђаву При Кметец, са које се 

види Цељска котлина и цео град Цеље.  

На шабачку делегацију највећи утисак оставила је чињеница да то није била само 

званична и протоколарна посета, него и сусрет људи који умеју и желе да се друже, 
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поштују и воле друге људе. О атмосфери у којој су се разишли, најбоље сведочи и поздрав 

др Антона, директора Прве гимназије у Цељу који је нагласио да су у  шабачкој 

делегацији, добри педагози, добри људи и дивни ђаци, са којима су се брзо и срдачно 

спријатељи. Имајући у виду сарадњу са многим школама у Европи и Србији, по његовом 

сведочењу,  ово дружење било је једно од најбољих.  

Шабачка гимназија и град Шабац радују се узвратној посети словеначке делегације, која 

се планира за март или април наредне године. Надамо се да ћемо гостима из Словеније 

бити једнако добри домаћини и показати им оно најбоље што имају град Шабац и земља 

Србија.  

Узвратна посета је реализована у марту од 25. до 27. марта 2018. године.  

Вође пута: 

Биљана Дробњак 

Синиша Мозетић 

 
7.4.6.4 Излет за запослене  

 
 

У суботу, 18. маја 2018. године, за запослене у Шабачкој гимназији реализован је 

једнодневни  излет у Краљево, Жичу, Маглич и Бисер Лопатнице. Већина запослених који 

су ишли на излет, је реализацијом излета и одабиром дестинације била веома задовољна. 

У сарадњи са Туристичком организацијом Краљева, Биљана Дробњак, вођа пута је 

организовала овај излет, на који је ишло 47 запослених. 

  

 
VIII  Оствариивање ваннаставних активности  

и посебних програма 
 

 

 

8.1 Сарадња са ИС Петница, РЦ за таленте у Лозници  и АФС 

Интеркултуром Србије 

 

 
У току школске 2017/18. године наши ученици су учествовали у раду Регионалног центра 

за таленте у Лозници и ИС Петница, а као волонтери су учествовали у раду АФС Србија 

Интеркултура која се бави међународним разменама ученика.  

 

8.2 Секције 

 

У школској 2017/18. години ученици су учествовали у раду следећих секција: 

 

- историје, географије, математике, биологије, физике, библиотечка секција, хемије, 

књижевни клуб, драмска секција, енглески језик, лингвистичка секција, новинарска 

секција, есејистика, стони тенис, одбојка, фудбал, атлетика, кошарка, музичка 

секција, немачки језик, информатика, филозофска.  

У извештајима  стручних већа налазе се и извештаји о раду секција. 
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8.3  Професионално информисање и професионална орјентација 

ученика 

 
У току школске године, стручна служба је заинтересоване ученике индивидуално 

информисала о могућностима за наставак школовања. Организоване су промоције и 

предавања Факултета у читаоници школске библиотеке, а ученици су сарађивали и са 

Анђелком Пајтић, са Завода за тржиште рада у Шапцу.  

Већина одељењских старешина и предметних наставника, је информисала 

ученике када им се обрате за помоћ. На часовима грађанског васпитања са матурантима су 

се обрађивале теме професионалне оријентације у четвртом разреду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1  Професионално информисање  ученика осмог разреда основних 

школа 

 
 

 

 

У свечаној сали Шабачке гимназије, 1. марта 2018. године директорка је 

информисала родитеље ученика о предностима уписа у Шабачку гимназију. Основци су се 

могли упознати са условима уписа, материјалном и кадровском опремљеношћу, 

наставним програмима, проходности на више школе и факултете по завршетку гимназије, 

као и преко сајта Школе, фејсбук странице и праћењем локалних медија.  
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IX  Извештај о раду ученичког парламента 
 

Ученички парламент: 

 даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља 

и директору о правилима понашања, годишњем плану рада, школском развојном плану, 

школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним 

ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање и 

васпитање ученика; 

 разматра однос ученика и наставника и стручних сарадника и атмосферу у школи; 

 обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима УП; 

 активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 

 предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

Чланови Ученичког парламента 

Одељење Чланови  

I1  Исидора Јовић  Даница Марковић 

I2  Стефан Гвозденовић  Јања Јанковић 

I3  Лазар Антонић  Огњен Ивановић 

I4  Јана Иванковић  Катарина Срдановић 

I5  Андреја Васић  Јана Максимовић 

I6  Матија Новковић  Мирослав Благојевић 

I7  Кристина Зејак  Валентина Панић 

II1  Милица Лолић   

II2  Лука Ћалина   

II3  Сара Мићић  Мина Јоцковић 

II4  Урош Почуча  Филип Тодоровић 

II5  Симона Теодоровић  Марко Шапоња 

II6  Давид Милинковић  Милош Милинковић 

II7  Милица Стефановић  Невена Митрашиновић 

III1  Тијана Стевановић  Катарина Ђокић 

III2  Софија Аћимовић  Мартина Максимовић 

III3  Даница Милићевић  Давид Мићковић 

III4  Тијана Шаиновић  Маријана Лазић 

III5  Петар Хуска  Мирослав Милутиновић 

III6  Вељко Живановић  Филип Јањић 

III7  Мина Ћирић  Наталија Пузић 

IV1  Анђела Рашић  Милица Ћосић 

IV2  Мина Јокић  Јована Пантелић 

IV3  Михаило Филиповић  Милица Грујић 

IV4  Владо Остојић  Никола Јокић 

IV5  Милош Бајуновић  Милица Марчић 

IV6  Урош Марковић  Ђурђа Грујичић 

председник: Михаило Филиповић заменик председника: Јована Пантелић 
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секретар: Даница Милићевић                   благајник: Лука Ћалина 

Седница 1 Септембар 
Носиоци 

активности 

Конституисање Ученичког парламента  Председавајући 

Усвајање Пословника о раду Ученичког парламента Председавајући 

Избор председника, заменика председника и потпредседника Председавајући 

Разматрање предлога програма екскурзије Задужени наставник 

Избор два представника ученика у Школски одбор Председавајући 

Усвајање записника са претходне седнице Председник 

Усвајање Извештаја о остваривању Плана рада Ученичког 

парламента 
Председник 

Усвајање Плана рада Ученичког парламента Председник 

Доношење Одлуке о формирању комисија и радних тела Председник 

Иницијативе, предлози и питања Чланови  

Седница 2 Новембар  

Усвајање записника са претходне седнице Задужени наставник 

Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика у 1. кварталу Задужени наставник 

Информација о учествовању ученика у акцијама у школи и 

локалној заједници 
Председник 

Информације о активностима радних група Председник 

Сагледавање услова за рад Ученичког парламента  Председник 

Иницијативе, предлози и питања Чланови  

Седница 3 Децембар  

Усвајање записника са претходне седнице Задужени наставник 

Информација о учествовању ученика у акцијама у школи и 

локалној заједници 
Председник 

Информације о активностима радних група Председник 

Иницијативе, предлози и питања Чланови  

Седница 4 Фебруар  

Усвајање записника са претходне седнице Задужени наставник 

Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика у 1. 

полугодишту 
Задужени наставник 

Информација о учествовању ученика у акцијама у школи и 

локалној заједници 
Председник 

Информације о активностима радних група Председник 

Иницијативе, предлози и питања Чланови  
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Седница 5 Април  

Усвајање записника са претходне седнице Задужени наставник 

Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 3. 

квартала 
Задужени наставник 

Информација о учествовању ученика у акцијама у школи и 

локалној заједници 
Председник 

Информације о активностима радних група Председник 

Иницијативе, предлози и питања Чланови  

Седница 6 Април  

Усвајање записника са претходне седнице Задужени наставник 

Информација о учествовању ученика у акцијама у школи и 

локалној заједници 
Председник 

Информисање Ученичког парламента о учешћу на манифестацији 

„Дани демократске културе“ 

Учесници 

манифестације 

Информације о активностима радних група Председник 

Иницијативе, предлози и питања Чланови  

Седница 7 Јун  

Усвајање записника са претходне седнице Задужени наставник 

Информација о такмичењима ученика Наставник 

Информација о учествовању ученика у акцијама у школи и 

локалној заједници 
Председник 

Информација о активностима радних група Председник 

Усвајање Извештаја о остваривању Плана рада Ученичког 

парламента 
Председник 

Иницијативе, предлози и питања Чланови  

 

НОВЕМБАР 

Чланови Ученичког парламента Шабачке гимназије учествовали су у активностима којима 

је обележено 180 година постојања школе.  

ДЕЦЕМБАР 

Чланови Ученичког парламента Шабачке гимназије учествовали су у свечаном отварању 

спортске хале школе. Поједини ученици су били задужени за протокол, док су остали 

узели учешће у некој спортској дисциплини. 
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АПРИЛ 

Представници Ученичког парламента Шабачке гимназије, са задуженим наставником и 

директорком школе, учествовали су на манифестацији „Дани демократске културе” која се 

одржала у Земунској гимназији, 13-15. априла 2018. године. 

Координатор 

Биљана Ђурђевић 

 

 

X Стручно усавршавање и унапређивање 

 образовно-васпитног рада 

 
10.1 Семинари за запослене  

 

 
Тим за професионални развој у шк. 2017/18. години чиниле су колеге: 

1. Марина Вуковић Пантелић, координатор 

2. Верољуб Илић 

3. Хаџи Зоран Протић 

4. Татјана Радосављевић 

5. Лидија Јанковић 

6. Весна Савић 

7. Марија Јовановић 

8. Никола Нешић 

9. Биљана Симеуновић 

Особа именована за координатора, Марина Вуковић Пантелић-проф. социологије 

водила је уредно евиденцију о сваком запосленом и сатима стручног усавршавања у 

установи и ван ње и о томе је тромесечно извештавала директора. Координатор тима је у 

шк. 2017/18. години сарађивао са ЦСУ Шабац и као одговорно лице пријављивао колеге 

заинтересоване за понуђене семинаре и лично преузимао сертификате и достављао 

колегама.  

Путем мејла и огласне табле све колеге су обавештаване о понуђеним семинарима 

и активностима које се дешавају у установи и ван ње. Своје извештаје о стручном 

усавршавању колеге су такође достављале тромесечно у електронској или штампаној 

форми. Колеге су активно учествовале у организовању активности на нивоу установе и 

поводом прославе јубилеја 180 постојања Шабачке гимназије.  

Током школске године у Шабачкој гимназији одржана су бројна предавања, 

радионице, промоције књига, часописа, представе и сл. У јуну и јулу 2018. године велики 

број коклега је похађао обуку коју је организовало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја  како би могли предавати у првој години гимназије у шк. 2018/19. 

години а било је и оних колега који су дежурали на завршном испиту у основним школама 

или су били прегледачи тестова. 

Центар за стручно усавршавање Шабац је организовао бесплатне семинаре у току 

шк. 2017/18. године. Школа је могла послати 1-2 учесника за сваки понуђени семинар. 

Колеге су својим потписом потврдиле заинтересованост за одређени семинар а затим је 

координатор  тима пријаву за исти вршио путем понуђеног линка ЦСУ. Предност 
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приликом пријаве имале су колеге које у том тренутку нису имале ниједан сат 

стручног усавршавања ван установе. 
 

 

На семинар Настава у средњој школи заснована на каријерним циљевима-

иновативне наставне методе и технике самоистраживања ученика (7.10.2017.) 
упућене су колеге: 

1. Марина Вуковић Пантелић 

2. Биљана Дробњак 

3. Мирјана Станчетић 

4. Радмила Вучић 

5. ТатјанаРадосављевић 

          Семинар Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења 

кризних ситуација (14.10.2017.) похађала је колегиница 

1. Татјана Радосављевић 

За семинар је била пријављена и М. Вуковић Пантелић али је број учесника ЦСУ 

ограничио  на један. 

 

Семинару До функционалног знања применом метода и техника у 

интерактивној настави (15.10.2017.) присуствовао је колега 

1. Верољуб Илић 

 

На семинар Иновације у настави друштвених наука (28-29.10.2017.) упућене су  

колегинице: 

1. Весна Савић 

2. Марија Јовановић 

За семинар су били заинтересовани и Весна Веселиновић и Маријана Чавић али је 

ЦСУ ограничио број учесника на два. 

 

На семинар Креативност у настави страних језика (18.11.2017.)  упућене су 

колегинице: 

1. Вера Пантић 

2. Драгица Марковић 

За исти семинар су били заинтересовани и Нада Рајковић, Мирослава Сарић, Нада 

Филиповић, Татјана Маринковић, Владанка Петровић Бугарски, Зора Станковић, 

Александра Јовановић, Милена Радичевић Милићевић. ЦСУ је број учесника 

ограничио на два. 

Семинар Хоризонтално учење/усавршавање наставника-ослонац за боља 

постигнућа ученика (18.11.2017.) похађале су колегинице: 

1. Станка ел Рабади 

2. Катарина Бугарчић 

За исти семинар били су заинтересовани и Снежана Вуковић, Славица Илић, 

Татјана Илић, Мирјана Јевтић али је ЦСУ број учесника ограничио на два.  

На семинар Искористи час (15.10.2017.)  упућене су  колегинице: 

1. Виолета Костадиновић 

2. Маријана Бајић 

За исти семинар била је заинтересована и Милена Костадиновић али је ЦСУ 

број учесника ограничио на два. 

На семинар Каријерно вођење и саветовање у средњој школи (22.11.2017.) које је 

одржано у Ваљеву Школа је упутила Марину Вуковић Пантелић. 
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За семинар „Умеће комуникације-како да говоримо и слушамо да би ученици желели 

да нас чују и да разговарају са нама“ (3-5.11.2017-ЦСУ)-није било заинтересованих 

колега. 

На семинар Креативност у настави као фактор успешног учења (2-3.12.2017.) упућена 

је колегиница Нада Рајковић. 

 

          На семинар  Мала школа великог здравља-вежбе и игре духа и тела (16-

17.12.2017.) пријавила се  колегиница Милена Спасојевић али због смртног случаја није 

отишла на семинар. 

 

На семинар  Достигнућа младих у Србији (8-10.12.2017.) упућене су  колегинице: 

 

3. Весна Веселиновић 

4. Биљана Дробњак 

 

За семинар Од квалитетног наставника до успешног и задовољног ученика 

(17.-18.3.2018.) није било заинтересованих колега.  

          На семинар  Методе превенције дуготрајног стреса и синдрома изгарања на раду 

код просветних радника (17.3.2018.) пријавиле су  се  колегинице: 

1. Марија Јовановић 

2. Татјана Радосављевић 

3. Владанка Петровић Бугарски али је због ограниченог броја на семинар отишло 

првих двоје. 

 

На семинар  Дискриминација и механизми заштите од дискриминације 

(14.4.2018.) упућене су  колегинице: 

 

5. Снежана Корнарос 

6. Татјана Маринковић иако се на исти пријавила и колегиница Владанка Петровић 

Бугарски-али је само двоје првих присуствовало. 

 

Семинару Савремена настава  Грађанског васпитања усмерена на развој 

ученичких компетенција (22.4.2018.) није присуствовала колегиница Биљана 

Дробњак због померања термина са 21. на 22.4.2018. године, када је учествовала на 

другом семинару  АФС Србије у Горњем Милановцу, за међународне размене 

ученика.. 

За семинар Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик-како 

избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин (21.4.2018.) пријавиле су се 

колегинице: 

1. Татјана Маринковић 

2. Владанка Петровић Бугарски 

На семинар Школа отворена родитељима (28.4.2018.) пријавиле су се колеге: 

1. Мирјана Станчетић 

2. Душан Јовановић 

3. Татјана Илић али је због ограниченог броја семинару присуствовала само 

колегиница Мирјана Станчетић. 

За семинар Идентификација и рад са даровитом децом (24-25. 3. 2018.) 

пријавила се колегиница Станка ел Рабади али због учешћа у организацији такмичења 

истог дана, није могла да присуствује семинару. Нико други од колега није био 

заинтересован. 

За семинар Мултимедија у настави и учењу у основној школи (26-27.5.2018.) 

није било заинтересованих колега. 
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За семинар Унапређивање емоционалног здравља у школи-моћ емоционалне 

интелигенције (10.6.2018.) пријавиле су се колегинице. 

