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УВОД
Седма београдска гимназија отпочела је рад као нова школа, школске 1953/54. године.
Настала је спајањем дела ученика Шесте мушке гимназије и дела ученика Треће женске
гимназије. Решењем НО града Београда, Градског већа и Већа произвођача 1958. године,
Седма гимназија је престала са радом. Била је спојена са Деветом београдском гимназијом у
једну гимназију под називом Шеста београдска гимназија. Други пут је поново основана 1960.
Године и радила је до 1986/87. године. Трећи пут је основана 25. априла 2002. године са
седиштем у просторијама бивше ОШ „Вукица Митровић“, у Шејкиној 21а у Миријеву. С
обзиром да je у том периоду у насељу живело око 60 000 становника, постојала је реална
потреба за оснивањем средње школе. Школске 2002/2003. године школа је почела рад са осам
одељења првог разреда; четири одељења природно-математичког смера и четири одељења
друштвено-језичког смера.
У школској 2021/2022. години Школа је уписала у:
• први разред – три одељења друштвено-језичког смера и четири одељења
природно-математичког смера
• други разред – три одељења друштвено-језичког смера и четири одељења
природно-математичког смера
• трећи разред – три одељења друштвено-језичког смера и четири одељења
природно-математичког смера
• четврти разред – три одељења друштвено-језичког смера и четири одељења
природно-математичког смера
Полазне основе за израду Годишњег извештаја о раду школе чинили су: Годишњи
план рада за школску 2021/2022. годину; Закон о основама система образовања и васпитања
(Службени гласник Републике Србије, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021); Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију (Службени гласник
Републике Србије – Просветни гласник, бр. 4/2020, 12/2020, 15/2020, 1/2021, 3/2021, 7/2021);
Закон о средњем образовању и васпитању (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2013,
101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 – др. закон и 129/2021); Правилник о
стандардима квалитета рада установе (Службени гласник Републике Србије – Просветни
гласник, бр. 14/2018), Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за
школску 2021/2022. годину (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, бр.
5/2021, 17/2021, 1/2022, 3/2022).
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РАДА СЕДМЕ
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Школска 2021/2022. година у животу Седме београдске гимназије била је необична по
много чему. Уписана је двадесета генерација ученика првог разреда.
– три одељења друштвено-језичког и четири одељења природно-математичког смера.
Нови програми наставе и учења, са изборним програмима у првом и другом разреду и вежбама
из великог броја наставних предмета, представљали су креативни изазов у свакодневном
животу Школе. Наставници су се у великој мери одомаћили у примени нових програма,
сарадња међу њима се интензивира, бројни си били успешни примери тематске и пројектне
наставе. Нови програм наставе и учења, као и ученичка популација која има своје
специфичности, захтевали су да Школа ради на даљој својој модернизацији, како у области
иновирања наставних средстава, тако и у области допуне садржаја наставних и ваннаставних
садржаја. Школа већ неколико година располаже лабораторијом за хемију, музичким студиом
и ликовним атељеом, информатичке учионице (све учионице имају приступ брзом интернету,
рачунаре и видео бим пројекторе), кабинети, двориште и фискултурна сала, те су добри
услови за бављење спортом и рекреацијом у школи.
Седма београдска гимназија је почетком календарске 2020. године израдила пројекте
замене столарије, адфалтирања дворишта и санације балон сале. Објекат школе, започет још
шездесетих година ХХ века, никада није довршен према замисли својих архитеката, а већ је
одавно „зрео“ за адаптацију. У том правцу били су замишљени и ови поменути радови.
Реализацију радова омела је криза изазвана појавом и ширењем заразне болести КОВИД-19.
Очекујемо да се они успешно реализују у наредној школској години.
Школа је много труда уложила у изграђивање капацитета својих запослених у области
савремене наставе. У том смислу је значајно што је прихваћена апликација Седме београдске
гиназије за учешће на Заједничком пројекту Савета Европе и Европске Уније „Квалитетно
образовање за све“, а који се бави развојем компетенција за демократску културу, како код
наставника, тако и код свих учесника школског живота. Такође, прихваћена је и апликација
Школе за учешће у Еразумус Плус програму мобилности наставника кроз реализацију
пројекта „LIFT – Learn, Fun, Imagine, Teaching“. Како би се опремила наставним средствима
који омогућавају кроз курикуларни приступ настави те развој функционалних знања и
предузетништва код ученика, Школа је аплицирала за средства Нафтне индустрије Србије
(програм „Заједници заједно“) и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Улазимо са искуствима из претходних година и постављамо циљеве за будуће године,
уводићи у школски живот бројне новине. Ни те новине не долазе саме, оне су резултат
вишегодишњег искуства, рада на развоју школе и стремљења ка ултимативном циљу
унапређивања квалитета рада школе, а у чијој основи су потребе модерног времена и
савременог друштва. У том и таквом развоју школе значајну улогу имали су и имају сви,
запослени, родитељи и ученици. Заправо је то заједничка мрежа, коју годинама вредно
уплићемо са другим мрежама у окружењу и шире. Из тог разлога смо спремно дочекали изазов
за Школу у претходној школској години у вези орагнизације наставе и осталих облика рада
школе у току првог полугодишта у условима пандемије изазване корона вирусом. У другом
полугодишту Школа се након само неколико дана консолидовала у датим новим околностима
и наставни процес пренет је на редовну наставу уживо. Наставници и стручни сарадници су
наставили да шаљу материјал преко Гугл учионица као помоћно средство у учењу, као и за
разна обавештења значајна за ученике. Наставници већ оснажени у домену дигиталних
компетенција максимално су их користили да пренесу своја знања и искуства како колегама,
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тако и ученицима. Доста објективну оцену успешности рада како у редовној, тако и у настави
на даљину дало је и самовредновање које је спроведено на великом узорку ученика,
наставника и родитеља.
Надамо се да ће нова школска година донети мање бриге, а да ће искуства која смо
стекли у необичним околностима рада у претходним школским годинима допринети даљем
расту и развоју школе.
Директор Мирослав Маркићевић
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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Просторна структура
Простор Седме београдске гимназије (у даљем тексту Школа) налази се у Шејкиној
21а улици на територији општине Звездара, и својом постојећом структуром обезбеђивао је
оптималне услове за реализацију циљева и исхода образовања и васпитања, као и кључних
задатака у организацији рада, предвиђених Годишњим планом рада Школе.
У току школске 2021/2022. године укупна површина школског простора (укључујући
и школску зграду) износила је 15369 m2: укупна површина објекта - 3052 m2, школско
двориште - 11517 m2 и балон-сала – 800m2.
Школска зграда састоји се из наставних и осталих просторија.
Наставне просторије су представљене: учионицама опште намене, кабинетима и
библиотеком. У остале просторије спада професорска зборница, просторије за управу школе,
педагошко-психолошку службу, администрацију и рачуноводство, и осам санитарних
просторија.
Опрема и наставна средства
Опрема и наставна средства били су саставни део простора учионица и кабинета, али
и осталих наставних (библиотека) и ненаставних просторија Школе.
Сходно финансијским и материјалним могућностима школе у протеклој
2021/2022.години настављен је рад на уређењу школе и унапређењу услова за боравак ученика
и одраслих.
Употреба наставних средстава била је у функцији циљева и задатака глобалних и
оперативних планова рада предметних наставника и стручних сарадника. Набавком нових
рачунара крајем 2018. године унапређена је настава рачунарства и информатике, а набавком
озвучења и бубњева ученицима је омогућено да покрену школски бенд. Стари рачунари који
су се до набавке нових налазили у кабиниетима рачунарства и информатике пребачени су у
учионице опште намене и кабинете тако да је опремљено још неколико мултимедијалних
учионица и омогућено да Школа пређе на ес-Дневник као једна од првих гимназија у Београду
без веће финансијске помоћи Министарства просвете и Града Београда.
Током школске 2021/2022. године, средствима Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, у Школи је постављена нова оптичка интернет мрежа која омогућује
неометан рад уз бежично повезивање великог броја наставника и ученика, а што ће омогућити
осавремењавање наставног процеса.
Хигијенско-технички услови
Санитарне просторије Школе, које су се састојале од мушке и женске свлачионице са
тушевима, два тоалета са по три кабине и три лавабоа у приземљу, два тоалета за ученике на
спрату (као у приземљу) и два тоалета за наставнике са по једном кабином и по једним
лавабоом на спрату, перманентно су одржавани.
У школској 2021/2022. години наставио се континуирани рад на уређењу школског
дворишта у сарадњи са Градским зеленилом, Општином Звездара и Градским Секретаријатом
за образовање, одржавање фискултурне балон сале, атлетске стазе и терена за кошарку и
школске кухиње.
У циљу здравствене и ментално-хигијенске заштите ученика реализована је сарадња
са Домом здравља Звездара (јединица Миријево), Институтом за ментално здравље и Заводом
за болести зависности у Београду.
7
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ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ
Сви запослени у настави испуњавају прописане услове у погледу врсте и степена
стручне спреме наставника и стручних сарадника у настави.
Структура запослених у Школи дата је у следећој табели, а рад ових радника планиран
је у наредним поглављима.

Квалификациона структура кадрова
Наставници
Наставни
предмет

Српски језик и
књижевност

Презиме и име
предметног
наставника

Године
радног
стажа

Чубрановић
Зорица

33

Којовић
Весна

19

Стручни
Ангажм
испит
ан (%)
/лицанца

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: српскохрватски 100
језик и југословенске
књижевности, смер: наставнички
Филолошки факултет у
Београду, мастер студије (по
новом); група: српска
100
књижевност и језик са општом
књижевношћу

Да

Да

Љујић Данијела 18

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: српска
књижевност и језик

56

Да

Марковић
Ана

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: српска
књижевност и језик

100

Да

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: српски језик и
књижевност са општом
лингвистиком

100

Да

18

Суботић Љубиша 8

Енглески језик

Стручна спрема

Јелица
Пајић

7

Нада
Поповић

6

Ђуришић
Милена

19

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: српска
60
књижевност и језик са општом
књижевношћу, мастер филолог
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
100
старом); професор српског
језика и књижевности
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: енглески језик и 100
књижевност, смер:
преводилачки

8

Да

Не

Да
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Јелена
Богавац

Mихаиловић
Горан

Алексић
Бојана

9

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
100
старом); група: енглески језик и
књижевност

Да

25

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
22
старом); група: енглески језик и
књижевност, смер: наставнички

Да

19

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
100
старом); група: енглески језик и
књижевност

Да

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
50
старом); група: енглески језик и
књижевност

Да

Траиловић
17
Поповић Наташа
Гаровић
Милица

12

Халимић Индира 18
Немачки језик
Живковић Ирена 11

Француски језик Николић Бојана 33

Руски језик

Влашки Виолета 22

Бантулић Верица 22
Латински језик
Божиновска
Нина

17

Социологија

Назарчић
Јасмина

19

Психологија

Петровић
Катарина

12

Бељански
Драгана

18

Рековић
Марија

9

Перић
Марко

7

Тлачинац
Соња

27

Филозофија

Историја

Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
50
старом); група: енглески језик и
књижевност
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
100
старом); група: немачки језик и
књижевност
Филолошки факултет у
Београду, мастер студије (по
50
новом); група: немачки језик и
књижевност
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: француски језик 100
и књижевност, смер:
преводилачки
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
61
старом); група: руски језик и
књижевност
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
100
старом); дипл. класични филолог
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
11
старом); дипл. класични филолог
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
85
старом); дипл. Социолог
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
70
старом); дипл. психолог
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
100
старом); дипл. филозоф
Филозофски факултет у
Београду, мастер студије (по
45
новом); дипл. филозоф – мастер
Филозофски факултет у
Београду, докторске студије (по 10
новом); доктор филозофије
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
100
старом); дипл. историчар

9

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Не

Не

Да
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Кмезић
Дарко

15

Петровић
Марина

15

Михјловић
Александар

4

Грујић Радмила 21
Географија
Зечевић Мирјана 12
Кокотовић
Милица

21

Богојевић
Татјана

19

Мажибрада
Мирјана

21

Марковић
Бобан

17

Аздејковић
Бранка

27

Јеремић
Светлана

20

Кнежевић
Тања

21

Ристић
Биљана

21

Јешић
Љубомир

16

Милосављевић
Александра

18

Бренер
Далибор

4

Биологија

Математика

Лазовић Радосава 26
Физика
Илић
Гордана

23

Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
старом); дипл. историчар
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
старом); дипл. историчар
Филозофски факултет у
Београду, мастер студије (по
новом); мастер историчар
Географски факултет у
Београду, основне студије (по
старом); дипл. географ
Географски факултет у
Београду, основне студије (по
старом); дипл. географ
Биолошки факултет у Београду,
основне студије (по старом);
дипл. биолог
Биолошки факултет у Београду,
основне студије (по старом);
дипл. биолог
Природно-математички
факултет у Приштини, основне
студије (по старом); дипл.
биолог
Биолошки факултет у Београду,
основне студије (по старом);
дипл. биолог
Математички факултет у
Београду, основне студије (по
старом); дипл. математичар
Математички факултет у
Београду, основне студије (по
старом); професор математике и
рачунарства
Математички факултет у
Београду, основне студије (по
старом); дипл.математичар за
рачунар. и информатику
Математички факултет у
Београду, основне студије (по
старом); професор математике и
рачунарства
Математички факултет у
Београду, основне студије (по
старом); дипл. математичар за
нумер. математику и
оптимизацију
Математички факултет у
Београду, основне студије (по
старом); професор математике и
иформатике
Апсолвент на основним
академским студијама Математ.
факулт. у Београду
Природно-математички
факултет у Приштини, основне
студије (по старом); дипл.
физичар
Природно-математички
факултет у Приштини, основне
студије (по старом); дипл.

10

100

Да

60

Да

10

Не

100

Да

100

Да

100

Да

100

Да

80

Да

30

Да

100

Да

100

Да

100

Да

100

Да

100

Да

100

Да

39

Не

100

Да

100

Да
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Јездимировић
Миленко

20

Александар
Јесенко Роквић

1

Симић
Јаћимовски
Тамара

20

Миловановић
Новица

20

Диздаревић
Наташа

18

Тодоровић
Светлана

3

Јањић
Јагода

24

Хемија

Јанковић Глорија 22

Сремчевић др
Владимир

20

Јовић Радомир

3

Палевић
Драгољуб

19

Данков Ивана

19

Joвановић
Марија

21

Eрор
Ана

20

Ликовна култура

Дуковски
Владимир

21

Физичко
васпитање

Ђурђевић
Анђелка

20

Рачунарство и
информатика

Музичка култура

физичар
Математички факултет у
Београду, основне студије (по 100
старом); дипл. астрофизичар
Физички факултет у Београду,
основне студије (по старом);
100
професор физике
Хемијски факултет у Београду,
основне студије (по старом);
60
дипл. хемичар
Природно-математ. факултет у
Крагујевцу, основне студије (по
100
старом); дипл. хемичар за
истраживање и развој
Хемијски факултет у Београду,
основне студије (по старом);
50
дипл. Хемичар
Хемијски факултет у Београду,
основне студије (по новом);
100
дипл. хемичар
Факултет организационих наука
у Београду, основне студије (по
старом); дипл. инг.
100
организационо-кибернетски
смер
Факултет организационих наука
у Београду, основне студије (по
старом); дипл. инг.
100
организационо-кибернетски
смер
Машински факултет у Београду,
доктор наука; смер:
70
индустријско инжењерство
Висока школа академских
студија „Доситеј“, мастер
40
студије (по новом); мастер
информатичар
Машински факултет у Београду,
основне студије (по старом);
50
дипл. инг. машинства
Математички факултет у
Београду, основне студије (по
100
старом); дипл.математичар за
рачунарство и информатику
Факултет музичке уметности у
Београду, основне студије (по 80
старом); дипл. музички педагог
Факултет музичке уметности у
Београду, мастер студије (по
20
новом); мастер теоретичар
музике
Факултет примењених
уметности у Београду, основне
100
студије (по старом); примењено
сликарство
Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду, основне
100
студије (по старом); професор
физичке културе (општи смер)

11

Да

Не

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да
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Петровић
Дарко

Ђурђевић
Владимир
Пејчић
Бојан

Верска настава

Грађанско
васпитање

20

18

4

Гачић
Никола

5

Перић др
Марко

8

Рековић
Марија

9

Васовић
Ивана

5

Живковић Ирена 11

Назарчић
Јасмина
Декић
Милош

19

2

Пајић
Јелица

7

Николић
Владимир

8

Изборни
програм: Језик, Живковић Ирена 11
медији и култура

Изборни
програм:
Уметност и
дизајн

Анђелковић
Марија

11

Јовић Марија

3

Николић
Владимир

8

Анђелковић
Марија

11

Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду, основне
студије (по старом); професор 100
физичке културе (општи смер)
Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду, основне
студије (по старом); професор
физичке културе (општи смер)
Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду, мастер
(по новом); мастер професор
физичког васпитања и спорта
Православни богословски
факултет у Београду, мастер
студије (по новом); мастер
теолог
Филозофски факултет у
Београду, докторске студије
студије; доктор филозофије
Филозофски факултет у
Београду, мастер студије (по
новом); дипл. филозоф – мастер
Филозофски факултет у
Косовској Митровици, основне
студије (по старом); дипл.
педагог
Филолошки факултет у
Београду, мастер студије (по
новом); група: немачки језик и
књижевност
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
старом); дипл. Социолог
Филозофски факултет у
Београду, основне студије (по
новом); дипл. Професор
историје
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: српска
књижевност и језик са општом
књижевношћу, мастер филолог
Филолошки факултет у
Београду, мастер академске
студије
Филолошки факултет у
Београду, мастер студије (по
новом); група: немачки језик и
књижевност
Филолошки факултет у
Београду, мастер студије (по
новом); група: српска
књижевност и језик са општом
књижевношћу
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
новом)
Филолошки факултет у
Београду, мастер академске
студије
Филолошки факултет у
Београду, мастер студије (по

12

60

Да

Да

20

Не

80

Не

5

Не

5

Не

40

Не

10

Да

15

Да

40

Не

5

Да

15

Не

20

Да

15

Да

10

Не

20

Не

10

Да
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Пајић
Јелица

Перић
Марко
Изборни
програм:
Појединац, група
Декић
и друштво
Милош
Петровић
Катарина

Изборни
програм:
Здравље и спорт Васовић
Ивана
Изборни
програм:
Основи
геополитике
Изборни
програм:
Религије и
цивилизације