1. Татјана Илић 

2. Светлана Вукашиновић Гуцонић 

3. Владанка Петровић Бугарски али је због ограниченог броја на семинар отишло 

првих двоје. 

          На семинар  До функционалног знања применом метода и техника у 

интерактивној настави (10.6.2018.) упућене су  колеге: 

4. Душан Јовановић 

5.  Душан Нешковић 

6. Владанка Петровић Бугарски 

На семинар Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима (21-22.6.2018.) 

пријавиле су се колеге: 

4. Саша Лазић 

5. Милица Нинковић 

Колегиница Татјана Маринковић дежурала је на завршном испиту од 18-20. јуна 2018. 

године и стекла 8 бодова стручног усавршавања ван установе. 

Прегледачи теста из математике и комбинованог теста на завршном испиту 2018. 

године стекли су 12 бодова ван установе а то су: 

Математика: 

1. Виолета Костадиновић (ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац) 

2. Горан Ђурић (ОШ „Мика Митровић“ Богатић) 

3. Синиша Мозетић (ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац) 

4. Зоран Јовановић (ОШ „Мајур“ Мајур) 

5. Зорица Бегуш (ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац) 

6. Драшко Бегуш (ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац) 

Комбиновани тест: 

7. Историја: Душан Јовановић (ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац) 

8. Биологија: Драган Петровић (ОШ „Мајур“ Мајур) 

9. Физика: Снежана Вуковић (ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац) 

10. Физика: Маја Катанић (ОШ „Николај Велимировић“ Шабац) 

11. Хемија: Радмила Вучић (ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац) 

 

 

Како би могли да предају у првој години шк. 2018/19. године, колеге су прошле обуку 

и стекли 24 бода стручног усавршавања ван установе: 

 

1. Маријана Исаковић, директор 

2. Татјана Радосављевић, стручни сарадник - психолог 

3. Биљана Дробњак, стручни сарадник - педагог 

 

Страни језици: 

 

4. Андријана Јанковић 

5. Вера Пантић 

6. Милица Продановић 

7. Драгица Марковић 

8. Светлана Вукашиновић Гуцонић 

9. Зора Станковић 

10. Нада Рајковић 

11. Татјана Маринковић 

12. Мирослава Сарић 
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13. Ана Јеликић 

14. Мирјана Станчетић 

15. Снежана Џиновић 

 

 

 

 

 

Рачунарство и информатика: 

 

1. Владимир Нинковић (11. и 12 јул-Чачак и 2. и 3. јул-Београд)-24+24 

2. Горан Станојевић(11. и 12 јул-Чачак и 2. и 3. јул-Београд)-24+24 

3. Зорица Бегуш 

4. Драшко Бегуш 

5. Наташа Ђурић 

6. Маријана Бајић 

7. Милена Костадиновић 

Математика: 

1. Мирјана Ћорилић 

2. Синиша Мозетић 

3. Горан Ђурић 

4. Зоран Јовановић 

5. Лидија Јанковић 

6. Виолета Костадиновић 

Физичко васпитање: 

1. Љубиша Којић 

Музичка култура: 

1. Младен Аврамовић 

Биологија: 

1. Тихомир Лазаревић 

Српски језик: 

1. Татјана Илић 

2. Снежана Корнарос 

3. Милица Нинковић 

4. Биљана Ђурђевић 

5. Станка ел Рабади 

6. Љиљана Димитрић 

7. Катарина Бугарчић 

Историја: 

1. Марија Јовановић 

2. Душан Јовановић 

3. Игор Вујић 

Физика: 

1. Снежана Вуковић 

2. Мирко Нагл 

Ликовна култура: 

1. Душан Нешковић 

Хемја: 
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1. Радмила Вучић 

 

Географија: 

1. Славица Илић 

2. Весна Веселиновић 

 

 

 

 

10.2  Збирни приказ осварених сати у установи и бодова ван установе 

 за сваког запосленог 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ЗБИР 

 сати у установи сати ван установе  

Мирослава Сарић 46 54 100 

Татјана Маринковић 65 56 112 

Ана Јеликић 44 54 98 

Александра Јовановић 45 30 75 

Милена Радичевић Милићевић 52 30 82 

Милица Продановић 10 48 58 

Хаџи Зоран Протић 12 32 44 

Вера Пантић 46 32 78 

Светлана Вукашиновић Гуцонић 14 40 54 

Нада Филиповић 56 30 96 

Андријана Јанковић 11 24 35 

Владанка Петровић Бугарски 44 16 60 

Нада Рајковић 45 70 115 

Драгица Марковић 43 70 113 

Зора Станковић 44 54 98 

Мирјана Станчетић 8 64 72 

Снежана Џиновић 18 40 58 

Мирјана Јевтић 30 0 30 

Снежана Корнарос 64 32 96 

Станка ел Рабади 48 86 134 

Катарина Бугарчић 47 62 109 

Љиљана Димитрић 60 56 116 

Биљана Ђурђевић 43 95 138 

Милица Нинковић 43 72 115 

Татјана Илић 68 32 100 

Верољуб Илић 40 16 56 

Весна Савић 48 16 64 

Биљана Симеуновић 24 0 24 

Маријана Чавић 12 48 60 

Татјана Радосављевић 45 48 93 

Марина Вуковић Пантелић 45 56 101 

Биљана Дробњак 213 88 301 

Мирко Нагл 22 24 46 

Јасмина Ђокић Јовановић 57 38 95 

Маја Катанић 6 12 18 

Снежана Вуковић 29 68 97 

Никола Нешић 26 0 26 

Радмила Вучић 56 86 142 
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Весна Миловановић 27 10 37 

Славица Илић 24 56 80 

Весна Веселиновић 41 48 89 

Марија Јовановић 60 48 108 

Душан Јовановић 21 44 65 

Љубиша Којић 30 24 54 

Милена Спасојевић 58 70 128 

Момир Ђорђић 8 0 8 

Душан Нешковић 68 32 100 

Младен Аврамовић 15 32 47 

Лидија Јанковић  24 24 

Марта Милетић 46 32 78 

Наташа Ђурић 20 54 74 

Владимир Нинковић 27 110 137 

Маријана Бајић 59 136 195 

Милена Костадиновић 44 54 98 

Горан Станојевић 41 108 149 

Виолета Костадиновић 51 136 187 

Мирјана Ћорилић 44 56 100 

Зоран Јовановић 46 68 114 

Зорица Бегуш 45 85 130 

Горан Ђурић 24 44 68 

Синиша Мозетић 49 36 85 

Драшко Бегуш 27 84 111 

Саша Лазић 44 32 76 

Драган Петровић 0 12 12 

Слободанка Павловић 45 0 45 

Тихомир Лазаревић 18 24 42 

Игор Вујић 10 36 46 

Владимир Лазић 0 8 8 

Маријана Исаковић  24 24 

 

 

 

 

Извештај написала: 

Марина Вуковић Пантелић, 

 проф. социологије 

. 

 

 
 
 

XI Сарадња са друштвеном средином 
 

 

У Прилогу Извештаја, налазе се извештаји стручних већа, који су у школској 2017/2018. 

години, сарађивали са васпитно образовним, спортским, културним, здравственим и 

социјалним институцијама у нашем граду и околини. 
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X Самовредновање и развојно планирање 
 

10.1 Самовредновање 

 

Тим за самовредновање именован је од стране директора, а Наставничко веће је 

верификовало ову одлуку. Поступак самовредновања спроведен је на основу резултата и 

закључака утврђених на крају 2016/2017. школске године, резултата екстерне евалуације 

спроведене 2013. године, наложених мера просветне инспекције  и пројекта Школа без 

насиља у који је наша школа укључена од децембра 2013. године.  

Овогодишњим вредновањем обухваћене је кључна област:  Настава и учење – оцена 3.2 

 

 

 

Динамика рада Тима дата је у табели: 

Садржај активности Месец 

 Припрема упитника Фебруар 

 Анкетирање Мај 

 Обрада резултата и писање извештаја Јун 

 Извештај на Наставничком већу Јун, август 

 

Целокупан Извештај о самовредновању је у архиви Школе. 

 
 
 
 
 

10.2  Развојно планирање 

 

 

 
Чланови Тима за школско развојно планирање констатовали су да је Школски развојни 

план, као и Акциони план за школску 2017/2018. годину Школе у већој или мањој мери 

остварен. Највише се радило на стварању услова за квалитетнији рад ученика и 

запослених, повећан је број књига у школској библиотеци, а у складу са материјалним 

могућностима замењена су наставна средства и школски намештај. За запослене су 

организовани семинари и излети у току школске године. Школски сајт и фејсбук страна су 

повећали проток и доступност информација ученицима, родитељима и запосленима.  

За следећу школску годину мора се много више радити на мотивацији ученика да уче и 

похађају Гимназију. 

У архиви Школе је целокупан Школски развојни и Акциони план. 

 

 

 



 Извештај о раду Шабачке гимназије у школској 2017/2018. години     

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ 
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1. Извештаји о раду већа  
 

 

Стручно веће за физичко васпитање 

 

Одржани часови : 

Момир Ђорђић је одржао 708 часова. 

Љубиша Којић је одржао  476 часова.  

Милена Спасојевић је одржала 710 часова. 

 

Секције , додатни рад : 

Момир Ђорђић радио у секцијама кошарка и женска одбојка и одржао 30 часова секције и 

припреме за такмичење. 

Љубиша Којић радио у секцијама рукомет, фудбал, женска одбојка и пливање и одржао 46 

часова додатног рада, секција и припреме за такмичење. Са пливачком екипом школе 

учествовао на републичком такмичењу. 

Милена Спасојевић радила у секцијама стони тенис, гимнастика и атлетика и одржала 42 

часа додатног рада и припреме за такичење. У сва три спорта смо имали представнике на 

републичким такмичењима а женска екипа школе у гимнастици  је освојила треће место. 

 

Стручно усавршавање 

Љубиша Којић има 30 сати стручног усавршавања у установи и 24 бода ван установе . 

Момир Ђорђић има остварених 8 сати стручног усавршавања у установи. 

Милена Спасојевић има 58 сати стручног усавршавања у установи и 70 бодова остварених 

ван установе. 

 

Активности  Стручног већа у току школске године: 

Школска година је почела реконструкцијом спортске хале тако да смо наставу физичког 

васпитања организовали на Градском стадиону, терену Кош – клуба, на спортском терену 

школе и по ходницома школске зграде. 

7. октобра 2017. године ученици наше школе учествовали су на кросу РТС-а , који је 

одржан на спортским теренима на Старом граду. 

Свечано отварање спортске сале  било је 9. децембра 2017. и тада су организовани 

међуодељенски турнири у одбојци, рукомету , кошарци и фудбалу.Чланице гимнастичке 

екипе школе извеле су обавезну вежбу на партеру и акробатским елементима одушевиле 

публику.  Гост наше школе била је женска рукометна екипа гимназије из Бијељине.  

 

 
9. 12. 2017.  Свечано отварање спортске сале : турнири у одбојци и кошарци 
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27. јануара 2018. , поводом прославе школске славе , Свети Сава одржан је школски 

турнир у кошарци. 

Поводом Дана школе гимназије из Бијељине , 3. маја 2018. године екипе наше школе у 

рукомету, фудбалу и кошарци гостовале су у Бијељини и са њиховим екипама одиграле 

пријатељске утакмице. 

Поводом Дана школе гимназије из Сремске Митровице , кошаркашка екипа наше школе 

гостовала је у Сремској Митровици и одиграла пријатељску утакмицу са њиховом екипом. 

Као и до сад и у овој школској години организовани су излети на Фрушку гору где се 

организују наставне јединице пешачења и планинарења. У фебруару је организован 

тродневни одлазак на Златибор где је одржан курс скијања за заинтересоване ученике. 

Ученици су такође посетили кајакашки клуб у Новом Саду, где су на Дунаву,  могли да се 

опробају и у овој вештини. 

 

 

11. маја 2018.  у градском парку одржана је завршна серија Кроса РТС-а „ Кроз Србију „ 

 

Ученици наше школе  већ традиционално учествују на Београдском и Фрушкогорском 

маратону. 

28. април 2018.  

Старт  Фрушкогорског маратона 

 

 

 

 

 

Такмичења 

Спортске екипе наше школе учествовале су на свим 

такмичењи

ма које је 

организова

ло 

Министарс

тво 

просвете и 

спорта и 

Спортски 

савез. 

Женска 

рукометна 

екипа школе 

пласирала 

се на 

међуокружн

о такмичење и заузела 2.  место. 

Ученик II5 одељења Марко Петровић учествовао је 

на републичком такмичењу у стоном тенису  у 

Зрењанину и заузео четрнаесто  место. 
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Јелена Кнежевић III3 , Јована Кнежевић III3 , Мина Јаковљевић II4  и Јована Бирманчевић 

II1,  представљале су нашу школу на републичком такмичењу из гимнастике, које је 

одржано у Пироту  и поновиле прошлогодишњи успех освојивши треће место. 

 

 

Катарина Новаковић  I5, учествовала је на републичком такмичењу из атлетике у Новом 

Пазару и заузела  пето  место. 

Давид  Мићковић III3  је учествовао на републичком такмичењу у пливању , које је 

одржано у Крагујевцу и освојио пето место. 

Шабачка гимназија је за допринос  у  развоју  спорта  добила плакету  и захвалницу а 

професор физичког васпитања , Милена Спасојевић и  чланице гимнастичке екипе школе  

добиле су  диплому за постигнуте резултате на републичком такмичењу. 

 

 

                                                                                                    Председник Стручног већа  

                                                                                                     Милена Спасојевић 

 
 

Стручно веће за рачунарство и информатику 

 
 

 

Чланови стручног већа за рачунарство и информатику су: Зорица Бегуш, Драшко 

Бегуш, Марта Милетић, Лидија Јанковић, Наташа Ђурић, Маријана Бајић, Владимир 

Нинковић,  Виолета Костадиновић, Милена Костадиновић и Горан Станојевић. 

 

У школској 2017-18. години чланови Стручног већа за рачунарство и информатику 

радили су по плану и програму усвојеном на почетку школске године. Лидија Јанковић је 

била на боловању од септембра 2017. до јуна 2018. године. Њене часове држали су 

професори Марта Милетић, Зорица Бегуш, Милена Костадиновић и Виолета 

Костадиновић. Одржан је планиран број часова. 

Одржано је 5 састанака стручног већа.  

 

Теме и проблеми о којима се расправљало:  

- Договор око извођења наставе у одељењу рачунарске гимназије. 

- Извршена је подела часова на наставнике, изабрани су председник актива и 

руководиоци кабинета, одређени чланови за рад у школским тимовима.  

- Усаглашавање начина извођења наставе у групама и начин оцењивања у тим 

одељењима. 

- Састављени су заједнички тестови за проверу знања и усклађени су критеријуми за 

оцењивање. 

- У децембру су почели разговори са ученицима IV разреда о избору тема за матурски 

рад.  

- Чланови стручног већа учествовали су у раду школе на различите начине:  

 ангажовањем у припреми и реализацији Дана школе и других 

манифестација у школи, 

 консултацијама са матурантима при изради матурских радова, 

 одржавање и ажурирање сајта Школе, 
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 помагањем при штампању сведочанстава и диплома, и др. 

 

Окружно такмичење из програмирања одржано је 11.03.2018. год. у Техничкој 

школи у Шапцу. Такмичили су се ученици из Шапца, Лознице и Крупња.  

7 ученика наше школе освојило је награде: 

 

Стефан Букоровић (А категорија ), I награда 

Давид Милинковић (А категорија), I награда 

Бојан Васић (А категорија) II награда 

Александар Симеуновић (А категорија ) III награда 

Петар Ковачевић (А категорија) III награда 

Немања Савески (А категорија ) III награда 

Душан Обрадовић (Б категорија) III награда 

 

Они су се пласирали на Државно такмичење. Које је одржано 22.04.2018. у Београду. Нису 

освојили награде. Ментори су били Марта Милетић, Владимир Нинковић и Горан 

Станојевић. 

 

Финале “MTS app” конкурса, на коме су представљене најбоље апликације за 

мобилне телефоне, одржано је у Београду 25. јануара 2018. На конкурсу је учествовало 14 

гимназија из Србије које раде према програму намењеном талентима на пољу математике, 

информатике и рачунарства, а у конкуренцији за награде биле су 22 апликације. 

На овом финалном такмичењу проглашено је 5 најбољих апликација и 5 најбољих 

тимова међу којима је била и екипа Шабачке гимназије са апликацијом „Где је проблем“. 

Ови тимови су се пласирали на регионални конкурс на коме ће учествовати најбољи 

тимови из Србије, БиХ и Црне Горе. 

“Где је проблем” је апликација за Андроид уређаје намењена за једноставно 

пријављивање проблема, који се јављају у градовима, и за њихову једноставну евиденцију 

од стране надлежних служби. Поред aндроид апликације, постоји и веб портал на који 

надлежни могу да се пријаве и прегледају пријављене проблеме у оквиру одговарајуће 

службе. 

Ментор је био Горан Станојевић. 

 

 
Иван Бошковић, Петар Ковачевић, Давид Милинковић са проф. Гораном Станојевићем 
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На такмичењу из алгоритамског програмирања BubbleCup, у организацији 

Microsoft развојног центра Србија, тим Шабачке гимназије "Непохваљени" који чине 

Стефан Букоровић и Давид Милинковић, ученици другог разреда и Немања Савески, 

ученик трећег разреда, успео је да обезбеди пласман у финале. 

BubbleCup је престижно интернационално такмичење  на коме учествују 

средњошколци и студенти из бројних држава света. У категорији средњих школа Србије, у 

конкуренцији од 63 тима, тим Шабачке гимназије успео је да се, после две рунде 

квалификација у трајању од по месец дана, пласира међу 8 најбољих тимова и тиме 

обезбеди учешће на финалном турниру који ће бити одржан 22. септембра у Београду. 

Ментори су Горан Станојевић и Марта Милетић. 

 
Стефан Букоровић, Давид Милинковић и Немања Савески 

 

 

 

Стручно усавршавање чланова: 

 

Виолета Костадиновић: 

 Међународни семинар у организацији Oracle Академије – Java Fundamentals, септ.-

дец. 2017., Београд (30 бодова) 

 „Искористи час“ , ЗУОВ бр. 570-419/2016 од 18.04.2016., 15.10.2017., Шабац, 

Центар за стручно усавршавање (8 бодова) 

 Међународни семинар у организацији Oracle Академије – Java Programming, јан.-

апр. 2018., Београд (30 бодова) 

 Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала, јан.-феб., онлине 

семинар (32 бода) 

 Прегледање тестова на завршном испиту у основној школи из математике, 

19.06.2018., ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац (12 бодова) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 2.-3.јул 

2018., Ваљево (24 бода) 

 

 

Владимир Нинковић: 

 Међународни семинар у организацији Oracle Академије – Java Fundamentals, септ.-

дец. 2017., Београд (30 бодова) 
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 Међународни семинар у организацији Oracle Академије – Java Programming, јан.-

апр. 2018., Београд (30 бодова) 

 Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала, јан.-феб., онлине 

семинар (32 бода) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 11.-12.јул 

2018., Чачак (24 бода) 

 

 

 

Маријана Бајић: 

 Међународни семинар у организацији Oracle Академије – Java Fundamentals, септ.-

дец. 2017., Београд (30 бодова) 

 Међународни семинар у организацији Oracle Академије – Java Programming, јан.-

апр. 2018., Београд (30 бодова) 

 Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала, јан.-феб., онлине 

семинар (32 бода) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 2.-3.јул 

2018., Чачак (24 бода) 

 Искористи час, 15.10.2017., Центар за стручно усавршавање, Шабац (8 бодова) 

 Настава програмирања у петом и шестом разреду, семинарподржан од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и има статус програма од 

јавног интереса  (број 153-03-00021/2017-03), 21.10.2017. и 4.11.2017, организатор 

Фондација Петља (12 бодова) 

 

Горан Станојевић: 

 Међународни курс Oracle Academy – Database Design and Programming with SQL 

јануар – април 2018., Београд (60 бодова) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 11.-12.јул 

2018., Чачак (24 бода) 

 

 

Марта Милетић: 

 Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала, јан.-феб., онлине 

семинар (32 бода) 

 

 

Зорица Бегуш: 

 Државни семинар ДМС ;Економски факултет, 10.02.2018-11.02.2018. (16 бодова) 

 Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала, јан.-феб., онлине 

семинар (32 бода) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 2.-3.јул 

2018., Чачак (24 бода) 

 Присуство конференцији ,,Настава програмирања у средњој школи'',Министарство 

просвете,Фондација Петља, 25.08.2017.,Медицинска школа, Звездара (1 бод) 

 Прегледање тестова на завршном испиту у основној школи из математике, 

19.06.2018., ОШ „Лаза  Лазаревић“ Шабац (12 бодова) 

 

 

 

 

Драшко Бегуш: 

 Државни семинар ДМС ;Економски факултет, 10.02.2018-11.02.2018. (16 бодова) 
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 Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала, јан.-феб., онлине 

семинар (32 бода) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 2.-3.јул 

2018., Чачак (24 бода) 

 Прегледање тестова на завршном испиту у основној школи из математике, 

19.06.2018., ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац (12 бодова) 

 

Лидија Јанковић: 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 2.-3.јул 

2018., Ваљево (24 бода) 

 

Наташа Ђурић: 

 Прегледање тестова на завршном испиту у основној школи из математике (12 

бодова) 

 Диференцирана настава, 23.12.2017. Стручна хемијска и текстилна школа, Шабац 

(8 бодова) 

 Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала, јан.-феб., онлине 

семинар (32 бода) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 2.-3.јул 

2018., Чачак (24 бода) 

 

Милена Костадиновић: 

 “Блог, твитер и фејсбук у настави”, кат.бр. 361 (К2), дец.2017.-феб.2018.год., 

Образовно креативни центар Бор – онлајн семинар  (30 бодова) 

 Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, 2.-3.јул 

2018., Чачак (24 бода) 

 

 

Часови додатне,  допунске и припремне наставе наставе, секције, дежурства: 

 

Марта Милетић:  

- број планираних/одржаних часова: 688/688 (+74 Лидијиних часова) 

- Програмирање 3. разред: 18 часова допунске наставе 

- Програмирање 3. разред: 18 часова додатне наставе 

- дежурство у школи: 74 часова 

- укупан број остварених сати у установи: 46 

- информатичка подршка на пријемном испиту за филолошки и рачунарски смер 

- штампање сведочанстава 

- помоћ при изради Годишњег плана рада школе и при изради Акта о ненасиљу 

 

 

Владимир Нинковић: 

- број планираних/одржаних часова: 700/676 

- програмирање, 26 часова допунске наставе 

- дежурство у школи: 72 часа 

- укупан број остварених сати у установи: 35 

- члан тима за самовредновање 

- одржавање школске рачунарске мреже 

- штампање сведочанстава 

 

Маријана Бајић:  

- број планираних/одржаних часова: 424/424 

- рачунарство и информатика: 10 часова допунске наставе 

- рачунарство и информатика: 10 часова припремне наставе 
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- дежурство у школи: 37 часова 

- укупан број остварених сати у установи: 31 

- одржавање школског сајта 

- штампање сведочанстава 

 

Горан Станојевић: 

- број планираних/одржаних часова: 492/492 

- програмирање: 4  часа допунске наставе 

- програмирање: 18 часа додатне наставе 

- дежурство у школи: 72 часа 

- укупан број остварених сати у установи: 41 

 

Лидија Јанковић: 

- број планираних/одржаних часова: на боловању 

 

 

Виолета Костадиновић: 

- број планираних/одржаних часова: 460/460 (+96 Лидијиних часова) 

- математика: 18 часова допунске наставе 

- математика: 3 часа припремне наставе 

- 2 часа припремне наставе из математике за упис ученика у рачунарски смер 

- дежурство у школи: 111 часова 

- укупан број остварених сати у установи: 51 

- штампање сведочанстава 

 

 

Милена Костадиновић: 

- број планираних/одржаних часова: 384/384 (+254 Лидијиних часова) 

- рачунарство и информатика: 6 часова припремне наставе 

- дежурство у школи: 37 часова 

- укупан број остварених сати у установи: 44 

- штампање сведочанстава 

 

 

 

Наташа Ђурић: 

- број планираних/одржаних часова: 352/352 

- дежурство у школи: 35 часова 

- укупан број остварених сати у установи: 20 

- штампање сведочанстава 

 

Зорица Бегуш: 

- број планираних/одржаних часова: 480/480 (+96 Лидијиних часова) 

- математика: 27 часова допунске наставе  

- математика: 9 часова додатне наставе 

- дежурство у школи: 74 часа 

- укупан број остварених сати у установи: 48 

- одржавање и ажурирање фејсбук странице школе, 

- помагање при штампању сведочанстава и диплома 

 

Драшко Бегуш: 

- број планираних/одржаних часова: 460/460 

- математика: 8 часова допунске наставе  

- математика: 9 часова додатне наставе 

- дежурство у школи: 74 часова 
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- укупан број остварених сати у установи: 48 

 

 

  

Стручно веће за рачунарство и информатику радно – на семинару и на састанку актива 

 

 

Председник стручног већа: 

Виолета Костадиновић 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

  

Стручно веће за српски језик и књижевност у 2017/18. години  реализовало је 

редовну, додатну, допунску, припремну наставу и рад у секцијама. Чланову Већа су са 

ученицима учествовали у школским културним манифестацијама, као и у активностима 

других градских установа. 

Редовна настава. На годишњем нивоу одржано је 4239 часова српског језика и 

књижевности, 63 часа лингвистике и 64 часа реторике. Нереализовано је 23 часа. 

Додатна настава. Реализована су 423 часа додатне наставе из српског језика и из 

књижевности. 

Допунска настава. Одржано је 68 часова допунске наставе, и то не само за 

ученике са недовољним оценама, него и за све који су тражили помоћ или додатне 

прилике да поправе оцене. 

Припремна настава. За ученике осмог разреда основне школе одржано је 10 

часова припреме за полагање пријемног испита за филолошко одељење. За ученике 

четвртог разреда одржана су 32 часа за припрему за упис на филолошке факултете. 

У манифестацијама школе чланови већа су остварили 377 сати усавршавања, а ван 

установе 325. 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Љиљана Димитрић, српски језик и књижевност 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

1/2 одржано 148 часова 

1/5 одржано 148 часова 

1/7 одржано 111 часова 

2/5 одржано 105 часова 

2/6 одржано 107, неодржан 1 час 

Укупно је одржано 619  часова, неодржан је 1 час  

Допунска настава 

 
По задужењу 

из 40-часовне 

радне недеље 

3 часа 

Додатна настава У првој години одржано је 48  часова додатне наставе из књижевности 
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 и 40 часова из језика. У другој години одржано је 46  часова додатне 

наставе из књижевности (укупно 134 часа) 

Припремна настава  

 
2 часа припремне наставе за филолошки смер 

Секције Летопис Шабачке гимназије  (10 часова) 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

- Организација школског Сајма књига (одељење 1/2)  

- Посета Сајму књига у Београду са ђацима 

- Члан комисије на литерарном конкурсу   

-  Организација општинског и окружног такмичења из књижевности и 

окружног такмичења из српског језика и језичке културе (Стручно 

веће ) 

- Републичко такмичење из књижевности у Сремским Карловцима и 

прегледање тестова за трећи разред 

 

 

Рад у тимовима 

Тим за сарадњу са родитељима 

Тим за каријерно вођење 

Тим за културну делатност школе 

Стручно усавршавање 

Обука за наставнике у гимназијама за остваривање наставе и учења (24 

сата) 

Веб – алати за креирање интерактивних наставних материјала 

570-451/2016.     (32 сата) 

Стручно усавршавање у установи 60 сати 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 2 часа дежурства (74 часа укупно) 

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 

Одржана су 4 родитељска састанка. 

 

 

 

Освојене награде и признања Три треће награде на Републичком такмичењу Књижевна олимпијада 

 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Татјана Илић,српски језик и књижевност 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и 

укупно) 

2-3 – 140, 2-4 – 140, 4-4 – 128, 4-1-96 књиж.,4-1- 64 реторика и 

беседништво. Сви часови су одржани. 

Допунска настава 

 

По 

задужењу 

из 40-

часовне 

радне 

недеље 

 

Додатна настава 

 
20 часова дод. нас.у 2-3, 11 часова дод. нас.из књиж. у 4-1. 

Припремна настава  

 
1 сат припремне наставе за будуће ученике филол. смера. 

Секције 

Новинарска секција 20 часова са колегиницама Катарином Бугарчић и 

Станком ел Рабади и објављивање Гимназијског гласника бр. 23. 

Припрема беседе са ученицом Анђелком Ћосић, која је учествовала на 
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такмичењу из реторике у Гимназији Светозар Милетић У Новом Саду. 

Учешће у манифестацијама школе и 

других организација 

 

Учешће на бројним манифестацијама у установи, 68 сати. 

Рад у тимовима Тим за каријерно вођење, Тим за културну делатност школе. 

Стручно усавршавање 
Семинар - Унапређивање емоционалног здравља у школи – моћ 

емоционалне интелигенције, 8 бодова 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 2 часа недељно, 74 часа 

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 
Раз стар. у 2-3, 36 часова одељењског старешине 

Освојене награде и признања 
1. награду на Републичком такмичењу из књижевности освојила је 

Милица Марковић, 2-3. 

 

 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Kатарина Бугарчић, српски језик и књижевност 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

I1       148                  Сви часови су одржани. 

II1      140 

II7      105 

III2     180 

 

Допунска настава 

 

По задужењу 

из 40-часовне 

радне недеље 

 

Додатна настава 

 

I1              34    

II1 и II7    41   

III2            22 

 

Припремна настава  
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Секције 

Током ове школске године 

водила сам новинарску 

секцију и у сарадњи са 

колегиницама Татјаном Илић 

и Станком ел Рабади 

припремила за штампу нови, 

23. број Гимназијског 

гласника.   

Учешће у манифестацијама школе и других 

организација 

 

 

Рад у тимовима 
Тим за ИОП, Тим за каријерно вођење, Тим за културну делатност 

школе 

Стручно усавршавање 

1. Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља 

постигнућа ученика 

Број бодова: 8  

2. Блог, твитер и фејсбук у настави 

Број бодова: 30 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 
2 часа недељно током школске године, 74 часа 

Дежурство на Општинском и Окружном такмичењу из књижевности. 

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 

Разредни старешина одељењу I1, одржано 37 часова одељењског 

старешине. 

 

Освојене награде и признања 

Републичко такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада):  

Катарина Миловановић, II7, друга награда 

Јелена Илић, II7, трећа награда 

Милица Живковић, II7, трећа награда 

Теодора Недељковић, II1 , трећа награда 

 

Прошлогодишњи, 22. број Гимназијског гласника, освојио је друго 

место на Републичком конкурсу за најбољи средњошколски часопис у 

школској 2016/17. години. Конкурс је расписало Друштво за српски 

језик и књижевност. 

 

 

 

 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Станка ел Рабади 

предмет: Српски језик 
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Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

2/7 140, сви часови одржани 

2/2 138, неодржана 3 часа 

3/4 143, неодржан 1 час 

3/7 144, одржани сви часови 

 

Допунска настава 

 

По задужењу 

из 40-часовне 

радне недеље 

20 часова у свим разредима 

Додатна настава 

 

30 часова 

 

Припремна настава  

 
10 часова 

Секције 40 часова 

Учешће у манифестацијама школе и 

осталих организација 

 

Сарађивала са новинарском секцијом у техничкој реализацији 

Гимназијског гласника. Наставила сарадњу са Математичком 

гимназијом кроз учешће наших ученика у Беллисту и литерарним 

конкурсима Кулоара.  

Рад у тимовима 
У оквиру Тима за културну и јавну делатност школе прихватала и 

реализовала своја задужења.  

Стручно усавршавање Остварила 52 сата интерног и 62 сата усавршавања ван установе 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 105  часова 

Допуна (битне забелешке) 

Са ученицом Кристином Митровић реализовала ИОП3 за предмет 

Српски језик и књижевност. Формирала Тим, сачинила и реализовала 

план и доставила извештај педагогу школе. 