Изборни
програм:
Примењене
науке 1
Изборни
програм:
Савремене
технологије

7

8

2

12

5

Перић др Марко 8

Рековић
Марија

9

Декић
Милош

2

Симић
Јаћимовски
Тамара

20

Дрндарски
Марина

25

Здравковић
Немања

18

новом); група: српска
књижевност и језик са општом
књижевношћу
Филолошки факултет у
Београду, основне студије (по
старом); група: српска
књижевност и језик са општом
књижевношћу, мастер филолог
Филозофски факултет у
Београду, докторске студије
студије; доктор филозофије
Филозофски факултет у
Београду, основне студије (по
новом); дипл. Професор
историје
Филозофски факултет у
Београду, основе студије (по
старом); дипл. Психолог
Филозофски факултет у
Косовској Митровици основне
студије (по старом),
дипломирани педагог
Филозофски факултет у
Београду, докторске студије
студије; доктор филозофије
Филозофски факултет у
Београду, мастер студије (по
новом); дипл. филозоф – мастер
Филозофски факултет у
Београду, основне студије (по
новом); дипл. Професор
историје
Хемијски факултет у Београду,
основне студије (по старом);
дипл. хемичар
Биолошки факултет у Београду,
основне студије (по старом);
дипл. биолог
Физички факултет у Београду,
основне студије (по старом);
дипл. Професор физике

13

40

Да

25

Не

5

Не

30

Да

10

Не

60

Не

40

Не

10

Не

20

Да

30

Да

20

Да
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Квалификациона структура кадрова
Назив радног места

Степен
запослених
Мр
VII
VI

Др
Директор
Наставници
Стручни сарадници
Секретар
Шеф рачуноводства
Финанс-админист. сарадник
Домар и техничар рачунара
Помоћни радник
Укупно

стручне
V

спреме
IV

III

Укупно

I

1
2

1

66
4
1
1

1

1

1
2

9
2

73

1

4

9

70
4
1
1
1
2
9
89

Стручни сарадници

Презиме и име

Радно
место

Стручна спрема

Радн
и
ста
ж

Китановски Драгица

педагог

Филозофски факултет у Београду, основне
студије (по старом); дипл. Педагог

37

Tомић Тијана

психолог

Филозофски факултет у Београду, основне
студије (по старом); дипл. Психолог

10

Стаменковић Александра

психолог

Филозофски факултет у Београду, основне
студије (по старом); дипл. Психолог

1

Бајић Светлана

библиотекар

Филолошки факултет у Београду, основне студије
(по старом); одсек: јужнословенске књижевности
и: српскохрватски језик ,смер: наставнички

28

Руководство и администрација
Презиме и име
Маркићевић Мирослав
Траиловић Поповић Наташа

Никола Гачић

Радно
место
директор школе

Радн
и
стаж
18

директора

Географски факултет у Београду, основне
студије (по старом); дипл. Географ
Филолошки факултет у Београду, основне
студије (по старом); група: енглески језик и
књижевност

помоћник
директора

Православни богословски факултет у Београду,
мастер студије (по новом); мастер теолог

4

помоћник

Стојић Александар

секретар школе

Станковић Љубица

шеф
рачуноводства
референт

Миловановић
Ивана

Стручна спрема

17

Правни факултет у Београду; основне студије
29
(по старом); дипл. Правник
Економски факултет у Београду; основне студије 20
(по старом); дипл. економиста
Средња економска школа, Лозница,
11
комерцијалиста-оглед

Техничко и помоћно особље

14
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Радни
стаж

Презиме и име Радно место

Стручна спрема

Јевтић Владан

домар

5

Коцић Дејан

радник на
одржавању рачунара

Средња машинска школа „Радоје Дакић“,
Београд, машински техничар
(4 степен)
Школа за индустријско обликовање,
Београд,
ликовни техничар индустријског дизајна (4
степен)

Додић Исидора

спремачица

Основна школа (НКВ)

11

Kojић Данијела

спремачица

Основна школа (НКВ)

23

Стоилковић
Гордана

спремачица

Основна школа (НКВ)

27

Mијалковић
Снежана

спремачица

Основна школа (НКВ)

11

Михаиловић
Марина

спремачица

Основна школа (НКВ)

18

Вучетић Јасмина

спремачица

Основна школа (НКВ)

17

Ранитовић Олга

спремачица

Основна школа (НКВ)

14

Ђурић Мира

спремачица

Основна школа (НКВ)

9

Јакшић Наталија

спремачица

Основна школа (НКВ)

4

5

НАСТАВА
Редовна настава
Редовна настава је организована у целини у складу са циљем, глобалним планом и
начином реализације садржаја Школског програма.
Следе табеле планираних и одржаних часова редовне наставе за све разреде.

15
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Фонд планираних и одржаних часова у првом разреду
У првом разреду од укупно планираних часова у наставној години, одржано је 91%
часова на друштвено-језичком смеру и 92% часова на природно-математичком смеру.
недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Први разред, друштвено-језички смер

Српски језик и књижев ност

4

148

141

143

141

Енглески језик

2

74

71

71

68

Други страни језик

2

74

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по
одељењима

I-1

I-2

I-3

н

ф

н

ф

н

р

71

62

65

64

61

70

Латински језик

2

74

69

74

72

И сторија

2

74

70

71

67

Географија

2

74

70

71

70

Биологија

2

74

67

68

68

Математика

4

148

139

139

128

Физика

2

74

64

65

64

Хемија

2

74

70

71

70

Рачунарств о и информатика

2

74

69

67

68

Музичка култура

1

37

36

37

37

Ликов на култура

1

37

35

35

34

Физичко и здрав ств ено
в аспитање

2

74

68

66

66

37

36

36

35

37

33

33

34

37

16

4

6

37

37

28

35

37

36

36

35

Здрав ље и спорт

37

32

32

37

Уметност и дизајн

37

36

36

36

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

1

Језик, медији и култура
Појединац, група и друштв о
2

1161
Укупно по одељењу

34

1152

1157
Укупно за св а одељења

102

1148

1147

1126

1135

1258
1147
3434

3774

16

1131
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недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Први разред, природно-математички смер

Српски језик и књижев ност

4

148

144

143

146

144

Енглески језик

2

74

71

73

69

70

Други страни језик

2

74

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по одељењима

I-4

I-5

I-6

I-7

н

ф

н

ф

н

ф

н

р

73

66

73

65

71

62

71

70

Латински језик

2

74

72

70

69

75

И сторија

2

74

68

74

70

75

Географија

2

74

74

73

72

70

Биологија

2

74

67

67

64

62

Математика

4

148

134

138

131

134

Физика

2

74

67

68

67

69

Хемија

2

74

70

71

67

69

Рачунарств о и информатика

2

74

69

64

74

74

Музичка култура

1

37

35

33

36

33

Ликов на култура

1

37

35

35

35

35

Физичко и здрав ств ено
в аспитање

2

74

74

68

67

69

37

36

36

36

36

37

34

33

32

31

37

11

7

1

5

37

37

34

37

30

37

34

34

36

36

Здрав ље и спорт

37

37

37

32

32

Уметност и дизајн

37

37

36

36

36

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

1

Језик, медији и култура
Појединац, група и друштв о
2

Укупно по одељењу

1172 1165 1162 1154 1144 1135 1156 1155
34

1258
1168

Укупно за св а одељења

136

1158

1139
4620

5032

17

1155

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА за школску 2021/2022. годину

Фонд планираних и одржаних часова у другом разреду

недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Други разред, друштвено-језички смер

Српски језик и књижев ност

4

148

138

140

146

Енглески језик

2.5

92.5

93

82

87

Други страни језик

1.5

55.5

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по
одељењима

II-1

II-2

II-3

н

ф

н

ф

н

р

55

57

55

53

54

55

Латински језик

2

74

70

70

69

Психологија

2

74

71

67

6

И сторија

2

74

70

75

75

Географија

2

74

72

71

71

Биологија

2

74

65

70

68

Математика

3

111

106

104

102

Физика

1.5

55.5

51

51

52

Хемија

1.5

55.5

51

54

54

Рачунарств о и информатика

2

74

73

73

74

Музичка култура

1

37

37

35

35

Ликов на култура

1

37

35

36

35

Физичко и здрав ств ено
в аспитање

2

74

67

66

63

37

33

35

34

37

30

31

31

37

32

26

37

37

36

36

24

37

37

37

37

Здрав ље и спорт

37

37

37

37

Уметност и дизајн

37

35

34

36

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

1

Језик, медији и култура
Појединац, група и друштв о
2

1190
Укупно по одељењу

34

1190
Укупно за св а одељења

102

1180 1178 1128 1129

1258

3774

18

1179
3497

1128
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недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Други разред, природно-математички смер

Српски језик и књижев ност

3

111

104

98

103

105

Енглески језик

1.5

55.5

53

54

52

56

Други страни језик

1.5

55.5

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по одељењима

II-4

II-5

II-6

II-7

н

ф

н

р

н

ф

н

ф

р

54

55

45

57

53

41

54

54

57

Психологија

2

74

71

66

71

70

Историја

2

74

73

72

73

73

Географија

2

74

66

69

69

68

Биологија

2

74

77

78

69

68

Математика

5

185

177

179

180

178

Физика

3

111

102

106

105

97

Хемија

3

111

107

112

106

84

Рачунарств о и информатика

2

74

73

70

71

73

Музичка култура

0.5

18.5

18

18

18

18

Ликов на култура

0.5

18.5

18

18

18

17

Физичко и здрав ств ено
в аспитање

2

74

67

72

67

73

37

33

33

33

33

37

31

33

31

32

37

3

34

19

35

37

24

33

36

36

37

37

37

37

37

Здрав ље и спорт

37

36

37

37

37

Уметност и дизајн

37

36

36

35

35

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

1

Језик, медији и култура
Појединац, група и друштв о
2

1162 1163 1196 1208 1179 1167 1174 1174 1177
Укупно по одељењу

34

1258
1162

Укупно за св а одељења

136

5032

1202

1173

1175

4711

У другом разреду на оба смера одржано је 93% часова од укупно планираних часова.

19
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Фонд планираних и одржаних часова у трећем разреду

недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Трећи разред, друштвено-језички смер

Српски језик и књижев ност

5

185

177

176

176

Енглески језик

4

148

144

142

139

Други страни језик

1.5

55.5

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по
одељењима

III-1

III-2

III-3

н

р

н

ф

н

р

56

57

56

57

48

54

Филозофија

1.5

55.5

54

51

52

И сторија

3

111

104

100

99

Географија

2

74

70

74

71

Биологија

1.5

55.5

52

52

53

Математика

3

111

103

105

110

Физика

1.5

55.5

53

54

53

Рачунарств о и информатика

1

37

36

35

36

Музичка култура

1

37

34

35

34

Ликов на култура

1

37

36

35

34

Физичко в аспитање

2

74

71

63

65

37

34

34

32

37

31

33

31

37

1

1

1

Религије и цив илизације

74

75

66

73

Основ и геополитике

74

74

72

74

74

68

─

68

Сав ремене технологије

74

72

73

72

Уметност и дизајн

74

72

72

72

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

Примењене науке 1

1

2

1168 1169 1154 1154 1146 1152
Укупно по одељењу

34

1258
1168

Укупно за св а одељења

102

3774

20

1154
3472

1149
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У трећем разреду на оба смера одржано је 92% часова од укупног броја планираних
часова за наставну годину.

недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Трећи разред, природно-математички смер

III-4

Српски језик и књижев ност

3

111

110

107

107

107

Енглески језик

1.5

55.5

53

53

56

58

Други страни језик

1.5

55.5

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по
одељењима

III-5

III-6

III-7

н

н

ф

н

ф

р

49

48

47

47

52

54

Филозофија

2

74

70

69

68

70

И сторија

2

74

68

64

70

73

Географија

2

74

71

71

72

74

Биологија

2.5

92.5

77

80

80

79

Математика

5

185

162

161

181

178

Физика

2.5

92.5

87

87

89

87

Хемија

3

111

108

103

110

111

Рачунарств о и информатика

1

37

35

36

34

35

Физичко в аспитање

2

74

74

68

64

69

37

34

32

34

34

37

27

31

26

27

37

2

19

36

1

Религије и цив илизације

74

66

74

66

66

Основ и геополитике

74

72

─

72

72

74

73

68

74

76

Сав ремене технологије

74

72

72

74

74

Уметност и дизајн

74

76

72

76

76

1140

1141 1140

1189

1170 1172

1140

1140

1189

1171

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

Примењене науке 1

Укупно по одељењу

Укупно за св а одељења

1

2

34

136

1258

4640

5032
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Фонд планираних и одржаних часова у четвртом разреду

недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Четврти разред, друштвено-језички смер

Српски језик и књижев ност

5

165

134

143

156

Енглески језик

3

99

99

96

94

Други страни језик

1.5

49.5

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по
одељењима

IV-1

IV-2

IV-3

н

р

ф

н

н

ф

47

41

49

49

48

51

Социологија

3

99

98

93

95

Филозофија

3

99

91

93

95

И сторија

3

99

97

94

98

Математика

3

99

95

99

96

Физика

1.5

49.5

43

46

47

Рачунарств о и информатика

1

33

33

32

33

Музичка култура

1

33

32

31

32

Ликов на култура

1

33

29

31

32

Физичко в аспитање

2

66

60

59

59

33

31

31

31

33

26

32

33

33

7

1

2

Религије и цив илизације

66

66

67

64

Основ и геополитике

66

66

66

66

66

52

54

53

Сав ремене технологије

66

65

63

63

Уметност и дизајн

66

66

66

66

1020 1014 1022

1025

1044 1047

1018

1025

1045

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

Примењене науке 1

Укупно по одељењу

Укупно за св а одељења

1

2

34

102

1122

3366

3088

У четвром разреду друштвено-језичког смера реализовано је 92% часова од укупног
броја планираних.
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недељни фонд
планираних часова

годишњи фонд
планираних часова

Четврти разред, природно-математички смер

IV-4

Српски језик и књижев ност

4

132

123

125

125

126

Енглески језик

1.5

49.5

49

50

46

47

Други страни језик

1.5

49.5

настав ни предмет

Годишњи фонд одржаних часов а по одељењима

IV-5

IV-6

IV-6

н

н

р

н

ф

р

н

ф

48

47

49

49

50

48

49

44

Социологија

2

66

65

65

62

64

Филозофија

2

66

63

61

64

64

Биологија

2

66

59

62

63

66

Математика

5

165

154

159

147

162

Физика

4

132

126

127

120

119

Хемија

2

66

64

63

58

60

Рачунарств о и информатика

2

66

64

64

61

61

Физичко в аспитање

2

66

56

63

58

60

33

32

31

32

31

33

33

32

29

28

33

25

20

2

8

Религије и цив илизације

66

64

64

64

64

Основ и геополитике

66

65

65

65

66

66

66

64

64

65

Сав ремене технологије

66

65

65

65

66

Уметност и дизајн

66

66

66

66

66

1059

1067 1069

1059

1068

Верска настав а
1
Грађанско в аспитање
Час одељењске заједнице

Примењене науке 1

Укупно по одељењу

Укупно за св а одељења

1

2

34

136

1015 1016 1014 1046 1041

1122
1015

1044

4186

4352

На природно-математичком смеру одржано је 96% часова од планираног броја часова.

Извештај о реализацији допунске, додатне и припремне наставе
Допунска настава
Допунску наставу похађали су ученици који нису успели да прате и усвоје образовноваспитне садржаје на задовољавајућем нивоу на часовима редовне наставе. Наставници су
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наставу реализовали у мањим групама које су чинили ученици једног разреда односно смерова
на нивоу разреда, уколико је програм био другачији за смерове истог разреда.
Настава је реализована применом адекватних облика и метода рада у циљу
остваривања потребног нивоа знања, а у складу са способностима и интересовањима ученика.
Допунска настава је организована и реализована по потреби. Након процене знања и
способности ученика адекватним техникама вредновања од стране предметног наставника,
ученику је дато обарзложење о разлозима и обавештен је обавези похађања допунске наставе и
динамици њене реализације, времену и месту. Обавештени су истовремено и одељенски
старешина, психолошко-педагошка служба и родитељи. Реализација допунске наставе, списак
ученика одређених за допунску наставу, евиденција присутних ученика и садржај часова рада,
евидентирани су у дневницима рада. Распоред одржавања допунске наставе усклађен је са
временом редовне наставе и решењем о четрдесеточасовној радној недељи за предметне
наставнике, заведен је под деловодним бројем и истакнут на огласној табли за ученике школе
и огласној табли зборнице, на почетку школске године.
Табеле приказују број одржаних часова допунске наставе из појединих предмета, по
разредима и одељењима.
Предмет
Енглески језик
Латински језик
Немачки језик
Руски језик
Биологија
Математика
Физика
Хемија
укупно по одељењу

Одељење
I-1
15

I-2
13

I-3

I-4
13

I-5
15

I-6

укупно

I-7

56
5
8
3
154
102
37
109
474

5
2
31
33

6
1
31

31
29

27
106

28
103

2
31
4
9

27
65

57

30
32
10
18
105

4
8
9
28

10
10

У првом разреду одржано је навише часова допунске наставе из биологије, хемије и
математике. У другом разреду ученици су највише похађали допунску наставу из историје,
биологије и математике.
Предмет
Српски језик
Немачки језик
Руски језик
Историја
Биологија
Математика
Физика
Хемија
укупно по одељењу

Одељење
II-1

II-2
1

II-3

II-4

II-5

II-6
11

21
27
15
16

24

15

23
31
15

2
2
24

10
13

7
11

29

70

79

47

46

14

укупно

II-7

24
31
20

24
31
19

14
100

74

1
13
2
154
120
101
40
14
445

У трећем разреду највише часова допунске наставе одржано је из математике и
енглеског језика, а у четвртом разреду из математике и немачког језика.
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Историја
Математика
Физика
укупно по одељењу

Одељење
III-3

III-4

15

13

III-6
12

III-7
2

1

14
15

13

27

30
3
35

укупно
14
28
1

44
3
90

Одељење
IV-1
2

IV-3

IV-4

IV-5

IV-6

4
21
1
1
7
11

24

16
26
46

13
13

7

13

7

34

укупно
2
4
21
1
17
53
13
111
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Додатна настава
Циљ додатне наставе састојао се у проширивању и продубљивању знања ученика,
развоју мотивације ученика за афирмацијом, такмичарским и истраживачким духом, као и
развијању вештина и способности ученика за научно посматрање, учење откривањем,
решавања проблемских ситуација, истраживања извора знања и писања истраживачких
радова.
Тачан распоред додатног рада и број обухваћених ученика није било могуће унапред
планирати због тога што је директно зависио од опредељења ученика и термина такмичења.
Задужени професори самостално су правили свој план рада.
У табели је приказан број одржаних часова додатне наставе из појединих предмета.
Наставник

Одељење

број
часова

Нада Поповић

II-1, II-2, II-3, IV-3

44

Јелица Пајић

IV-4

10

Зорица Чубрановић

IV-1

2

Историја

Соња Тлачинац

II-2, II-3, IV-1

27

Музичка култура

Марија Јовановић

I-1, I-2, I-3, I-5, I-7, II-3, II-6,
III-3, IV-1, IV-3, IV-5, IV-7

96

Предмет

Српски језик и
књижевност

Ликовна секција

Владимир Дуковски,
Александра
I-1, I-2, I-3, II-1, II-3, IV-3, IV-5
Вуксановић

49

Припремна настава
Припремна настава за поправне испите одржана је у јуну и августу. У табелама се
налази број одржаних часова припремне наставе одређених предмета у појединим одељењима.