Освојене награде и признања 

2. место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке 

културе са ученицом Кристином Митровић, 3. разред 

2. место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке 

културе са ученицом Јеленом Дамјановић, 3. разред 

2. место на Републичкој смотри талената по наставним дисциплинама 

1. место и специјална награда на Републичкој смотри истраживачких 

радова по наставним дисциплинама са ученицом Кристином Митровић 

2. Републичка награда за најбољу лингвистичку секцију са 

колигиницом Милицом Нинковић и члановима лингвистичке секције, 

9 окружних и 9 општинских награда на такмичењима из језика и 

књижевности. 

 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Милица Нинковић, српски језик и књижевност 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

I7       74                  одржан 71 час,неодржана 3 часа 

III5     108               одржано 103, неодржаних 5 часова 

IV1      64                одржано 63, неодржан 1 час 

IV6     128               одржано 121 час, неодржаних 7 часова 

Допунска настава 

 

По задужењу 

из 40-часовне 

радне недеље 

12 
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Додатна настава 

 

14 

 

Припремна настава  

 
2 

Секције 

Остварена републичка награда са колегиницом  Станком ел Рабади и 

члановима лингвистичке секције на Републичком такмичењу за 

најбољу лингвистичку секцију 

 

Учешће у манифестацијама школе и других 

организација 

 

Остварена 43 сата у манифестацијама школе, 82 сата ван установе 

Рад у тимовима 
Тим за културну делатност школе, Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

Стручно усавршавање 

1. WEB  алати за креирање интерактивних наставних материјала- 32 

бода 

2. Управљање емоцијама  у раду са децом/ученицима-16 бодова 

3. Обука за наставнике у гимназијама  за  извођење и остваривање 

наставе засноване на исходима-24 бода 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 

2 часа недељно током школске године, 74 часа 

Дежурство на Општинском и Окружном такмичењу из  језика и 

књижевности. 

Освојене награде и признања 

Општинско такмичење из српског језика 

Кристина Зејак -2. награда 

Окружно такмичење из српског језика 

Кристина Зејак- учешће 

 

 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Мирјана Јевтић, српски језик и књижевност 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

III1       180 

III6     108               сви часови су одржани 

IV5      128 

Допунска настава 

 

По задужењу 

из 40-часовне 

радне недеље 

/ 

Додатна настава 

 

5 

 

Припремна настава  

 
1 

Секције 
Рецитаторска 
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Учешће у манифестацијама школе и других 

организација 

 

/ 

Рад у тимовима Тим за културну делатност школе, Тим за каријерно вођење 

Стручно усавршавање 
/ 

 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 
2 часа недељно током школске године, 74 часа 

 

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 

36 

 

Освојене награде и признања 

Републичко такмичење рецитатора 

Ученица Милица Марчић 

Општинско такмичење из српског језика 

Милош Милинковић 

 

 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Снежана Корнарос, српски језик и књижевност 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

III3       144 

III7……..108 

IV2…….160 

IV3……..160                              сви часови су одржани 

 

Допунска настава 

 

По задужењу 

из 40-часовне 

радне недеље 

3 

Додатна настава 

 

35 

 

Припремна настава  

 
1 

Секције 36 

Учешће у манифестацијама школе и других 

организација 

 

Реализатор програма за Дан школе, Светог Саву, Јавни час за Дан 

матерњег језика у сарадњи са библиотеком, реализован програм за Дан 

поезије, угледни час о Францу Кафки у корелацији с немачким језиком 

Рад у тимовима 
Тим за културну делатност школе, Тим за заштиту од  

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
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Стручно усавршавање 
У установи- 64, ван установе- 8 бодова 

 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 

2 часа недељно током школске године, 74 часа 

Дежурство на Општинском и Окружном такмичењу из  језика и 

књижевности. 

Освојене награде и признања 

Општинско такмичење из српског језика и књижевности (2. и 3.  

места) 

 

 

 

 

 

ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ  

Биљана Ђурђевић, српски језик и књижевност 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и 

укупно) 

I3 српски језик и књижевност: 148 од 148 часова. 

I4 српски језик и књижевност: 147 од 148 часова. 

I6 српски језик и књижевност: 142 од 144 часа. 

IV1 српски језик: 64 од 64 часа. 

Допунска настава 

По задужењу 

из 40-

часовне 

радне недеље 

Допунска настава српски језик IV1: 25 часова. 

Додатна настава 

Додатна настава српски језик IV1: 41 час. 

Додатна настава српски језик и књижевност прва година: 36 часова. 

Укупно: 77 часова. 

Припремна настава  

За филолошко одељење: 1 час. 

Припремна настава матураната за пријемни испит: 18 часова. 

Укупно: 19 часова. 

Секције / 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 
/ 

Рад у тимовима Тим за културну делатност 

Стручно усавршавање 

У установи: 

„Вештачка интелигенција и занимања будућности“ – 2 сата 

„Шега 2“, 2 сата 

Отварање хале, 2 сата 

Свечана академија „Сви наши“ – 2 сата 

„Интернет револуција“ – 2 сата 

Школска слава Свети Сава – 2 сата 

Представа „The Applause“ – 2 сата 

Излагање садржаја са 59. зимског републичког семинара – 1 сат 

Организовање општинског такмичења „Књижевна олимпијада“ – 1 сат 

Организовање окружног такмичења „Књижевна олимпијада“ – 3 сата 

Организовање окружног такмичења из српског језика и језичке културе – 3 
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сата 

Припремна настава за упис у филолошко одељење – 1 сат 

Припремање ученика за републичко такмичење „Књижевна олимпијада“ – 

10 сати 

Припремање ученика за републичко такмичење из српског језика и језичке 

културе –10 сати 

Укупно 43 сата. 

Ван установе: 

Семинар „Блог, твитер и фејсбук у настави“ (361) децембар 2017. – 30 

бодова 

Семинар „Веб алати за креирање интерактивних насатвних материјала“ 

(362) 15.1– 11.2.2018. – 32 бода 

Учешће у манифестацији „Дани демократске културе“ 13.4–15.4.2018. – 9 

бодова 

Обука наставника првог разреда гимназије – 24 бода 

Укупно 95 бодова. 

Дежурства у школи (редовна и 

ванредна) 
108 часова 

Освојене награде и признања Републичке награде: Александра Павловић. 

Окружне награде: Ана Поњевић, Катарина Пантелић.  

 

 

Председник Стручног већа 

Милица Нинковић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКA 
 

Веће  се у школској 2017/18. години састајао по потреби.  

На почетку и на крају наставне године актив се састајао ради: 

- поделе часова 

- састављања плана  за текућу школску годину 

- договора о одабиру уџбеника 

- подели додатних задужења 

- планирања стручног усавршавања 

У току школске године актив се састајао ради: 

- праћења наставног процеса 

- рада секције и других додатних активности професора 

- извештавања са стручних усавршавања 

- усклађивања садржаја и датума за писмене провере знања 

- припреме за такмичење и припреме школског такмичења 

Председник за ову школску годину је Мирослава Сарић. Секцију је водила Владанка 

Петровић- Бугарски. 

Професор Владанка Петровић-Бугарски: 

II1+5= 70 

II2+7(фил.)= 105 

II4= 70 

III1= 72 

III3+4= 72 

III5= 72 
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III7(фил.)=108 

Сви часови су одржани. Одржано је и 20 часова додатне наставе и 10 часова допунске 

наставе. 

Резултат секције био је јавни час о Францу Кафки одржан 7.06.2018. у кабинету за српски 

језик и у сарадњи са професором српског језика Снежаном Корнарос. Учествовали су 

ученици одељења III7, II7 i II1. 

Професор Владанка Петровић-Бугарски је остварила потребне сате стручног усавршавања 

за ову школску годину. 

Професор Мирослава Сарић: 

I1= 74 

I2+3= 74 

I4+5= 74 

I7 (фил.)= 111 

IV1 (фил.)= 96 

IV2= 64 

IV4+5= 64 

Није одржан по један час у одељењима I4+5,I7 и IV4+5 због боловања професора. 

Професор на замени није могао да одржи све часове. 

Одржано је такође 10 часова допунске наставе и 16 часова припремне наставе. 

Три ученика четвртог разреда су учествовала на Окружном такмичењу у Лозници и 

ученица Ања Красавац је освојила треће место и прошла на Републичко такмичење које је 

било одржано у Ваљевској гимназији. 

У новембру je oдржана презентација прошлогодишње секције немачког језика која је 

током лета, у јулу, боравила у Аустрији и учествовалa у сусрету младих а на тему Медији( 

Medienwelt). 

Професор Мирослава Сарић је остварила потребне сате стручног усавршавања за ову 

школску годину. 

 

 

Председник већа 

Мирослава Сарић 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФРАНЦУСКИ, ИТАЛИЈАНСКИ, 

ШПАНСКИ, ЛАТИНСКИ  И РУСКИ ЈЕЗИК 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

1. СВЕТЛАНА ВУКАШИНОВИЋ-ГУЦОНИЋ 

ЧАСОВИ: 

латински: 

I 3 -  73 (74)  

француски: 

I 1,2,3 - 72 (74) 

I 4,5 - 72 (74) 

I 7 / IV1 - 108/64 (111/64) филолошки 

II7 – 105 (105)  филолошки 

III 7 – 107 (108) филолошки 

Укупно 537 (546) 

СЕКЦИЈА: 
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Француска драмска секција – 40 часова 

УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

1. III 2018. – Посета представника Француског интитута у Београду нашој школи 

22. III 2018. – Дани франкофоне Канаде, припрема изложбе и програма за Њ.Е. Кати Чаба, 

организација, координација 

29. III 2018. – Свечани пријем у Француској амбасади поводом затварања месеца 

франкофоније и доделе награда 

27. IV 2018. – језичка радионица коју су у нашој школи одржали представници 

Француског интитута у Београду, организација, координација 

ТАКМИЧЕЊА И ГОСТОВАЊА: 

Учешће на Фестивалу средњишколског франкофоног позоришта у Београду у априлу 2018 

са две представе. 

19. VI - 25. VI 2018. -  Три наступа на Корзици са француском позоришном трупом наше 

школе (11 ученика другог разреда) у оквиру пројекта културне сарадње „Корзика Балкан – 

културна сарадња“ на позив удружења „Per A pace, Pour la Paix“ из Ајачија. Ово је први 

део пројекта који окупља учеснике из Македоније, Србије и Корзике. Наставак овог 

пројекта планиран је за новембар 2018. у Македонији и Србији. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

16 часова – у установи; 32 часова ван установе; 

Укупно 48 часова. 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

Редовно дежурство у школи - 70 

Дежурство на такмичењима - 4 

 

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО 

Одељенски старешина I 3 

oдржана 4 родитељска састанка, 35 часова одељенског старешине 

 

ДОПУНСКИ И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ: 

Разредни, ванредни, поправни и испити по жалби – 12 часова. 

 

 

2. ДРАГИЦА МАРКОВИЋ 

ЧАСОВИ: 

латински: 

I 5 - 73 (74) 

II 1, II 2, II 3, II 4 - 280 (280) 

 

француски: 

III 2,3 – 180 (180) 

II 1, 4, 5 – 70 (70) 

III 4,5 – 72 (72) 

Укупно 675 (676) 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

латински  I разред – 10 

латински II разред – 20 

француски II разред – 20 

француски III разред - 20 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА: 

Припремна настава за ученике II разреда који нису имали редовну наставу француског 

првог страног језика (9 ученика) 20 часова 

 

УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

*Организовање сајма књига у школи 



 Извештај о раду Шабачке гимназије у школској 2017/2018. години     

 

74 

 

*Организована посета Сајму књига у Београду са одељењем које је награђено као најбоље 

у школи 

*Учешће на трибини о превођењу 

*Састанак са представницима Француског института из Београда 

*Радионица Француског института са ученицима наше школе 

*Одлазак у амбасаду Француске на завршну прославу франкофоније  

*Учешће у организацији Дана франкофоне Канаде  

 

 

РАД У ТИМОВИМА: 

Тим за културну делатност 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

Креативност у настави страних језика 8 сати 

Континуирано усавршавање професора француског језика 8 сати 

Блог, Твитер и Фејсбук у настави 30 сати 

 

 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

2 часа недељно 

Дежурство на Књижевној олимпијади 

 

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО 

Одељенски старешина II1 

oдржана 4 родитељска састанка, 35 часова одељенског старешине 

 

ДОПУНСКИ И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ: 

Разредни и ванредни испити – 12часова 

 

 

 

3. МИРЈАНА СТАНЧЕТИЋ 

француски  

IV 128 (128) 

III 72 (72) 

II 70 (70) 

Укупно: 276  

РАД У ТИМОВИМА: 

Тим за културну делатност – Обележавање 180 година гимназије 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

12 часова – у установи; 32 часова ван установе; 

Укупно 44 часа. 

Угледни час – 8 часова 

 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

редовно дежурство - 35 

 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

 

1. АНДРИЈАНА ЈАНКОВИЋ 

ЧАСОВИ: 

1. група: I 1, 2 , 4: 74 одржаних часова од 74 + II 2, 3: 69 одржаних часова од 70 

2. група: III 2, 3, 5:  72 одржана часа од 72 + IV 3, 4, 5: 64 од 64 
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3. група, филолошко: II7:  105 одржаних часова од 105 

4. група, филолошко: I 7: 111  одржаних часова од 111; III 7:  108 од 108; IV 1: 96 од 96 

УКУПНО: 362 одржана часа 

Нема неодржаних часова на нивоу групе, осим једног у одељењу II2. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

1 час за два ученика прве године, након прве провере знања (у I2). 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

23 часа: 14 (IV 1) + 5 (III 2) + 4 (II 7) 

Напомена: часови додатне наставе за ученице друге и треће године су прекинути због 

њихових припрема за такмичење из књижевности. 

 

УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

Радионица поводом прославе 180 година од оснивања Шабачке гимназије: ЛИЦА ТРАЖЕ 

ПИСЦА. 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА НОБЕЛОВЦА ЛУИЂИЈА ПИРАНДЕЛА  

 

Свети Сава: дочекивање званица 

 

РАД У ТИМОВИМА: 

Тим за самовредновање; 

Тим за развој школског програма 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

Вебинари за професоре италијанског језика у организацији издавачког предузећа и центра 

за италијански језик  за странце Едилингва (од октобра 2017. до јуна / јула 2018); 

Програм обуке наставника за остваривање програма наставе и учења, 5. и 6. јул 2018. 

 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

2 пута недељно 

 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

 

1. МИЛИЦА ПРОДАНОВИЋ 

ЧАСОВИ: 

I, II, III и IV разред – 72 часа 

филолози III – 36 часова косултација 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

9 часова 

 

УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

10 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

22 часа – у установи; 48 часова ван установе; 

Укупно 70 часова. 

 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

36 

 

 

 

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 
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1. ВЕРА ПАНТИЋ 

 

ЧАСОВИ: 

Филолошка одељења I1– 74; I2 – 74, I4-74; I7 - 74 

Укупно одржано 296, неодржанo 0. 

II7-70; III7 – 72; IV1 – 64;   

Укупно одржано (I, II, III, IV разред) 502, неодржано 0. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

I1 – 4;  I7 -5; I2-2; Укупно 12 часова 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

I1 – 2, I2 -2, I4 -6,  I7 – 20. Укупно  I разред 26 

III7 – 16 часова; IV1 – 10; Укупно (I, III, IV) – 52 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА: 

IV разред – 14, консултације за матуру; 

консултације за допунске и ванредне испите; Укупно 6. 

 

СЕКЦИЈА: 

Секција латинског језика - објављен текст под насловом „Quo ludo ludemus“ у 

Гимназијском гласнику, 27.01.2018. 

 

УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

28 

 

РАД У ТИМОВИМА: 

 

2 (Тим за борбу против злостављања у школи) 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

46 часова – у установи; 8 часова ван установе; 

Укупно 54 часова. 

 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

111  

2,5 

 

ДОПУНСКИ И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ: 

Матурски испит - 10 ученика је радило матурски рад из латинског језика; Ванредни, 

допунски и испити по жалби – 8 часова. 