Предмет

I-2

Латински језик
Руски језик
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Музика култура

7

I-5

2

II-2

II-3

II-4

7

II-6

II-7

7

6
10

III-4

III-6

III-7

20

20
8

7
14
17
8

8

14
19
11

19
10
11

2
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Ванредна настава
Функцију координатора ванредне наставе у школској 2021/2022. години обављала је
професорка историје Соња Тлачинац. Припремну наставу за ванредне ученике изводили су
предметни наставници који су такође били испитивачи на ванредним испитима. Поједини
професори мењани су током школске године због одласка на ново радно место, дуже боловање
и ради растерећености услед других школских обавеза.
Подаци о броју одржаних часова припремне наставе за ванредне ученике у школској
2021/2022. години налазе се у следећој табели.
Предмет

Испитивач

Српски језик и књижев ност

Зорица Чубранов ић
Милена Ђуришић
Јелена Станојчић
Милица Гаров ић
Ирена Ж ив ков ић
Марија Панџа
Виолета Влашки
Верица Бантулић
Јасмина Назарчић
Марија Реков ић
Соња Тлачинац
Мирјана Зечев ић
Милица Кокотов ић
Св етлана Јеремић
Гордана Илић
Св етлана Тодоров ић

Енглески језик
Немачки језик
Француски језик
Руски језик
Латински језик
Социологија
Филозофија
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија

број
часова
20
12
6
2
10
7
6
7
7
8
8
7
20
20
15
6

Предмет

Испитивач

Рачунарств о и информатика
Музичка култура

Глорија Јанков ић
Марија Јов анов ић
Владимир Дуков ски
Александра Вуксанов ић
Дарко Петров ић
Милош Декић
Никола Гачић
Јелица Пајић
Владимир Николић
Радомир Јов ић
Марија Реков ић
Др Марко Перић
Јелица Пајић
Владимир Николић
Катарина Петров ић
Укупно часова

Ликов на култура
Физичко и здрав ств ено в аспитање
Грађанско в аспитање
Верска настав а
Језик, медији и култура
Сав ремене технологије
Религије и цив илизације
Основ и геополитике
Уметност и дизајн
Здрав ље и спорт

број
часова
8
10
4
2
8
6
4
4
4
7
8
8
4
4
3
245

Током школске године ванредне испите полагало је укупно 12 ученика другог, трећег
и четвртог разреда, као и седам ученика који су полагали допунске испите из првог разреда с
обзиром да су дошли из средњих стручних школа.
Пет ванредних ученика успешно је завршило разред у школској 2021/2022. години.
Грегор Барац завршио je други разред друштвено-језичког смера добрим успехом
(2,88).
Матеја Ћировић завршио је други разред природно-математичког смера добрим
успехом (2,81).
Јован Шимпрага завршио је други разред природно-математичког смера врло добрим
успехом (3,50).
Тео Коларић завршио је други разред друштвено-језичког смера врло добрим успехом
(3,53).
Немања Гајић завршио је четврти разред природно-математичког смера добрим
успехом (2,50). Ученик је положио матурски испит у јунском испитном року са врло добрим
успехом (3,67).
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УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода
На првом тромесечју највише недовољних ученика било је у првом разреду, а најмање
недовољних ученика било је у четвртом разреду.
Највише изостанака било је у трећем разреду, а најмање у првом разреду. Највише
васпитно-дисциплинских мера изречено је у првом разреду, а најмање у трећем разреду.

Успех

Изостанци

Владање

Прво тромесечје

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

Укупно

Број ученика

196

163

173

192

724

Са недов ољним успехом

80

68

49

41

238

Са 1 недов ољном

51

40

29

34

154

Са 2 недов ољне

25

16

17

6

64

Са 3 и в ише недов ољних

4

12

2

1

19

Оправ дани

3892

4623

7168

5547

21230

Неоправ дани

295

323

421

557

1596

Укупно

4187

4946

7589

6104

22826

Укор одељењског старешине

21

6

5

14

46

Укор Одељењског в ећа

0

0

0

2

2

Укор директора

0

0

0

1

1

Укор Настав ничког в ећа

0

0

0

0

0

Укупно изречених мера

21

6

5

17

49

У првом разреду ученици су највише недовољних оцена имали из хемије (46) и
математике (39). У другом разреду било је 37 опомена из математике и 29 опомена из историје.
У трећем разреду било је 37 недовољних оцена из хемије и 26 из математике. У четвртом
разреду највише опомена било је из математике (28).
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Успех и владање ученика на крају првог полугодишта
Највише ученика са недовољним успехом било је у првом разреду, а најмање у
четвртом. Највише неоцењених ученика било је у четвртом разреду, а најмање у првом
разреду. Највише одличних ученика било је у четвртом разреду.
Највише су изостајали ученици трећег разреда, а најмање ученици првог разреда.
Највише изречених васпитно-дисциплинских мера било је у другом разреду, а најмање у
трећем разреду.

Успех

Изостанци

Владање

Прво полугодиште

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

Укупно

Број ученика

192

163

172

192

719

Неоцењени

10

17

17

23

67

Са недов ољним успехом

76

41

25

24

166

Са 1 недов ољном

38

20

12

12

82

Са 2 недов ољне

15

9

8

7

39

Са 3 и в ише недов ољних

13

12

5

5

35

Одличних

25

17

33

40

115

Врло добрих

79

77

78

92

326

Добрих

12

11

19

13

55

Дов ољних

0

0

0

0

0

Оправ дани

7198

8584

23163

11921

50866

Неоправ дани

679

620

1452

948

3699

Укупно

7877

9204

24615

12869

54565

Просечно по ученику

41.03

56.47

143.11

67.03

75.89

Укор одељењског старешине

24

34

21

21

100

Укор Одељењског в ећа

4

4

5

7

20

Укор директора

0

0

0

0

0

Укор Настав ничког в ећа

0

0

0

0

0

Укупно изречених мера

28

38

26

28

120

На крају првог полугодишта, највише недовољних оцена у првом разреду било је из
математике (38) и физике (23); у другом разреду – из историје (26) и из математике (16); у
трећем разреду – из математике (22) и физике (9), а у четвртом разреду – из физике (12) и
математике (9).
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Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода
На трећем тромесечју највише недовољних ученика било је у првом разреду, а
најмање недовољних ученика било је у трећем разреду. Највише неоцењених ученика било је у
другом разреду.
Највише изостанака било је у трећем разреду, а најмање у првом разреду. Највише
васпитно-дисциплинских мера изречено је у другом разреду.

Успех

Треће тромесечје

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

Укупно

Број ученика

184

165

171

193

713

Неоцењени

3

35

8

22

68

Са недов ољним успехом

67

50

40

43

200

Са 1 недов ољном

36

34

30

37

137

Са 2 недов ољне

23

13

6

6

48

Са 3 и в ише недов ољних

8

3

4

0

15

14272

15580

23163

22542

75557

Оправ дани
Изостанци

Владање

Неоправ дани

1202

2059

1452

1450

6163

Укупно

15474

17639

24615

23992

81720

Укор одељењског старешине

22

40

29

38

129

Укор Одељењског в ећа

14

15

16

18

63

Укор директора

4

2

1

0

7

Укор Настав ничког в ећа

0

0

0

0

0

Укупно изречених мера

40

57

46

56

199

У првом разреду ученици су имали највише недовољних оцена из физике (45) и из
математике (33). У другом разреду било је 32 опомене из историје и 28 опомена из математике.
У трећем разреду било је 36 недовољних оцена из математике и 7 опомена из физике. У
четвртом разреду највише недовољних оцена било је из математике (26) и филозофије (12).
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Успех и владање ученика на крају наставне године
Подаци у табели показују успех ученика по завршетку наставе: за први, други и трећи
разред у јуну, а за четврти разред у мају. Од 710 ученика, са позитивним успехом разред је
завршило 668 ученика, 9 ученика било је неоцењено, а 33 ученика било је са недовољним
успехом на крају другог полугодишта.
Друго полугодиште

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

Укупно

Број ученика

185

163

171

191

710

Успех

Изостанци

Владање

Неоцењени

1

6

1

1

9

Са недов ољним успехом

14

10

9

0

33

Са 1 недов ољном

12

9

9

0

30

Са 2 недов ољне

1

1

0

0

2

Са 3 и в ише недов ољних

1

0

0

0

1

Одличних

30

34

47

74

185

Врло добрих

85

90

85

87

347

Добрих

55

23

29

28

135

Дов ољних

0

0

0

1

1

Оправ дани

20125

21837

30780

27150

99892

Неоправ дани

1558

1417

1864

1701

6540

Укупно

21683

23254

32644

28851

106432

Просечно по ученику

117.21

142.66

190.90

151.05

149.90

Укор одељењског старешине

11

25

13

9

58

Укор Одељењског в ећа

22

10

21

16

69

Укор директора

7

3

2

6

18

Укор Настав ничког в ећа

0

0

1

0

1

Укупно изречених мера

40

38

37

31

146

Највише одличних ученика је у било у четвртом разреду, а најмање у првом разреду.
Највише изостанака је у трећем разреду, а најмање изостанака имао је први разред. Највише
изречених васпитно-дисциплинских мера је у било у првом разреду.