 

 

 

ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА: 

Учешће на државном такмичењу у знању латинског језика 19.5.2018. на Филозофском 

факултету, Одељење за класичне науке у Београду. Учествовала су 3 ученика: Душан 

Милутиновић, I7, Кристина Зејак, I7, Тијана Прокић, III7. Посебно запажен је ученик 

Душан Милутиновић, освојио је 83 бода. 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 
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1. СНЕЖАНА ЏИНОВИЋ 

ЧАСОВИ: 

2-2, 2-3, 2-4, 2-5  Годишњи фонд 74 часа – други страни језик 

3-1, 3-3, 3-4, 3-5  Годишњи фонд 70 часова – други страни језик 

4-2, 4-4, 4-5  Годишњи фонд 64 часа – други страни језик 

Сви часови одржани  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

/ 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Припрема ученика за такмичење-20 часова 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА: 

Припремна настава за два ученика 3-1 и 2-3 који нису похађали наставу другог страног 

језика, како би полагали разредни испит из Руског језика 2. страни – 10 часова. 

 

СЕКЦИЈА: 

Секција за руски језик *Кружок русского языка в Гимназии города Шабац* 10 часова 

 

УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

*Боравак делегације из Нижњег Новгорода 67. МАОУ Гимназија, упознавање  школе. 

*Обележавање Европског дана језика са ученицима 2-2, 3-1, 4-2 – активност   *Балони 

пријатељства- Шарики дружбы*  23. 9. 2017. 

*Гимназијски сајам књига  27.10.2017. 

*Новогодишње честитке за ученике и наставнике 67. МАОУ Гимназије из Нижњег 

Новгорода- viber, skype, facebook. Наши ученици и наставици су добили поклон пакет 

новогодишњих честитки из Нижњег Новгорода-децембар 20017. 

*Консултације са ученицом Маријом Андрић у вези приступног интервјуа у Руском дому 

у Београду-март 2018. 

*Посета високе делегације са ННГУ Лобачевски, Нижњи Новгород, Кирил Баландин и 

Константин Кемаев Шабачкој гимназији, презентација универзитета нашим ученицима и 

наставницима. Ученици филолошког смера презентовали гостима гимназију и град 

Шабац- март 2018. 

*6. НИС Олимпијада из Руског језика. Учествовало 2 наша ученика у квалификацији. Од 

максималних 60 Олимпијских бодова један ученик из 3-4 освојио је 58 бодова, а други из 

2-5 46 бодова.  

Учествовање ученика 2. и 3. разреда у квалификацијама за 6. НИС Олимпијаду у знању 

руског језика. 24.04.2018.г. 

АКТИВНОСТ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ: 

Одлазак у Нови Сад 27. 5. 2018. на 6. НИС-ову Олимпијаду из руског језика са учеником 

Сашом Илић 3-5, који је освојио највећи број бодова на школском такмичењу. 

РАД У ТИМОВИМА: 

Тим за културну делатност 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

*Усавршавање компетенција наставника руског језика* 

*Онлајн стандарди* 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

Понедељак, 4.час 

 

2. ТАТЈАНА МАРИНКОВИЋ 

 

ЧАСОВИ: 

1/7 111 часова, 2/7 105 часова, 3/7 108 часова, 4/1 96 часова-филолози 

1/1, 1/3, 1/5       74 часа-други страни језик 
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1/1, 2/1, 2/4, 3/2, 3/5     74 часа-први страни језик 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

/ 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Припрема ученика за такмичење-20 часова 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА: 

*Припремна настава за три ученика 3/2 и 3/5 који нису похађали наставу првог страног 

језика иако је била организована, како би полагали Разредни испит из Руског језика 1. 

страни – 10 часова. 

 

*Консултације за ученика 2/4 који није похађао наставу првог страног језика иако је била 

организована, како би полагао Разредни испит из Руског језика, 1. страни  

 

СЕКЦИЈА: 

Секција за руски језик *Кружок русского языка в Гимназии города Шабац* 30 часова 

 

 

УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

*Боравак делегације из Нижњег Новгорода 67. МАОУ Гимназија, упознавање  школе и 

града, посета Градској кући, Шабачком вашару, посета Београду, потписивање протокола 

о сарадњи *Вместе в будущее*. 14.-20.9.2017. 

Посета делегације из Русије часу руског језика. 

*Обележавање Европског дана језика са ученицима 1/7, 2/7, 3/7, 4/1 – активност   *Балони 

пријатељства- Шарики дружбы*  23. 9. 2017. 

*Припрема ученика за учествовање на Књижевној олимпијади, дела Максима Горког, у 

организацији ННГУ Униврзитета Лобчевски из Нижњег Новгорода и Филолошког 

факултета у Београду, током октобра и новембра 2017. 

*Квалификациони оnline кругКњижевне олмпијаде на електронској платформи ННГУ 

Лобачевски,  14.11.2017. 

*Гимназијски сајам књига  27.10.2017. 

*Финале Књижевне олимпијаде, дела Максима Горког, Филолошки факултет Београд и 

ННГУ Лобачевски, четири ученице у финалу. Освојено 3. место за Марију Живановић 1/5  

10.12.2017. 

*Новогодишње честитке за ученике и наставнике 67. МАОУ Гимназије из Нижњег 

Новгорода- viber, skype, facebook. Наши ученици и наставици су добили поклон пакет 

новогодишњих честитки из Нижњег Новгорода-децембар 20017. 

*Писана кореспонденција са замеником ректора ННГУ Лобачевски, Нижњи Новгород, 

Кирилом Баландиним и замеником ректора за иностране студенте Константином 

Кемаевим, у вези доделе стипендије за ученицу наше гимназије Марију Андрић за студије 

на ННГУ Лобачевски, Нижњи Новгород. Писмо препоруке за Марију Андрић ректору 

ННГУ Лобачевски-фебруар/март 2018. 

*Консултације са ученицом Маријим Андрић у вези приступног интервјуа у Руском дому 

у Београду-март 2018. 

*Посета високе делегације са ННГУ Лобачевски, Нижњи Новгород, Кирил Баландин и 

Константин Кемаев Шабачкој гимназији, презентација универзитета нашим ученицима и 

наставницима. Ученици филолошког смера презентовали гостима гимназију и град 

Шабац- март 2018. 

*6. НИС Олимпијада из Руског језика. Учествовало 17 наших ученика у квалификацији. 

Олимпијску норму од 40 бодова постигло двоје- 24.4-27.5.2018. 

*Кореспондеција са Кирилом Баландином са  ННГУ Лобачевски у циљу стручног 

усавршавања професора руског језика  
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Учествовање ученика 1. 2. 4. разреда у квалификацијама за 5. НИС Олимпијаду у знању 

руског језика. 24.04.2017.г. 

 

РАД У ТИМОВИМА: 

Тим за културну делатност 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

*Дискриминација и превенција дискриминације* 

*Комуникација у ћорсокаку* 

*Дежурство на Завршном испиту* 

*Усавршавање компетенција наставника руског језика* 

 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ РЕДОВНА И ВАНРЕДНА: 

Среда, 3.час 

 

Председник већа 

Светлана Вукашиновић Гуцонић 

                

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ   НАУКА 

            (филозофија, социологија, психологија, устав и права грађана) 

                                И  ПРЕДМЕТА  ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ  

                             (грађанско васпитање и верска настава) 
                                               

     Рад Стручног већа друштвених наука и предмета изборне наставе се одвијао према 

глобалним плановима усвојеним почетком школске године. На месечном нивоу је вршено 

усклађивање обзиром на остварени ниво обрађеног градива. Број одржаних часова 

редовне наставе је у потпуном складу са часовима планиране наставе. Часови допунске 

наставе су такође држани у складу са потребама ученика. Ваннаставне активности 

наставника су биле усклађене са захтевима ученика и припремама за такмичења.  

    Наставници стручног већа друштвених наука активно учествују у припреми наших 

ученика за такмичења из социологије и филозофије. Поводом светског дана филозофије,  

на такмичењу из филозофије Baltic Sea Philosophi Essay Competition  у Хелсинкију, које се 

одвија под покровитељством Унеска на енглеском језику, 16. 11. 2017. год.,  је  

учествовала  ученица   IV-1  Шабачке гимназије Ана Поњевић.  Чланови нашег стручног 

већа Верољуб Илић и Маријана Чавић су учествовали у вредновању есеја на овом 

такмичењу.  Maрина Вуковић је била ментор ученици  IV-4  Реновчевић  Богдани која је 

учествовала на регионалном такмичењу из социологије.  

              Током школске 2017/18 године чланови нашег стручног већа актвно учествују на 

семинарима стручног усавршавања. Марина Вуковић Пантелић је остварила 56 бодова ван 

установе  и 45 сати у установи,  Маријана Чавић је остварила 12  бодова  у установи  и  

48 сати ван установе,  Биљана  Дробњак  је остварила 213  бодова  у установи  и  88 сати у 

установи,  Верољуб  Илић  је  остварио   40  бодова  у установи  и  16  сати ван установе,  

Татјана Радосављевић је остварила 44 бода у установи  и 48 сати ван установе, Весна 

Савић је остварила  48 бодова у установи и 16 сати ван установе, Биљана Симеуновић је 

остварила 24 бода у установи и присуствовала је семинарима у организацији Цркве на 

Соко граду.   
     Сви чланови Стручног су активно учествовали у манифестацијама организованим 

поводом Дана школе и манифестације Дан Михаила Ђурића у Шапцу.  Сви представници 

овог Стучног већа  учествују у раду разних тимова школе, Тиму за зашиту ученика од 

насиља, Тиму за ИОП, Тиму за каријерно вођење, Тиму за професионални развој, Тиму за 

развој школског програма. Сви наставници дежурају у школи или на пријемним испитима 

у складу са својим недељним задужењима.  
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    Наставник  филозофије, Верољуб Илић је и протеке школске  године  председавао 

Подружницом  Српског филозофског друштва Мачванског округа, а од од марта ове 

године поново  учествује у раду Национално просветног савета Републике Србије.         

    Менторским радом је посебна пажња поклањана ученицима који су изабрали матурске 

радове из филозофије, социологије, и психологије. Менторским радом Биљане Дробњак  

су били обухваћени  ученици на међународној размени, а менторским радом Марине 

Вуковић Пантелић  и Верољуба Илића су обухваћени студенти четврте године 

социологије и филозофије.   

     Сарађивали смо са члановима других стручних већа, посебно са наставницима 

информатике у коришћењу информатичких кабинета и аудио и видео технике.  Чланови 

нашег  стручног већа су учествовали на Сајму књига крајем октобра прошле године и на 

Сајму образовања у мају ове године.   

 

                                                                             Председник стручног већа друштвених наука 

                                                                                         Професор филозофије, Верољуб  Илић   

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ГЕОГРАФИЈУ  

 

 Настава реализована по плану и програму ; 

 Редовну наставу у првом и  трећем разреду реализовала Весна Веселиновић. У 

другом разреду, у прво седам и трећем пет, где је и разредни старешина, Славица 

Илић; 

 Од ваннаставних активности: Славица Илић држала додатну наставу, 10 часова са 

учешћем на конкурсу Википедије на тему О народима, такође је одржала 10 часова 

допунске наставе у другом разреду.  Весна Веселиновић одржала у првом разреду 

20 у трећем 18 часова допунске наставе и 32 часа географске секције у првом 

разреду као и 4 часа консултација за израду матурских тема у четвртом разреду; 

 Ученици четвртог разреда су благовремено упознати са предложеним темама за 

матурски рад и три ученика су одабрали теме и  успешно реализовали; 

 У  оквиру сталног стручног усавршавања Весна Веселиновић у установи остварила 

40 часова а ван установе 24 бода. Славица Илић 24 часa у установи  а ван установе 

32 бода; 

 Сарадња у активу се одвијала кроз сталну размену информација о актуелним 

темама из географије као и о методама рада и тематског уређења кабинета после 

његове реконструкције а све у циљу бољег постигнућа ученика; 

 Током шолске 2017/18.године активно смо учествовале у Школским тимовима и 

то:  

 Весна Веселиновић је била координатор Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва и члан Тима за обезбеђивање квалитета рада 

установе;  

 Славица Илић је била члан Тима за сарадњу са родитељима и члан Стручног актива 

за развој школског програма; 

 Кроз пет састанака Стручног већа закључак је да током године није било никаквих 

проблема у извођењу наставе и њене реализације као  ни у међуљудским односима. 

 

 

Председник стручног већа,  

Весна Веселиновић  

 

 

Извештај Стручног већа за енглески језик  
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После састанка одржаног 21. јуна текуће године Стручно веће за енглески језик подноси 

извештај о реализацији плана за ову школску годину. 

Мишљења смо да је план успешно реализован у свим сегментима. 

Часови редовне наставе су одржани и у табелама у овом документу појединачно код 

сваког члана актива налази се тачан број часова по одељењима односно групама 

филолошког одељења. Часови допунске наставе нису одржани (а планирани су) у оним 

случајевим где су ученици успешно савладали наставне садржаје на часовима редовне 

наставе. 

Матурски испити, писмени и усмени, одржани су у јунском испитном року. Сви 

матуранти који су завршили четврти разред са позитивним успехом и који су приступили 

полагању матурског испита успешно су положили исти. 

Припремна настава за упис у одељење филолошке гимназије смера живи језици за 

обдарене ученике одржана је суботом од 10.00 почев од марта до краја маја месеца, 

непосредно пред полагање пријемног. Сви чланови актива су одржали припрему. На 

припремама је коришћена и скрипта коју су чланови актива осмислили још претходне 

школске године, а која се показала као добар избор у припреми пријемног испита. 

Уписана је још једна генерација ученика филолошког смера.  

Школско такмичење из енглеског језика одржано је 22.2.2018. године у 13.40 у Шабачкој 

гимназији. На такмичењу је учествовало 12 ученика четвртог разреда. На Окружно 

такмичење пласирало се шест ученика: 

1. Ана Поњевић 4.1 наставник Нада Рајковић  

2. Анђела Рашић 4.1 наставник Нада Рајковић  

3. Ђорђе Томић 4.1 наставник Нада Рајковић  

4. Марко Максимовић 4.1 наставник Нада Рајковић  

5. Ивана Исаиловић 4.3 наставник Зора Станковић  

6. Никола Полић 4.4 наставник Милена Радичевић-Милићевић  

На Окружном такмичењу одржаном у Лозници 18.3.2108. ученици Ивана Исаилиовић 4.3 

и Никола Полић 4.4 су се пласирали на Републичко такмичење. На Републичком 

такмичењу одржаном у Београду 14.4.2018. ученици нису освоји награде.  

Секција за енглески језик већ традиционално, сваке године, припрема представу на 

енглеском језику. Секцију води Ана Јеликић. У овој школској години реализована је 

представа под називом „Аплауз“ (The Applause). Ученици/глумци овај пут су  били 

ученици друге године (Невена Матић, Урош Давидовић, Младен Кузмановић, Милица 

Лолић, Сава Јевтић, Емилија Радовановић, Кристина Исаковић, Растко Алексић, Матија 

Марковић и Марија Маринковић).   

  Радња је смештена у неименовани, мали град негде у Америци. Власница галерије 

планира  откривање нове сензације у свету уметности – слике под називом „Аплауз“. Није 

ни слутила да сви гости на отварању имају скривену намеру а то је да се након затварања 

галерије ушуњају и украду скупу слику. Заплет и настаје када се сви лопови срећу у 

галерији током ноћи и смишљају различите лажи како би Аплауз а крају био њихов.  

   Представа је добро примљена у нашој школи. Изведена је премијерно 23. 03. 2018. 

Учествовала је и на „Петом фестивалу школског театра“ у Новом Саду где је добила две 

награде: 

3. награда за споредну мушку улогу – Растко Алексић, II2 

2. награда за најбољу режију – Ана Јеликић 

   У оквиру прославе новогодишњих празника, професорке Милена Радичевић – 

Милићевић и Ана Јеликић су организовале „Шегу“ – вече талената ученика школе. 

Учествовало је више од 20 ученика школе који су публици приказали различите таленте. 

Неки су се одлучили за певање, неки за плес, неки за глуму и извођење мађионичарских 

трикова.. Публика је уживала у њиховим наступима а жири их је оцењивао. Треће место 

освојио је глас Марије Обрадовић (III7),  друго место однеле су Милица Илић и Исидора 

Јовић (I1) својим дуетом уз акустичну гитару а прво место је заслужио енергични глас 

Тијане Петровић (III7). 
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Наставници су похађали семинаре акредитоване од стране Министарства просвете и 

остварени борј бодова се налази у табелама код сваког наставника појединачно. Поред 

тога наставници су остварили и потребан број бодова стручног усавршавања у оквиру 

установе (број за сваког члана Већа појединачно у табели). 

Наша школа и Веће угостили су 20. новембра 2017. др Ненада Томовића, доцента на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду (однедавно и в.д. Шефа катедре за 

англистику) који је одржао предавање на тему Шта добар преводилца мора да зна у 

просторијама Школске бибилиотеке. Предавању је присуствовао велеики број ученика 

филолошких одељења као и чланови актива. Предавање је оцењено као изузетно корисно 

како ученицима тако и предметним наставницима. 

Ученици филолошког одељења првог разред уз подршку одељењског старешине Наде 

Филиповић учествовали су у Европском квизу новца који је организовала НБС заједно са 

Министарством Просвете и том приликом је одржано предавање 14.марта у Школској 

библиотеци. Предавање су држали експерти за ова питања из НБС, а предавању је 

присуствовао и градоначелник  господин Небојша Зеленовић.  

Табеле са подацима о реализованој редовној наставни, допунским, додатним часовима, 

стручном усавршавању итд. 

 

НАДА РАЈКОВИЋ  

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

Редовна настава 

IV1 -160,III4 -144,III2,3,5 (други страни) 72 

18 

Матурски испит 

 

По 

задужењу из 

40-часовне 

радне 

недеље 

2 

Поправни,разредни 

испити 

 

1 

Припремна настава 

Припрема ученика за 

такмичење 

1 

1 

Ванредни испити 

1 

Укупан непосредан рад 24,припрема за образовно васпитни рад 

10,преглед писмених задатака2,рад у стручним органима школе 

1,дежурство 3,укупно 40 часова у оквиру радне недеље. 

 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

Присуствовала на разним манифестацијама која су одржана у школи и 

остварила укупан број од 44 сата.Одржала час припремне наставе из 

енглеског језика,одржала часове припреме за школско такмичење и 

учествовала у организацији истог.Учествовала на окружном такмичењу 

за стране језике,које је одржано у марту 2018.у Лозници. 

Рад у тимовима 
Члан тима за културну делатност школе и члан Стручни актив за 

развојно планирање 

Стручно усавршавање 

Креативност у настави као фактор успешног учења 2.12.-3.12.2018 и 

остварила 16 сати, План лес тич мор,семинар  -2 сата и  Семинар 

Блог,твитер и фејсбук у настави и остварила 30 сати,укупно 48 сати 

стручног усавршавања. 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 3 

 

МИЛЕНА РАДИЧЕВИЋ МИЛИЋЕВИЋ 
Број часова редовне наставе 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

 

 

Допунска настава 

 

Додатна настава 

IV4 -96, 

III7 -360, 

I6-72 

Укупно одржаних 528,нема неодржаних 

 

22 (ученици одељења III7 и IV4) и 10 (IV4 припрема за такмичење и 

консултције за матурски испит),укупно 32 часа 

Матурски испит 

 

По 

задужењу из 

40-часовне 

радне 

2 

Поправни,разредни испити 

 
1 
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Припремна настава 

Додатна настава 

Допунска настава 

недеље 1 

1 

- 

Ванредни испити 

1 

Укупан непосредан рад 24,припрема за образовно васпитни рад 

10,преглед писмених задатака2,рад у стручним органима школе 

1,дежурство 2 ,час одељењског старешине 1,укупно 40 часова у оквиру 

радне недеље. 

 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

-Коаутор вечери талената „Шега“,децембар 2017. 

-Учешће у организацији Републичког такмичења из енглеског 

језика,април 2018. 

-Припрема ученика за полагање пријемног испита за филолошки 

смер,мај 2018. 

Рад у тимовима 

-Тим за културну делатност школе  

-Тим за каријерно вођење 

-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

-Тим за обезбеђивање квалитета рада установе 

Стручно усавршавање 

Стручно усавршавање у установи укупно 52 сата. 

Стручно усавршавање ван установе укупно 30 сати( семинар 

Блог,твитер и фејсбук у настави). 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 2 

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 

 

36 

 

 

АНА ЈЕЛИКИЋ 
Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

Редовна настава 

I1,2,3 – 74;  II1,2 – 105;  II3 – 70; III7 - 72 

Матурски испит 

 

По 

задужењу из 

40-часовне 

радне 

недеље 

1 

Поправни,разредни испити 

 
0,5 

Припремна настава 

Припрема ученика за 

такмичење 

1 

0 

Ванредни испити 

1 

Укупан непосредан рад 24,припрема за образовно васпитни рад 8,5, 

преглед писмених задатака2, рад у стручним органима школе 0,5, 

дежурство 3, културна и јавна делатност школе 0,5, укупно 40 часова у 

оквиру радне недеље. 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

Присуствовала на разним манифестацијама која су одржана у школи и 

остварила укупан број од 44 сата. Организовала и припремила 

такмичење талената ученика школе – „Шега“ са 22 часа. Написала и 

режирала представу на енглеском језику „Аплауз“ са 76 часова проба и 

припреме. 

Рад у тимовима 

Члан тима за културну делатност школе, члан тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништво и члан тима за 

обезбеђивање квалитета рада установе.  

Стручно усавршавање 

 План лес тич мор (Plan less teach more),семинар  -2 сата (у оквиру 

установе) и  Семинар Блог,твитер и фејсбук у настави и остварила 30 

сати 

 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 3 

Освојене награде и признања 

Пети фестивал школског театра – Нови Сад 

2. награда за режију – Ана Јеликић 

3. награда за споредну мушку улогу – Растко Алексић, II2 

 

ЗОРА СТАНКОВИЋ  

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и укупно) 

 

Редовна настава 

IV2 -128, IV3 -128, III4- 143, III5-72, II4-70, II5-70 

18 
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Матурски испит 

 

По 

задужењу из 

40-часовне 

радне 

недеље 

2 

Поправни,разредни 

испити 

 

1 

Припремна настава 

Припрема ученика 

за такмичење 

1 

1 

Ванредни испити 

1 

Укупан непосредан рад 24,припрема за образовно васпитни рад 

10,преглед писмених задатака2,рад у стручним органима школе 

1,дежурство 3,укупно 40 часова у оквиру радне недеље. 

 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

Присуствовала  разним манифестацијама која су одржана у школи и 

остварила укупан број од 44 сата. Одржала часове припремне наставе 

из енглеског језика, одржала часове припреме за школско такмичење и 

учествовала у организацији истог. Учествовала на окружном 

такмичењу за стране језике,које је одржано у марту 2018. у Лозници и 

припремала ученицу за републичко такмичење.  

Рад у тимовима 
Члан тима за културну делатност школе и члан Стручни актив за 

развојно планирање 

Стручно усавршавање 
Plan less, teach more, семинар  -2 сата и  Семинар Блог,твитер и фејсбук 

у настави и остварила 30 сати,укупно 32 сата стручног усавршавања. 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 3 

 

ХАЏИ ЗОРАН ПРОТИЋ 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и 

укупно) 

 

Редовна настава 

IV5 -65, IV6 -64, III1 - 180, III6 - 72, II6 - 70 

 

13 

Матурски испит 

 

По 

задужењу 

из 40-

часовне 

радне 

недеље 

2 

Поправни, разредни испити 

 
1 

Припремна настава 

Припрема ученика за 

такмичење 

1 

1 

Ванредни испити 

 

Укупан непосредан рад 18, припрема за образовно васпитни рад 6, 

преглед писмених задатака 2, рад у стручним органима школе 1, 

дежурство 2, укупно 29 часова у оквиру радне недеље. 

 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

Присуство на разним манифестацијама у школама и остварио укупан 

број од 44 сата. Одржан час припремне наставе из енглеског језика, 

одржани часови припреме за школско такмичење и учествовао у његовој 

организацији. Организовано предавање професора др Ненада Томовића у 

школи, новембра 2017. 

Рад у тимовима Члан тима за професионални развој 

Стручно усавршавање 

Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала, 34 сата 

стручног усавршавања. 

 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 2 

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 

 

 

4 
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АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и 

укупно) 

 

Редовна настава 

II7 (5+5) – 175 / 175, I4 – (2) 74/74, I5 (2) 74 / 74  

 

 

10 f + 4 (18) 

Матурски испит 

 

По 

задужењу 

из 40-

часовне 

радне 

недеље 

1 

Поправни,разредни испити 

 
0,5 

Припремна настава 

Припрема ученика за 

такмичење 

O,5 

1 

Ванредни испити 

0,5 

Укупан непосредан рад 24,припрема за образовно васпитни рад 

9,преглед писмених задатака 2,педагошка документација и сарадња са 

родитељима 1, рад у стручним органима школе 0,5,дежурство 2,стручно 

и педагошко усавршавање 0,5, укупно 40 часова у оквиру радне недеље. 

 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

Присуствовала на разним манифестацијама која су одржана у школи и 

остварила укупан број од 45 сати.Одржала час припремне наставе из 

енглеског језика за филолошко одељење, дежурала на пријемном испиту 

за рачунарски смер 

Рад у тимовима 

Тим за културну делатност школе  

 Тим за обезбеђивање квалитета рада установе 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Стручно усавршавање 
Plan less, teach more,семинар  -2 сата и  Семинар Блог,твитер и фејсбук у 

настави и остварила 30 сати,укупно 32 сатa стручног усавршавања. 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 2 редовна, дезурство на пријемном испиту за рачунарски смер 

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 

 

 

1 – 4 састанка 

 

 

ВЛАДИМИР ЛАЗИЋ 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и 

укупно) 

 

Редовна настава 

I-1, I-2, I-3, I-5 (други страни) 72 

II-1, II-3, II-4 (други страни) 70 

Матурски испит 

 

По 

задужењу 

из 40-

часовне 

радне 

недеље 

  

Поправни,разредни испити 

 
  

Припремна настава 

Припрема ученика за 

такмичење 

2 

  

Ванредни испити Дежурство  

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

Одржао два часа припремне наставе из енглеског језика  

за полагање пријемног испита за упис у гимназију. 

Рад у тимовима 
Члан тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Стручно усавршавање 

Teaching grammar and pronunciation to young learners, Pearson online 

training-6 сати 

Програм стручног усавршавања “Диференцијална настава”, ЗУОВ, кат. 

бр. 477 – 8 сати 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 1 
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НАДА ФИЛИПОВИЋ 

Број часова 

одржан-неодржан (по одељењима и 

укупно) 

 

Редовна настава 

I-7 Е1 184 (1 неодржан час услед усаглашавања распореда)  I-7 Е2  185 

IV-2 180 

Матурски испит 

 

По 

задужењу 

из 40-

часовне 

радне 

недеље 

 2 

Поправни,разредни испити 

 

 1 

1 

 

Припремна настава 

Припрема ученика за 

такмичење 

1 

1 

Ванредни испити 

Дежурство  2 

Председник већа 1 

 

 

Укупан непосредан рад 24,припрема за образовно васпитни рад 

10,преглед писмених задатака2,рад у стручним органима школе 

1,дежурство 2 ,час одељењског старешине 1,укупно 40 часова у оквиру 

радне недеље. 

Учешће у манифестацијама школе и 

организација 

 

Одржао један часа припремне наставе из енглеског језика за полагање 

пријемног испита за упис у филолошки смер; Ангажована код посете 

Министра Шарчевића непосредно пре отварања реновиране спортске 

хале; Отварање јапанске фабирке Јазаки заједно са ученицима и 

директорком школе. 

Остварила 56 шасова стручног усавршавања у оквиру установе 

Рад у тимовима 

Тим за културну делатност школе  

Тим за обезбеђивање квалитета рада установе 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Стручно усавршавање Семинар Блог,твитер и фејсбук у настави и остварила 30 сати 

Дежурства у школи (редовна и ванредна) 2  

Разредно старешинство 

(број одржаних састанака) 

 

Одржана 4 родитељска састанка  

 

 

Председник стручног већа 

Нада Филиповић 

 

 

 

Извештај о раду већа  биологије 

 
 

Веће биологије чине професори: Слободанка Павловић, Драган Петровић и Тихомир 

Лазаревић. 

На почетку године чланони актива направили су план рада актива за школску 2017/2018. 

годину. Извршена је подела часова и остала задужења наставника . Слободанка Павловић 

реализовала је наставу у првом разреду са 148 часова редовне наставе и 11.часова додатне 

наставе. У трећем разреду реализовано је 324 часа редовне и 5 часова допунске наставе. У  

четвртом разреду 256 часова редовне и 22 часа припремне наставе.  

Драган Петровић је реализовао 222 часа редовне наставе и првом разреду, 280 часова у 

другом разреду, и 256 чаова у трећем резреду . одезаио је и 20 часова допунске наставе.  

Тихомир Лазаревић одржао је 210 часова редовне наставе у другом разреду и 19 часова 

допунске наставе. 

Слободанка Павловиц била је члан  Тима за сарадњу са родитељима, Тихомир Лазаревић 

је био члан Тима за заштиту од дискриминације , насиља злостављања и занемаривања а 
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Драган Петровић члан Тима  за школски спорт. Чланови актива су учествовали у свим 

манифестацијама поводом обележавања 180. година  рада школе . 

Актив биологије организовао је школско такмичење  и ученике који су се пласирали на 

Окржно такмичење посебно припремали професори Слободанка Павловић и Тихомир 

Лазаревић. 

Слободанка Павловић припремала и водила ученике на Републочко такмичење у Ниш. 

15 матураната радило је матурски рад из биологије, са њима су одржане потребне 

консултације , тако да су сви ученици успешно завршили Матурски испит. 

 

 

 

Председник већа   

Слободанка Павловић 

 

 

 

Извештај Стручног већа математике  

 

 

  

 

Садржај рада Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације  

Усвајање литературе и 

подела часова и 

задужења 

август,2017. Договор о задужењима и 

усвајању уџбеника  

Цео актив 

Иницијални тест и 

анализа резултата 

15.9.2017. Тестове је послало 

Министарство просвете за 1. и 

3. разред 

Цео актив 

Почетак одржавања 

припремне наставе за 

упис на факултет 

25.9.2017. За припремну наставу 

заинтересовани ученици 

општег, природног и 

рачунарског смера. 

Зоран Јовановић 

Мирјана Ћорилић 

Турнир поводом 

јубилеја школе 

4.11.2017. Детаљан извештај у прилогу  Цео актив 

Анализа успеха 

ученика на крају првог 

тромесечја 

  

18.11.2017. 

Анализиран проценат ученика 

са недовољним оценама по 

одељењу, и упоређен са 

одржаним часовима допунске 

наставе. 

Цео актив 

Угледни час 23.11.2017. 

30.11.2017. 

Коренивање у скупу реалних и 

комплексних бројева. Њихова 

веза са симболима 

Синиша Мозетић 

Горан Ђурић 

Такмичење у Ваљеву 2.12.2017. Интеграл куп- наша 3 ученика 

(од 4) освојили медаље( две 

сребрне Давид Милинковић и 

Никола Савић II6 , бронзана 

Милица Мирковић I6) 

Горан Ђурић 

Договор о темама за 

матурски испит и 

одржавање припремне 

24.12.2017. Ученицима предложене теме за 

матурски и договорен термин 

за припрему за полагање 

Мирјана Ћорилић 

Зоран Јовановић 
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наставе матуског испита. 

Организација 

општинског такмичења 

13.01.2018. Такмичење је организовано за 

60 ученика у трајању од 3 

сата.Затим су комисије 

прегледале радове, рангирале 

ученике и одредиле ко се 

пласирао даље, а то је 39 

ученика. 

Синиша Мозетић 

Зоран Јовановић 

Мирјана Ћорилић 

Горан Ђурић 

Драшко Бегуш 

 

Анализа успех ученика 

на крају првог 

полугодишта 

31.1.2018. Анализа успеха и предлог мера 

за побољшање 

Цео актив 

Одлазак на окружно 

такмичење 

24.02.2018. Такмичење је организовано у 

Лозничкој гимназији.Било је 43 

ученика наше школе са 5 

професора и Срђаном 

Стефановићем, председником 

Подружнице.7 наших ученика 

пласирало се на Државно 

такмичење. 