Успех ученика првог разреда у јуну
Највише одличних ученика било је у одељењима 1-3 и 1-1, а најмање у одељењима 1-5
и 1-6. Није било недовољних ученика, али је 16 ученика било неоцењено, те су они упућени на
полагање разредних испита.
Најмање изостанака било је у одељењу 1-4, а највише изостанака у одељењу 1-7.
Највише изречених васпитно-дисциплинских мера је у одељењу1-4.
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Друго полугодиште, први разред

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

Укупно

Број ученика

23

25

25

22

29

19

23

166

Неоцењени

2

3

3

3

2

1

2

16

Са недов ољним успехом

0

0

0

0

0

0

0

0

Одличних

7

3

9

4

2

2

5

32

Врло добрих

13

15

11

11

18

9

11

88

Добрих

1

4

2

4

7

7

5

30

Дов ољних

0

0

0

0

0

0

0

0

Оправ дани

10151

10690

10517

8227

11350

7505

9537

67977

104

146

99

203

114

99

1119

1884

Укупно

10255

10836

10616

8430

11464

7604

10656

69861

Просечно по ученику

Успех

Изостанци

Владање

Неоправ дани

445.87

433.44

424.64

383.18

395.31

400.21

463.30

420.85

Укор одељењског старешине

1

3

0

4

0

4

2

14

Укор Одељењског в ећа

0

2

1

2

0

1

0

6

Укор директора

0

0

0

0

0

0

0

0

Укор Настав ничког в ећа

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно изречених мера

1

5

1

6

0

5

2

20

Успех ученика другог разреда у јуну
На крају другог полугодишта шест ученика било је неоцењено, а десет недовољних
ученика упућени су на полагање поправних испита. Највише одличних ученика је у одељењу
2-4, а најмање у одељењу 2-3.
Најмање изостанака било је у одељењу 2-5, а највише изостанака у одељењу 2-3, где је
било и највише изречених васпитно-дисциплинских током школске године.
Друго полугодиште, други разред

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

Укупно

Број ученика

22

27

25

21

26

20

22

163

Неоцењени

0

2

0

1

0

0

3

6

Са недов ољним успехом

0

2

2

0

0

5

1

10

Са 1 недов ољном

0

1

2

0

0

5

1

9

Са 2 недов ољне

0

1

0

0

0

0

0

1

Са 3 и в ише недов ољних

0

0

0

0

0

0

0

0

Успех

Изостанци

Одличних

5

4

6

7

5

3

4

34

Врло добрих

15

16

13

11

17

7

11

90

Добрих

2

3

4

2

4

5

3

23

Дов ољних

0

0

0

0

0

0

0

0

Оправ дани

3171

3773

4272

2285

2290

2234

3812

21837

Неоправ дани

137

232

287

255

158

164

184

1417

Укупно

3308

4005

4559

2540

2448

2398

3996

23254

150.36

148.33

182.36

120.95

94.15

119.90

181.64

142.66

Укор одељењског старешине

1

5

10

3

0

1

5

25

Укор Одељењског в ећа

0

1

0

1

3

2

3

10

Укор директора

0

2

0

1

0

0

0

3

Укор Настав ничког в ећа

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно изречених мера

1

8

10

5

3

3

8

38

Просечно по ученику

Владање

Успех ученика трећег разреда у јуну
У другом разреду један ученик био је неоцењен и упућен на полагање расредних
испита, а девет недовољних ученика упућено је на полагање поправних испита. Највише
одличних ученика је у одељење 3-1, а најмање у одељењима 3-4 и 3-5.
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Најмање су изостајали ученици одељења 3-5, а највише изостанака је у одељењу 3-1.
Највише изречених васпитно-дисциплинских мера је у одељењу 3-6.
Друго полугодиште, трећи разред

III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

III-7

Укупно

Број ученика

26

28

29

20

20

26

22

171

Неоцењени

0

0

0

1

0

0

0

1

Са недов ољним успехом

0

0

0

3

1

1

4

9

Са 1 недов ољном

0

0

0

3

1

1

4

9

Са 2 недов ољне

0

0

0

0

0

0

0

0

Са 3 и в ише недов ољних

0

0

0

0

0

0

0

0

Одличних

15

13

11

2

2

3

1

47

Врло добрих

7

14

15

10

14

14

11

85

Добрих

4

1

3

4

3

8

6

29

Дов ољних

0

0

0

0

0

0

0

0

Оправ дани

5083

6182

5189

3620

2572

4559

3575

30780

Успех

Изостанци

Неоправ дани

277

210

343

345

180

288

221

1864

Укупно

5360

6392

5532

3965

2752

4847

3796

32644

Просечно по ученику

Владање

206.15

228.29

190.76

198.25

137.60

186.42

172.55

190.90

Укор одељењског старешине

1

2

1

4

1

3

1

13

Укор Одељењског в ећа

3

0

4

4

0

7

3

21

Укор директора

0

0

2

0

0

0

0

2

Укор Настав ничког в ећа

0

0

0

1

0

0

0

1

Укупно изречених мера

4

2

7

9

1

10

4

37

Успех ученика четвртог разреда у мају
У четвртом разреду 190 ученика је завршило разред са позитивних успехом, а једна
ученица је неоцењена и упућена на полагање разредних испита у јунском испитном року.
Највише одличних ученика је у одељењу 4-6.
Најмање су изостајали ученици одељења 4-7, а највише ученици одељења 4-3. Највише
изречених васпитних мера било је у одељењима 4-2 и 4-5.
Друго полугодиште, четврти разред

IV-1

IV-2

IV-3

IV-4

IV-5

IV-6

IV-7

Укупно

Број ученика

27

29

29

26

27

26

27

191

Неоцењени

1

0

0

0

0

0

0

1

Са недов ољним успехом

0

0

0

0

0

0

0

0

Одличних

13

8

13

7

8

14

11

74

Врло добрих

9

17

14

12

9

11

15

87

Добрих

4

4

2

7

9

1

1

28

Дов ољних

0

0

0

0

1

0

0

1

Оправ дани

4328

3970

6136

2867

3333

3494

3022

27150

Неоправ дани

147

400

110

238

472

145

189

1701

Успех

Изостанци

Укупно

4475

4370

6246

3105

3805

3639

3211

28851

165.74

150.69

215.38

119.42

140.93

139.96

118.93

151.05

Укор одељењског старешине

0

3

0

4

2

0

0

9

Укор Одељењског в ећа

0

8

0

5

3

0

0

16

Укор директора

0

0

0

0

6

0

0

6

Укор Настав ничког в ећа

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно изречених мера

0

11

0

9

11

0

0
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Просечно по ученику

Владање

Успех ученика на разредним испитима у јунском испитном року
Разредне испите у јунском испитном року полагало је девет ученика: два ученика су
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положиола разредне испите и завршили разред; четири ученика су упућена на полагање
поправних испита у августовском испитном року, а три ученика су упућена да понављају
разред.
Јелена Зечевић, 1/2, положила је разредни испит из латинског језика оценом довољан
(2) и разредни испит из историје оценом довољан (2), и завршила је први разред општим
успехом добар (2,76).
Вељко Башић, 2/2, није положио разредни испит из биологије, те је упућен на
полагање поправног испита.
Наталија Миљковић, 2/2, положила је разредни испит из биологије оценом довољан
(2) и завршила други разред општим успехом добар (3,44).
Димитрије Митровић, 2/4, није положио разредни испит из математике, те је упућен
на полагање поправног испита.
Улиана Никитина, 2/7, положила је разредни испит из руског језика оценом добар (3),
а није положила разредне испите из историје, биологије, физике и математике, те је упућена је
да понавља други разред.
Алекса Радош, 2/7, положио је разредни испит из музичке културе оценом врло добар
(4), а није приступио полагању разредних испита из осталих предмета, те је упућен да понавља
други разред.
Дрина Глишић, 2/7, није положила разредни испит из биологије и упућена је на
полагање поправног испита.
Страхиња Ивановић, 3/4, није положио разредни испит из географије, те је упућен на
полагање поправног испита.
Душица Србљановић, 4/1, није приступила полагању разредних испита, те је упућена да
понавља четврти разред.