Синиша Мозетић 

Зоран Јовановић 

Мирјана Ћорилић 

Горан Ђурић 

Виолета 

Костадиновић 

 

Државно такмичење 10.3.2018. После интезинних припрема  

које је водио и Срђан 

Стефановић, ученици су се 

такмичили у Београду и 

освојили: Никола СавићII6, 

2.награда, Александар 

СимеуновићIII6, 2.наград,Ања 

Петровић I6,3.награда, Никола 

Симић IV6,3.награда, Маша 

Поповић I6 похвала. 

Горан Ђурић 

Мирјана Ћорилић 

Зоран Јовановић 

Припреме за 

рачунарско одељење 

10.3.2018. Од ове суботе па све до 

пријемног испита из 

математике направљен је 

распоред припремне наставе  

коју ће држати сви професори  

Цео актив 

Међународно 

такмичење „Кенгур без 

граница“ 

15.3.2018. Пријављено 19 ученика. 

Пласирало се само двоје, 

Никола СавићII6 и Милица 

МирковићI6. 

Мирјана Ћорилић 

Анализа успеха 

ученика на крају трећег 

тромесечја 

  10.4.2018. Анализиран проценат ученика 

са недовољним оценама по 

одељењу, и упоређен са 

одржаним часовима допунске 

наставе. 

Цео актив 

Математички турнир-

Математичка 

олимпијада средњих 

школа Републике 

Србије , Архимедес 

12.5.2018. Наша екипа: Мирковић 

Милица, Савић Никола, 

Симеуновић Александар и 

Симић Никола, освојила 

3.награду, Савић3.награду  и 

Милица похвалу. 

Горан Ђурић 

Пријемни испит из 

математике за 

рачунарско одељење 

3.6.2018. 33 ученика из округа је 

полагало пријемни испит. У 

прегледању су учествовале и 

колеге из Лознице и Крупња. 

Цео актив 

Матурски испит 6.6.2018. Одржан матурски испит из Мирјана Ћорилић 
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Стручно усавршавање у школској 2017/2018. години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математике, 22 ученика. Први 

пут обавезан за ученике 

рачунарског смера.Матурске 

радове су бранили ученици 

седам дана касније. 

Зоран Јовановић 

Виолета 

Костадиновић 

Зорица Бегуш 

Финале такмичења 

Кенгур без граница 

10.6.2018. Оба наша ученика освојила су 

награде: Савић Никола 1. 

Награду и Милица Мирковић 

2.награду.Такмичење је 

одржано у Крагујевцу. 

Синиша Мозетић 

Мирјана Ћорилић 

Завршни испит из 

математике 

19.6.2018. Прегледање тестова на 

завршном испиту из 

математике ученика основних 

школа 

Цео актив 

Анализа успех ученика 

на крају другог 

полугодишта 

Јун,2018 Анализа успеха и организација 

припремне наставе за полагање 

поравних испита 

Цео актив 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара Број сати стручног 

усавршавања 

Горан Ђурић Семинар у оквиру Интеграл-купа 

Обука за наставнике 1. разреда гимназије и 

5. разреда основних школа -,,Настава 

оријентисана ка исходима учења'', Ваљево 

02.07.2018.-03.07.2018. 

8 

24 

Зоран Јовановић ,,Веб-алати за креирање интерактивних 

наставних материјала,, 15.1-24.2.2018.   

Обука за наставнике 1. разреда гимназије и 

5. разреда основних школа -,,Настава 

оријентисана ка исходима учења'', Ваљево 

02.07.2018.-03.07.2018. 

32 

 

24 

Мирјана Ћорилић ,,Веб-алати за креирање интерактивних 

наставних материјала,, 15.1-24.2.2018.   

Обука за наставнике 1. разреда гимназије и 

5. разреда основних школа -,,Настава 

оријентисана ка исходима учења'', Ваљево 

02.07.2018.-03.07.2018. 

32 

 

24 

Синиша Мозетић Обука за наставнике 1. разреда гимназије и 

5. разреда основних школа -,,Настава 

оријентисана ка исходима учења'', Ваљево 

02.07.2018.-03.07.2018. 

24 
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Напомена: Подаци у вези стручног усавршавања о члановима актива који предају и 

информатику налазе се у извештају актива за информатику.То су Виолета Костадиновић, 

Лидија Јанковић, Зорица Бегуш и Драшко Бегуш. 

Извештај са Математичког турнира организованог поводом прославе 

јубилеја – 180 година Шабачке гимназије 
 

 

Поводом јубилеја - 180 година Шабачке гимназије, 4. 11. 2017. године стручно веће 

за математику и рачунарство и информатику организовало је математички турнир – 

екипно такмичење из математике. Позване су гимназије из Крагујевца, Чачка, Зајечара, 

Бијељине, Сремске Митровице, Ваљева и Рачунарска гимназија из Београда, што са 

нашом чини осам екипа. Екипу су чинила четири ученика , из сваког разреда по један. 

Такмичење је почело у 10:30 и трајало 150 минута. Ученици су радили тест од 12 задатака 

. Одговори су били опциони (заокруживање) слично пријемном испиту за рачунарски 

смер. По задатку се добијало 20 бодова, с тим што се за погрешан одговор добијало  -2 или 

0 ако се ништа не заокружи.  

 

 

За време трајања такмичења, Синиша Мозетић је одржао предавање из методике 

наставе математике  о увођењу појма корена , са својим замеркама на досадашњу праксу и 

предлозима како то да се превазиђе. Предавању су присуствовали, осим колега 

математичара, који су дошли са ученицима, и колеге из средњих школа из Шапца. 
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Колегама, који предају 

рачунарство, презентовани су неки занимљиви радови наших ученика из рачунарског 

смера. Бивше ученице, које су прошле године завршиле информатички смер у нашој 

школи, показале су како ради Lego робот, који су као награду освојиле прошле године на 

такмичењу из роботике. 

 

 

 

 

Након предавања са гостима смо обишли „Парк науке“ на Летњиковцу и музеј града. 

За то време ученици гости су се дружили са нашим ученицима који су их водили у 

обилазак града. 
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На крају, око 16 часова, проглашени 

су победници.У првом разреду прва три 

места су припала гимназијама из 

Митровице ,Чачка и Шапца, у другом су то 

Рачунарска, Шабачка и Чачанска, у трећем 

Ваљево, Бијељина и Рачунарска и у 

четвртом Шабац, Ваљево и Бијељина. У 

укупном, екипном пласману по броју 

бодова, прво место је припало Шапцу, 

друго Чачку и треће Ваљеву.Ученицима су 

додељене медаље а победничкој екипи 

пехар. Овде је био крај нашег дружења.  

 

 

 

 
Председник већа 

Синиша Мозетић 
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Стручно веће за хемију 

 
„И најједноставнији експеримент, којег је човек направио сам, бољи је од најлепшег, 

којег је имао прилику само видети.“                                                                                                                                                                                                

Мајкл Фарадеј 
 

У школској 2017/2018. чланови Стручног већа за хемију радили су по плану и програму 

усвојеном на почетку школске године. 

У септембру је усвојена подела часова, планови рада редовне, додатне, допунске и 

припремне наставе.  

Усаглашавање критеријума формативног и 

сумативног оцењивања 

Израда теста: Хемијске везе -(I разред) 

Општи стандарди постигнућа ученика: 

 

 

 Напредни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Основни 

ниво 

друштвено-

језички смер 

(56 ученика) 

24 22 10 

општи тип  

(59 ученика) 

39 18 2 

природно-

математички 

смер 

(29 ученика) 

28 1 0 

Иницајлни тест 

Тестирано је 140 ученика( I1,2,3,4,5): 

 
 

 

 

У понедељак, 23.10.2017. године, за време великог одмора 11 ученика (I3 и I5) обележила 

је Дан мола. Дан се у свету обележава дуже од двадесет година сваког 23.10. од 6,02 

ујутру до 6,02 после подне. Циљ је био допринос развоју доменских хемијских знања, а 

задаци да ученици развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван 

став према учењу; развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним 

хемијским образовањем; унапреде сарадњу и тимски рад.  

Ментор Радмила Вучић, координатор Весна Миловановић. Слика 1. и Слика 2. 

24.2. 2018. године 11 ученика Шабачке гимназије под вођством Весне Миловановић и 

Радмиле Вучић посетили су ПМФ у Новом Саду, Департман за хемију, биохемију и 

заштиту животне средине поводом- Хемијски викенд под слоганом „Сазнај. Научи. 

Примени.“. Ученици су се у лабораторијама упознали са процесом узорковања материјала 
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за испитивање, а потом са даљим путем узорка где се врши његово испитивање, правили 

су сапуне и испитивали супстанце у различитим агрегатним стањима. Гледали су 

демонстрацију прављења серума разних укуса. За менторе је истовремено организован 

семинар „Настава хемије са ученицима у инклузији“ и „Израда тестова за валоризацију 

хемијских знања“, у оквиру активности Маркетинг-тима. Након семинара ментори су се 

придружили ученицима у лабораторијама. Слика 3. и Слика 4. 

У мају је обележена Дан смеха, активност реализовала Радмила Вучић и ученици II5. 

Слика 6.   

Према Плану рада Стручног већа за хемију у сваком тромесечију анализирани су 

резултати рада по разредима и одељењима: број недовољних оцена, реализација допунске 

и додатне наставе.  

Координатору за стручно усавршавање запослених у Школи на свака три месеца поднети 

су извештаји и евалуација оствареног стручног усавршавања чланова већа у Установи и 

ван Установе.  

Хемијску секцију реализовао је професор Никола Нешић са ученицима: рад у кабинету 

хемије где су испитивани фактори који утичу на брзину хемијске реакције, и припремани 

раствори натријум-хидроксида и хлороводоничне киселине за титрацију, раствора 

неопходних за реализацију лабораторијских вежби.  

 

 ~Такмичења 

У току школске године реализоване су планиране припреме ученика за такмичење и 

такмичења. 

* 30. 3. 2018. одржано је Школско такмичење, учествовало je 24 ученика од првог до 

трећег разреда. 

* 14.4.2018. одржано је Међуокружно такмичење у Пољопривредној школи, Ваљево. 

Учествовало је 8 ученика. Ментори Никола Нешић, Весна Миловановић и Радмила Вучић. 

На такмичење, ученике је водио Никола Нешић.  

* 11-13. 5. 2018. одржано је Републичко такмичење у Београду. На такмичењу учествовао 

Илић Дамјан I5- првопласиран, Нешковић Наталија II5 –трећеплсирана на међуокружном 

такмичењу. 

 Ученике водила ментор Радмила Вучић. Слика 5. 

 

 

Стручно усавршавање у току 2017/2018. године: 

Никола Нешић- 26 сати у установи  

Весна Миловановић- 27 сати у установи и 10 сати ван установе 

Радмила Вучић- 56 сати у установи и 86 сати ван установе 

 

 

 

 

 

Име и презиме  Весна Миловановић  

Семинар, обука, стручни скуп,  конгрес, летња и 

зимска школа, каталошки број  

 Датум када је 

одржан/а 

Вођа стручне посете и учесник- Хемијски викенд, Департман за хемију, 

биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад. Сазнај. Научи. Примени. 

„Настава хемије са ученицима у инклузији“ и „Израда тестова за валоризацију 

хемијских знања“   

24.2.2018. 

„Диференцирана настава“ кат.бр. 477 за 2016/2017. и 2017/2018. годину 23.12. 2017. 

Име и презиме  Радмила Вучић  
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Реализација наставе: 

Никола Нешић I6 I7 II1 II2 II3 II6 II7 III

3 

III

4 

IV

4 

IV

5 

РЕДОВНА 

НАСТАВА 

72 74 70 70 70 36 35 72 72 64 64 

СЕКЦИЈА        35   

 

 

 

 

 

 

 

 

Радмила Вучић I3 I4 I5 II4 II5 

РЕДОВНА НАСТАВА  

(т + в) 

74 74 74 70 70+35+35 

ДОПУНСКА НАСТАВА 7 7    

ДОДАТНА НАСТАВА 5 5 25  23 

 

Чланови Стручног већа за хемију реализовали су редовну наставу у потпуности, као и 

планиране часове допунске и додатне наставе. 

У току школске године одржано је шест сатанака Стручног већа за хемију, записнике је 

водио Никола Нешић. 

Семинар, обука, стручни скуп,  конгрес, летња и зимска 

школа, каталошки број  

 Датум када је 

одржан/а 

Обука наставника за остваривање програма наставе и 

учења 

 11- 12. 7. 

2018. и 

онлајн обука 

Прегледач комбинованог теста 20.6.2018. 

Вођа стручне посете и учесник- Хемијски викенд, Департман за хемију, 

биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад.  Сазнај. Научи. Примени. 

„Настава хемије са ученицима у инклузији“ и „Израда тестова за валоризацију 

хемијских знања“   

24.2.2018. 

Веб алати за креирање интерактивних наставних материјала,  кат.бр.18-

11/2018. 

 

15.1- 16.2. 

2018. 

Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави,  кат.бр. 

511/2017. 

18.11.2017. 

Настава у средњој школи заснована на каријерним циљевима- иновативне 

наставне методе и технике самоистраживања ученика, кат.бр. 484 за 

2016/2017. и 2017/2018. годину 

7.10.2017. 

Весна Миловановић I1 I2 I6 III5 

РЕДОВНА НАСТАВА 

(т + в) 

74 74 - 72+36+36 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

20 20 - 15 

ДОДАТНА НАСТАВА - - 4 5 
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Слика 1. 

.  

Слика 2.                                                

 

... до наранџасте  
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Слика 5. 

Републичко такмичење из хемије, Београд         Слика 3.  Хемијски викенд у Новом Саду 

Слика 4.  Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине.  

Природно-математички факултет, Нови Сад 

 „Сазнај. Научи. Примени.“ 
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Слика 6.   Мај- биохемијски лек за завршетак школске године 

 

Председник већа за хемију:  

Радмила Вучић,  

професор хемије 
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Извештај о раду Стручног већа физике  
 
 

 Стручно веће физике чине професори Јасмина Ђокић-Јовановић, Снежана Вуковић,             

Мирко Нагл  (председник) и Маја Катанић. Стручно  веће  физике  је  одржало  пет (5)  

састанака  чије  су теме биле: Расподела часова, успех ученика – анализа и закључци, теме 

за матурске радове,  такмичења – припрема ученика и организација, сарадња са ИС 

Петница и РЦТ Лозница, посета акредитованим семинарима и скуповима, набавка нових 

наставних средстава, стручне и културне посете ученика, рад у Подружници ДФС-а 

мачванског округа, сарадња са Друштвом физичара и Друштвом астронома Србије. 

Ученици Шабачке гимназије су остварили велики успех на  Републичком  

такмичењу из физике, одржаном у Нишу 22. и 23. марта 2018. Освојили су 17 награда. 

Ученице првог разреда Ања Петровић и Маша Ђурић освојиле су прву награду,                  

док су Вук Глигорић, Матија Поповић, Лука Поповић Урош Пантелић и Ноелле 

Гарјетовић освојили другу награду,а Душан Обрадовић, Лука Кандић  и Јоаким Радојевић 

трећу награду, док су Милица Мирковић, Матија Новаковић и Стефан Јокић добили 

похвале.                         

Ученици другог разреда Давид Милинковић и Милица Ђорђевић су освојили другу 

награду, а Стефан Букоровић трећу.  

Ученица трећег разреда Марија Ђорђевић је освојила прву, Михаило Радојевић 

другу, Немања Савески трећу награду, док је Никола Петрески добио похвалу.  

Ученица четвртог разреда Кристина Станковић је добила трећу награду, а Наталија 

Топаловић похвалу. Кристина Станковић је проглашена и учеником генерације. 

Шабачка гимназија је славила 180 година рада и постојања и у оквиру тога је било 

читав низ манифестација које су чланови Стручног већа физике пропратили. 

Чланови Стручног већа су се током школске године стручно усавршавали и 

обављали послове у складу са својим задужењима. Следи преглед: 

Јасмина Ђокић-Јовановић: 

 

Одељење Планирано Одржано неодржано/више одржано 

I5 74 74  

I6 72 72  

III2 72 72  

III3 108 106 -2 

III4 108 106 -2 

III5 108 105 -3 

III6 108 106 -2 

Допунска настава  

I разред 

18 14  

Допунска настава III разред  18  

Додатна настава I разред  7  

Додатна настава III разред  7  

Припрема за такмичење- I 

разред 

 22  

Припрема за такмичење- III 

разред 

 24  

    

У неким одељењима је мање часова због боловања наставника.  

         

Активност Датум 

реализације 

Место и време Број 

сати/ 

бодова 
Потписивање Споразума о сарадњи између 

Шабачке гимназије и МАОУ 67. Гимназије из 

Нижњег Новгорода у Русији. 

22.09.2017. Шабачка гимназија, 

13 h 

2 

Гимназијски сајам књига 25.10.2017. Шабачка гимназија, 

12-1330 h 

2 

Предавање Један знаменити Шапчанин, 3. 11.2017. Шабачка гимназија, 2 
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Стојан Новаковић  19 h 

Предавање на тему ,,Од класичне 

криптографије до савремених шифарских 

система''. Ђорђе Бабић 

6.11..2017. Шабачка гимназија, 

1230 h 

2 

Промоција књига издавачке куће Агапе у 

организацији Гласа цркве 

 

27.11.2017. Шабачко позориште, 

19 h 

2 

Прва три месеца школске године   10 

Учешће у свечаном отварању спортске хале 09.12.2017. Спортска хала Шабачке 

гимназије 

2 

Шега 2-вече талената 27.12.2017. Свечана сала Шабачке 

гимназије, 1930 h 

2 

Предавање :Вештачка интелигенција и 

занимања будућности, Оливере Затезало.  

28.12.2017. Свечана сала Шабачке 

гимназије, 13 h 

2 

„Школа астробиологије“ 14.12. 2017.- 

22. 02. 2018. 

 Електронским путем 

 

12 

Општинско такмичење из физике-дежурство 

и прегледање задатака 

25.02.2018. Шабачка гимназија, 

09-15h  

6 

Учешће у прослави „Светог Саве“-школске 

славе 

27.02.2018. Шабачка гимназија, 

930 h 

2 

Окружно такмичење из физике-Љубовија; 

преглед задатака 

03.03.2018. Техничка школа-

Љубовија 

6 

Државно такмичење из физике-припрема 21.03.-23.03. 2018. Ниш 10 

Државно такмичење из физике; члан тима за 

дешифровање 

22. 03. 2018. Гимназија „Светозар 

Марковић“ Ниш 

5 

Укупно:   57 

 

 

Снежана Вуковић: 

 

Одељење Планирано Одржано неодржано/више 

одржано 
II1                                                                                                                                                                                                                                                                                      70 70 0 

II2 70 70 0 

II3 70 70 0 

II4 70 70 0 

II6 108 108 0 

II7 70 70 0 

IV2 64 64 0 

IV6 160 160 0 

Допунска настава   17 0  

Додатна настава 32 15  

 

У току године Снежана Вуковић је остварила 29 сати у установи и 44 сата ван 

установе. 

Мирко Нагл: 

Одељење Планирано Одржано неодржано/више 

одржано 
I1                                                                                                                                                                                                                                                                                      74 74 0 

I2 74 74 0 

I3 74 73 -1 

I4 74 40 0 

I7 74 40 0 

IV3 64 63 -1 

IV4 64 64 0 

IV5 160 160 0 

Допунска настава   37 2  

Додатна настава  37 18  

Семинар, обука, стручни скуп,  конгрес, летња и 

зимска школа, каталошки број  

 Датум када 

је одржан/а 

Број 

бодова 
Електронски семинар: 

Веб алати за креирање интерактивних наставних материјала 

Компетенција К-2,  570-451/2016 

15.1.-14.2.2018. 32 

 

Међународна конференција о настави физике у средњим школама 

Зуов број:39-4/2018 од 07.02.2018. 

09.-1.03.2018. 6 

Укупно  38 
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У току године Мирко Нагл је остварио 32 сата у установи и 24 сата ван установе на 

обуци за Пројектну наставу. 

 

 

Маја Катанић: 

 

Одељење Планирано Одржано неодржано/више 

одржано 
II5 105 103 -2 

III1 74 74  

Допунска настава  

II разред 

10 10  

Допунска настава III разред    

Укупно -допунска 10 10  

Додатна настава II разред 10 10  

Додатна настава III разред    

Укупно -додатна 10        10  

Припрема за такмичење- II 

разред 

5 5  

Припрема за такмичење- III 

разред 

   

Укупно -припрема          5 5  

 

  

Активност Датум 

реализације 

Место и време Број сати/ 

бодова 
Гимназијски сајам књига 25.10.2017. Шабачка гимназија, 

12-1330 h 

2 

Предавање Један знаменити 

Шапчанин, Стојан Новаковић 

3. 11.2017. Шабачка гимназија, 

19 h 

2 

    

Промоција књига издавачке куће 

Агапе у организацији Гласа цркве 

 

27.11.2017. Шабачко позориште, 

19 h 

2 

Прва три месеца школске године   6 

Учешће у свечаном отварању 

спортске хале 

09.12.2017. Спортска хала Шабачке гимназије 2 

Шега 2-вече талената 27.12.2017. Свечана сала Шабачке гимназије, 1930 h 2 

    

„Школа астробиологије“ 14.12. 2017.- 

22. 02. 2018. 

 Електронским путем 

 

12 

Општинско такмичење из физике-

дежурство и прегледање задатака 

25.02.2018. Шабачка гимназија, 

09-15h  

6 

Учешће у прослави „Светог Саве“-

школске славе 

27.02.2018. Шабачка гимназија, 

930h 

2 

Окружно такмичење из физике-

Љубовија; преглед задатака 

03.03.2018. Техничка школа-Љубовија 6 

Укупно:   30 

 

 

 

Председник већа за физику 

др Мирко Нагл,  

професор физике 
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Извештај већа за уметност 

 
ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПЛАНИРАНИХ, ОДРЖАНИХ И НЕОДРЖАНИХ ЧАСОВА 

  На годишњем нивоу, за овај предмет, планирано је 672 часа. Током првог полугодишта 

из предмета Ликовна култура у свим одељењима гимназије која имају овај предмет у 

редовној настави, планирано је да се одржи  укупно 360 часова, одржано је 358 часова. 

Часови нису одржани из оправданих разлога због славе професора и надокнађени су до 

краја школске 2017/18. године, тако да су сви планирани часови на годишњем нивоу 

одржани. 

  Термини за реализацију допунске и додатне наставе били су понедељком  7. и 8. час и 

реализовани су по потреби. Ликовна секција је предвиђена у истом термину и одржавана 

је редовно.  

  Професор предмета Ликовна култура је ван установе похађао 10.06.2018. године, 

семинар под називом „До функционалног знања применом техника у интерактивној 

настави“ у организацији ЦСУ Шабац и  семинар, односно обуку за извођење изборне 

наставе у Чачку од 04.07. до 05.07.2018. године и остварио укупно 32 бода. 

 

 ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

 Током школске 2017/18. године ђаци Шабачке гимназије учествовали су на два ликовна 

конкурса републичког ранга. Оба конкурса су била расписана на нивоу Републике Србије 

а један је имао и међународни карактер.  Ликовни радови су били оцењивани и рангирани 

од стране стручног жирија, те су стога имали такмичарски карактер.  

  На међународном конкурсу за ученике основних и средњих школа Србије и школа из 

окружења на тему Не смемо дозволити да нам се насмеши лице зла, који је расписао 

Спомен-парк „Крагујевачки октобар“, Крагујевац, ученица одељења 1-7 Шабачке 

гимназије Тамара Максимовић освојила је прву награду у рангу средњих школа. 

Ментор је био мр. уметности Душан Нешковић, проф. Ликовне културе у Шабачкој 

гимназији.  Конкурс је трајао до 01.11.2018. године. Награде ученицима су биле уручене 

на уметничкој манифестацији „Доста су свету једне Шумарице“, 24. новембра 2018. 

године у Музеју „21. октобар“ у Крагујевцу.  

На конкурсу  Ликовна смотра 47. Ђачког Вуковог сабора, у најужи избор у рангу средњих 

школа пласирала се ученица одељења 4-1 Шабачке гимназије Ана Поњевић. Такмичење је 

у Тршићу оджано у оквиру Ђачког Вуковог сабора од 24. до 26. маја 2018. године. 

Ученица Шабачке гимназије Ана Поњевић освојила је прво место у рангу средњих 

школа Републике Србије. Ментор је био мр. уметности Душан Нешковић, проф. 

Ликовне културе у Шабачкој гимназији. Професор предмета Ликовна култура учествовао 

је у следећим ваннаставним активностима: 

Опис активности  Датум и 

време кад је 

одржана 

Место 

одршавања 

 

Реализатор/Аутор  

Сарадња са Јазаки корпорацијом,  – 

реализација и координација изложбе ликовних 

радова ученика Шабачке гимназије, 26.09.2017. 

године, Свечано отварање фабрике у Шапцу. 

 

25.- 

27.09.2017.год. 

 

Погон фабрике 

„Јазаки“ Шабац 

  

Душан Нешковић 

(реализатор и аутор) 

 Израда уметничког рада (слике) намењеног 

руској делегацији школе 67. Гимназијe из 

Нижњег новгорода,  израда промотивног 

материјала Шабачке гимназије. 

  

22.09.2017. год. 

  

Шабачка гимназија 

 

Душан Нешковић 

(реализатор и аутор)  

Израда уметничког рада (слике) намењене 1. 

гимназији у Цељу у оквиру израда 

промотивног материјала Шабачке гимназије.  

 

10.10.2017. год. 

 

 

Шабачка гимназија 

 

Душан Нешковић 

(реализатор и аутор)  

Израда уметничког рада (слике) намењене 

делегацији из Кине,  израда промотивног 

 

10.10.2017. год. 

 

Шабачка гимназија  

 

Душан Нешковић 
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материјала Шабачке гимназије. (реализатор и аутор) 

Израда уметничког рада (слике) намењене 

Скупштини Заједнице гимназија Србије,  

израда промотивног материјала  Шабачке 

гимназије.  

 

22.10.2017. год. 

 

Шабачка гимназија 

 

Душан Нешковић 

(реализатор и аутор)  

Кординација израде дизајна позивнице за 

прославу 180. год. Шабачке гимназије.  

 

26.10.2017. год.  

 

Шабачка гимназија 

 

Душан Нешковић 

(координатор) 

Изложба ликовних радова ученика Шабачке 

гимназије, хол Шабачке гимназије. 

  

21.10.2017. год.  

 

Шабачка гимназија  

 

Душан Нешковић 

(аутор и реализатор)  

Изложба уметничких дела некадашљих 

ученика и професора Шабачке гимназије, 

галерија Шабачког позоришта. 

08.11.2017. год. Шабачко позориште Душан Нешковић 

(реализатор) 

Израда сценографије за свечану прославу 180 

година Шабачке гимназије, аутор и 

координатор поставке сценографије 

 

08.11.2017. год. 

 

Шабачко позориште 

 

Душан Нешковић 

(аутор и координатор) 

Кординација израде дизајна сценографије  за 

прославу 180. год. Шабачке гимназије. 

 

26.10.2017. год. 

 

 

Шабачка гимназија 

 

Душан Нешковић 

(аутор и координатор) 

Израда рељефа Михајла Ђурића за „Дане 

Михајла Ђурића“ 

 

27.11.2017. год. 

Шабачка гимназија 

 

Душан Нешковић 

(аутор и реализатор) 

Кординација израде дизајна и штампе три 

паноа за свечаност отварања реновиране 

фискултурне сале школе. 

01.12. – 

05.12.2017. год.  

Шабачка гимназија 

 

Душан Нешковић 

(аутор и реализатор) 

 

Израда рељефа Бошка Кућанског 

 

28.12.2017. год. 

Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(аутор и реализатор) 

Израда рељефа Драгутина Лазаревића Цакана 12.01,2018. год.  Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(аутор и реализатор) 

Реализација изложбе Слободанке Ракић Шефер Март-април 2018. 

год. 

Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(реализатор) 

Писање пројекта за суфинансирање 

Градског Конкурса стваралаштва за изложбу 

уметнице Слободанке Ракић Шефер   

Јануар 2018. год. Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(аутор и реализатор)  

Писање пројекта за суфинансирање 

Градског Конкурса стваралаштва за израду 

два нова рељефа за потребе школе 

Јануар 2018. год. Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(аутор и реализатор) 

Посете изложби ликовне и примењене 

уметности у галеријама Народног музеја, 

Библиотеке шабачке и Културног центра 

Током трајања 

школске године и 

у складу са 

глобалним и 

месечним 

плановима 

Галерије Народног 

музеја, Библиотеке 

шабачке и Културног 

центра 

Душан Нешковић 

(реализатор посете 

изложбе) 

Поставка паноа поводом посете канадске 

амбасадорке 

Током маја месеца Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(аутор и реализатор) 

Координација постављања осталих паноа 

поводом посете канадске амбасадорке 

Током маја месеца Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(координатор) 

Координација израде мурала у оквиру пројекта 

„Могу да нећу“ – пројекат сиинансирала 

канадска влада 

Током маја месеца Шабачка гимназија Душан Нешковић 

(координатор) 

Наслови уџбеника коришћених у настави предмета Ликовна култура су уредно уписани у 

дневнике рада за свако одељење у рубици која је за то предвиђена. Називи уџбеника могу 

се наћи и на сајту школе.  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

У току школске 2017/2018 године реализовани су сви часови у свим одељењима, с 

обзиром на уједначеност броја планираних часова у свим смеровима за прво полугодиште. 

Нема нереализованих часова. Одржано је такође 10 часова додатне наставе у виду музичке 

секције која је организовала прославу школске славе Светог Саве. Део секције који чини 

хор школе наступио је и на светосавској скупштини која је 25.1.2018. одржана у свечаној 

сали гимназије. Ученици чланови музичке секције извели су музички програм поводом 

обележавања школске славе, који је обухватио извођење композиција за виолину, клавир и 

флауту, а изведене су и вокалне композиције традиционалног и европског наслеђа. 

У оквиру сарадње које професор музичке културе одржава са Музичком школом 

„Михаило Вукдраговић“, организован је концерт класичне музике 14.12.2017. на ком се 

ученицима школе представила Кристина Иванковић. професорка виолончела у музичкој 
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школи. 

У реализацији редовне наставе коришћени су следећи уџбеници: 

Соња Маринковић, Музичка култура за гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства 

Роксанда Пејовић. Историја музике, Матица Српска, Нови Сад 

Јосип Андреис, Повијест глазбе, Наклада Загреб. 

 

 

Председник већа 

Душан Нешковић 

 

 

 
2. Извештај о раду новинарске секције која припрема Гимназијски гласник  

 

 

Новинарска секција Шабачке 

гимназије припремила је за штампу 23. 

број Гимназијског гласника. 

Прошлогодишњи, 22. број, освојио је 

другу награду на републичком 

такмичењу за најбољи средњошколски 

лист које расписује Друштво за српски 

језик и књижевност и Министарство 

просвете.  

У новом броју писали смо о 

бројним манифестацијама којима је 

обележено 180 година Шабачке 

гимназије.   У Гласнику можете читати о 

успесима гимназијалаца на такмичењима, о прославама и приредбама које су одржане у 

школи, информисати се о ваннаставним активностима и секцијама које чине битан део 

школског живота. Такође, можете открити где су гимназијалци путовали и какве утиске 

носе, али и подсетити се ко су били гости наше школе претходне године.  

Гимназијски гласник, лист ученика Шабачке гимназије, уређује редакција: Анђелка 

Ћосић, Барбара Симић, Ана Поњевић, IV1, Невена Атић, Исидора Васић, IV4, Селена 

Радивојевић, Александра Павловић, III2, Невена Матић, II1, Јелена Илић, II7, Вук 

Арнаутовић, I1, Татјана Илић и Катарина Бугарчић, професори. Корице је осмислила 

Наташа Ђурић, професор, а припрема за штампу била је поверена Илији и Станки ел 

Рабади, професору српског језика и књижевности.   

 

 

Катарина Бугарчић,  

професор   
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