Успех ученика на поправним испитима у августу
На полагање поправних испита у августовском испитном року упућено је 35 ученика.
У првом разреду 12 ученика је полагало поправне испите, сви ученици су положили испите и
завршили први разред. У другом разреду 13 ученика је полагало поправне испите: један
ученик није положио поправне испите и упућен је да понови разред, док су остали ученици
положили поправне испите и завршили други разред. У трећем разреду 10 ученика је полагало
поправне испите, сви ученици су положили испите и завршили трећи разред.
Растко Вујовић, 1/2, положио је поправни испит из латинског језика оценом довољан
(2) и завршио први разред општим успехом добар (3,12).
Борис Лаловић, 1/3, положио је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршио први разред општим успехом добар (2,88).
Сара Лаловић, 1/3, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила први разред општим успехом добар (3,29).
Николина Живановић, 1/3, положила је поправни испит из математике оценом
довољан (2) и завршила први разред општим успехом врло добар (3,71).
Лазар Радак, 1/3, положио је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршио први разред општим успехом добар (3,18).
Катарина Новаковић, 1/3, положила је поправни испит из математике оценом довољан
(2) и завршила први разред општим успехом врло добар (3,59).
Елена Грубелић, 1/5, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила први разред општим успехом добар (2,59).
Михајло Кнежевић, 1/5, положио је поправне испите из математике оценом довољан
(2) и из физике оценом довољан (2) и завршио први разред општим успехом добар (2,94).
Матеја Димић, 1/6, положио је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршио први разред општим успехом добар (2,76).
Александра Кораћ, 1/6, положила је поправни испит из математике оценом добар (3) и
завршила први разред општим успехом добар (3,29).
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Марко Милићевић-Нето, 1/6, положио је поправни испит из математике оценом
довољан (2) и завршио први разред општим успехом добар (2,82).
Јована Мићевић, 1/6, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила први разред општим успехом добар (3,24).
Вељко Башић, 2/2, добио је на поправном испиту из историје оцену недовољан (1) и на
поправном испиту из биологије оцену недовољан (1) и упућује се да понавља други разред.
Лука Влаховић, 2/2, положио је поправни испит из историје оценом довољан (2) и
завршио други разред општим успехом врло добар (3,72).
Милица Чабрић, 2/2, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила други разред општим успехом добар (3,06).
Матеа Велинова, 2/3, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила други разред општим успехом добар (3,11).
Дуња Драгојевић, 2/3, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила други разред општим успехом добар (3,33).
Димитрије Митровић, 2/4, положио је поправни испит из физике оценом довољан (2) и
завршио други разред општим успехом добар (2,53).
Соња Вуковић, 2/6, положила је поправни испит из хемије оценом добар (3) и завршила
други разред општим успехом добар (3,35).
Милан Ивановић, 2/6, положио је поправни испит из хемије оценом довољан (2) и
завршио други разред општим успехом добар (3,24).
Растко Додић, 2/6, положио је поправни испит из историје оценом добар (3) и завршио
други разред општим успехом добар (3,29).
Ана Кецојевић, 2/6, положила је поправни испит из историје оценом довољан (2) и
завршила други разред општим успехом врло добар (3,65).
Јована Милошевић, 2/6, положила је поправни испит из историје оценом довољан (2) и
завршила други разред општим успехом врло добар (3,76).
Дрина Глишић, 2/7, положила је поправни испит из историје оценом довољан (2) и
поправни испит из биологије оценом довољан (2) и завршила други разред општим успехом
добар (3,47).
Тијана Петровић, 2/7, положила је поправни испит из историје оценом довољан (2) и
завршила други разред општим успехом врло добар (3,59).
Страхиња Ивановић, 3/4, положио је поправне испите из математике оценом довољан
(2) и из географије оценом довољан (2) и завршио трећи разред општим успехом довољан
(2,40).
Теодора Милић, 3/4, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила трећи разред општим успехом добар (3,13).
Лазар Скулић, 3/4, положио је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршио други разред општим успехом добар (2,67).
Вељко Голубовић, 3/4, положио је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршио трећи разред општим успехом добар (2,87).
Милан Ковачевић, 3/5, положио је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршио трећи разред општим успехом врло добар (3,73).
Нина Бајин, 3/6, положила је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршила трећи разред општим успехом врло добар (4,00).
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Душан Лукић, 3/7, положио је поправни испит из физике оценом довољан (2) и завршио
трећи разред општим успехом добар (2,93).
Јован Мијаиловић, 3/7, положио је поправни испит из математике оценом довољан (2) и
завршио трећи разред општим успехом врло добар (3,87).
Страхиња Мојсиловић, 3/7, положио је поправни испит из математике оценом довољан
(2) и завршио трећи разред општим успехом врло добар (3,87).
Марија Радисављевић, 3/7, положила је поправни испит из математике оценом довољан
(2) и завршила трећи разред општим успехом добар (3,13).

Успех ученика на крају школске године
Успех ученика по разредима на крају школске године
Од 708 ученика, разред је успешно завршило 704 ученика. Четири ученика нису
завршила разред. Највишу средњу оцену има четврти разред, а најмању први разред. Просечна
оцена на нивоу школе је 3,93.
Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

Укупно

185

161

171

191

708

Са недов ољним успехом

1

2

0

1

4

Одличних

30

34

47

74

185

Врло добрих

97

93

88

87

365

Добрих

67

32

35

28

162

Дов ољних

0

0

1

1

2

3.77

3.92

3.96

4.08

3.93

Крај године
Број ученика

Средња оцена

Табеле у наставку показују успех ученика по разредима на крају школске године; број
изостанака и изречених васпитно-дисциплинских мера исти је као и у јуну – на крају наставне
године.

Успех ученика првог разреда на крају школске године
Први разред завршило је 184 ученика. Један ученик није завршио разред. Највише
одличних ученика је у одељењу 1-3, у којем је и највећа просечна оцена. Најмању просечну
оцену има одељење 1-4.
Крај године, први разред

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

Укупно

Број ученика

30

25

29

25

25

27

24

185

Са недов ољним успехом

0

0

0

0

1

0

0

1

Одличних

4

3

7

1

4

7

4

30

Врло добрих

14

15

16

16

12

11

13

97

Добрих

12

7

6

18

8

9

7

67

Дов ољних

0

0

0

0

0

0

0

0

3.81

3.85

3.94

3.40

3.79

3.81

3.77

3.77

Средња оцена
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Успех ученика другог разреда на крају школске године
Други разред завршило је 159 ученика. Два ученика су упућена да понове разред.
Највише одличних ученика је у одељењу 2-4. Највиша просечна оцена је у одељењу 2-5, а
најмању средњу оцену има одељење 2-6.
Крај године, други разред

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

Укупно

Број ученика

22

27

25

20

26

20

21

161

Са недов ољним успехом

0

1

0

0

0

0

1

2

Одличних

5

4

6

7

5

3

4

34

Врло добрих

15

17

13

10

17

9

12

93

Добрих

2

5

6

3

4

8

4

32

Дов ољних

0

0

0

0

0

0

0

0

3.99

3.86

3.96

4.01

4.06

3.80

3.74

3.92

Средња оцена

Успех ученика трећег разреда на крају школске године
Трећи разред завршилу су сви ученици. Највише одличних ученика је у одељењу 3-1.
Највиша средња оцена је у одељењу 3-2. Најнижу средњу оцену има одељење 3-7.
Крај године, трећи разред
Број ученика

III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

III-7

Укупно

26

28

29

20

20

26

22

171

Са недов ољним успехом

0

0

0

0

0

0

0

0

Одличних

15

13

11

2

2

3

1

47

Врло добрих

7

14

15

10

15

15

12

88

Добрих

4

1

3

7

3

8

9

35

Дов ољних

0

0

0

1

0

0

0

1

4.22

4.33

4.16

3.62

3.88

3.74

3.58

3.96

Средња оцена

Успех ученика четвртог разреда на крају школске године
Четврти разред завршило је 190 ученика. Једна ученица није завршила разред. Највише
одличних ученика је у одељењу 4-6, које има и највишу средњу оцену. Најнижу средњу оцену
има одељење 4-5.
Крај године, четврти разред

IV-1

IV-2

IV-3

IV-4

IV-5

IV-6

IV-7

Укупно

Број ученика

27

29

29

26

27

26

27

191

Са недов ољним успехом

1

0

0

0

0

0

0

1

Одличних

13

8

13

7

8

14

11

74

Врло добрих

9

17

14

12

9

11

15

87

Добрих

4

4

2

7

9

1

1

28

Дов ољних

0

0

0

0

1

0

0

1

4.15

4.07

4.20

3.85

3.73

4.31

4.26

4.08

Средња оцена
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Успех ученика на Матурском испиту у јуну
IV-1

Име и презиме ученика

Српски
језик оцена

Страни језик /
Математика

Оцена

Tема матурског рада

Оцена

Успех

1

Будимов ић Софија

5

Енглески језик

5

Плав и јахач

5

5.00

2

Васиљев ић Коста

5

Енглески језик

5

Емил Диркен

5

5.00

3

Веселинов ић Анђела

5

Енглески језик

5

Антонио Канов а

5

5.00

4

Војинов ић Ив она

5

Енглески језик

3

Албрехт Дирер

5

4.33

5

Вујић Николина

5

Енглески језик

5

Краљица Марија Карађорђев ић

5

5.00

6

Ђачић Ив а

5

Енглески језик

5

Велики жупан и краљ Стефан Прв ов енчани

5

5.00

7

Ђуканов ић Нина

5

Енглески језик

5

Гај Октав ијан Ав густ

5

5.00

8

Ђурђев ић Дарко

5

Енглески језик

5

Пол Сезан

5

5.00

9

Ж ив ојинов ић Теодора

5

Енглески језик

5

Корејски рат

5

5.00

10

Игњатов ић Пав ле

5

Енглески језик

5

Јоханес Вернер

5

5.00

11

Илић Дана

5

Енглески језик

5

Платонов а критика уметности

5

5.00

12

Јаћимов ић Ирина

5

Енглески језик

4

Психологија групе

5

4.67

13

Јашић Тамара

5

Енглески језик

4

Концептуална уметност

5

4.67

14

Љубинков ић Теодора

5

Енглески језик

5

Уметност Старог Египта

5

5.00

15

Миланов ић Теодора

5

Енглески језик

5

Број Е

5

5.00

16

Ненадић Јелена

5

Енглески језик

5

Налазишта литијума

5

5.00

17

Пав лов ић Вишња

5

Енглески језик

5

Краљ Стефан Дечански

5

5.00

18

Пав лов ић Вук

5

Енглески језик

3

Александар Македонски

5

4.33

19

Радак Анђела

5

Енглески језик

5

Ренесансна математика

5

5.00

20

Сав ић Викторија

5

Енглески језик

5

Схв атање појма архе код пресократов аца
и Аристотела

5

5.00

21

Сремчев ић Софија

5

Руски језик

4

Западни фронт у Прв ом св етском рату

5

4.67

5

5.00

22

Стаменков ић Михајло

5

Енглески језик

5

Атеизам у пост-социјалистичким
друштв има

23

Станков ић Маша

5

Енглески језик

5

Добробит жив отиња

4

4.67

24

Стојанов ић Игор

5

Енглески језик

5

Безуов а теорија

5

5.00

25

Цв етков ић Анђела

5

Енглески језик

5

Социјализација, процеси, агенси, изв ори

5

5.00

26

Шаренац Ив а

5

Енглески језик

5

Сликарств о материје

5

5.00
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IV-2

Име и презиме ученика

Српски
језик оцена

Страни језик

Оцена

Tема матурског рада

Оцена

Успех

1

Бањев ић Тијана

5

Енглески језик

5

Хераклит

5

5.00

2

Божов ић Бранислав

5

Енглески језик

5

Спелеолошки објекти у Србији

5

5.00

3

Васић Виолета

5

Енглески језик

5

Боб Марли

5

5.00

4

Видић Ана

5

Енглески језик

5

Огист Роден

5

5.00

5

Вуков ић Сашка

5

Енглески језик

5

Петофакторски модел личности

5

5.00

6

Динчић Исидора

5

Енглески језик

5

Лепенски в ир и Винча

5

5.00

7

Думенџија Јов ан

5

Енглески језик

5

Степа Степанов ић

5

5.00

8

Ђорђев ић Анђела

5

Енглески језик

5

Манастири источне Србије

5

5.00

9

Јеремић Маша

5

Енглески језик

5

Пијажеов а теорија разв оја мишљења

5

5.00

10

Јов анов ић Уна

5

Енглески језик

5

Хебрејски митов и

5

5.00

11

Куслев Ив ан

5

Енглески језик

5

Критика реалног социјализма

4

4.67

12

Лазов ић Димитрије

5

Енглески језик

5

Социологија: Три типа легитимне в ласти

5

5.00

13

Микетић Настасија

5

Енглески језик

5

Нерв ни систем

3

4.33

14

Миленков ић Ирена

5

Енглески језик

5

FutureTenses

4

4.67

15

Недељков ић Јов ана

5

Енглески језик

5

Ж ив от и дело Вука Караџића

5

5.00

16

Обрачев ић Теодора

5

Енглески језик

5

Зелена енергија

5

5.00

17

Парушев а Анђела

5

Енглески језик

5

Хијеронимус Бош

5

5.00

18

Раденов ић Лука

5

Енглески језик

5

Плав ско језеро

5

5.00

19

Радов анов ић Виктор

5

Енглески језик

5

Позија Шарла Бодлера

5

5.00

20

Рајков ић Јулија

5

Енглески језик

5

Стереотипи и предрасуде

5

5.00

21

Сикимић Вук

5

Енглески језик

5

Хегел, дијалектика господара и роба

5

5.00

22

Станојев ић Лука

5

Енглески језик

5

Религија и идеологија

5

5.00

23

Стојков ић (Предраг) Вања

5

Енглески језик

5

Поткултура: Значење стила

5

5.00

24

Стојков ић (Драган) Вања

5

Енглески језик

5

Драгутин Димитријев ић Апис

5

5.00

25

Стојков ић Олег

5

Енглески језик

5

Пустињска лисица

5

5.00

26

Тодоров ић Ана

5

Енглески језик

5

Социјална хармонија у делу Огиста Конта

5

5.00

27

Туцов ић Андреа

5

Енглески језик

5

Александар де Роко

5

5.00

28

Ћосов ић Растко

5

Енглески језик

5

Милош Шобајић

5

5.00

29

Шипић Пав ле

5

Енглески језик

5

Фудбалски рат у Средњој Америци

4

4.67
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IV-3

Име и презиме ученика

Српски
језик оцена

Страни језик

Оцена

Tема матурског рада

Оцена

Успех

1

Арсенијев ић Катарина

5

Енглески језик

5

The Role and Treatment of Animals in
Different Cultures

5

5.00

2

Васић Јов ана

5

Енглески језик

5

Утицај друштв ених мрежа на ментално
здрав ље младих и друштв о у целини

5

5.00

3

Вучићев ић Јов ана

5

Енглески језик

5

Судбина Ахмеда Нурудина у делу
„Дерв иш и смрт” Меше Селимов ића

5

5.00

4

Георгиев Тијана

5

Енглески језик

4

Самоубиств о као друштв ена појав а

4

4.33

5

Глав инић Софија

4

Енглески језик

5

Реинтерпретација једног уметничког дела

5

4.67

6

Ђуров ић Сара

5

Енглески језик

4

Шекспир у позоришту

5

4.67

7

Јов анов ић Александра

5

Енглески језик

5

Шопенхауеров в олонтеризам

5

5.00

8

Јов анов ић Јана

5

Енглески језик

5

Механизми одбране

5

5.00

9

Лукић Лав

5

Енглески језик

5

The Rise of Japanese Animation in the
Western Culture

5

5.00

10

Марков ић Милица

5

Енглески језик

5

Напади панике и панични поремећај

5

5.00

11

Мијанов ић Нина

5

Енглески језик

3

Друштв о у делу „Ана Карењина”

5

4.33

12

Микан Михајло

4

Енглески језик

4

Антрополошко и политичко гледиште
Томаса Хобса

5

4.33

13

Милов анов ић Сара

5

Енглески језик

5

Почетак француске рев олуције

5

5.00

14

Милчић Миа

5

Енглески језик

5

“Корени”, Добрица Ћосић

5

5.00

15

Мићић Лука

5

Енглески језик

5

Рељеф Војв одине

5

5.00

16

Пав ићев ић Андрија

3

Енглески језик

3

Клима Латинске Америке

5

3.67

17

Пав лов ић Војин

4

Енглески језик

2

Алкохолизам

5

3.67

18

Петров ић Анђела

5

Енглески језик

5

Поремећаји личности

5

5.00

19

Попов ић Анђела

4

Енглески језик

5

Припов етке Петра Кочића

4

4.33

20

Раденков ић Лука

4

Енглески језик

5

Нов е туристичке дестинације у Србији

5

4.67

21

Радић Катарина

5

Енглески језик

5

Gender inequality from East to West

5

5.00

22

Радов ић Ана

5

Енглески језик

5

Women’s suffrage in 1920s

5

5.00

23

Радов ић Маша

5

Енглески језик

5

The Development of Graphic Design

5

5.00

24

Рајшић Дуња

5

Енглески језик

5

Докази о Божијем постојању

5

5.00

25

Секулић Тамара

5

Енглески језик

5

Лудв иг в ан Бетов ен

5

5.00

26

Срзентић Милица

5

Енглески језик

2

Лаза Лазарев ић и мотив неоств арене
љубав и

5

4.00

27

Стојадинов ић Анђела

5

Енглески језик

4

Стрес и начини прев азилажења

5

4.67

28

Татић Ана

5

Енглески језик

5

Ликов и у роману “Злочин и казна”

5

5.00

29

Токов ић Ив ана

5

Енглески језик

5

Мост, св едок в ремена и људских судбина
у роману „На Дрини ћуприја”

4

4.67
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IV-4

1

Име и презиме ученика

Аксић Хелена

Српски
језик оцена

Страни језик /
Математика

Оцена

4

Енглески језик

5

Tема матурског рада

Оцена

Успех

Изазов и моралног биопобољшања

5

4.67

5

5.00

2

Божић Филип

5

Енглески језик

5

Информационо-комуникациони системи у
сав ременом друштв у

3

Војинов ић Андријана

5

Енглески језик

5

Загађив ање жив отне средине

5

5.00

4

Врањков ић Војин

4

Енглески језик

4

Туристички потенцијал Аустралије

4

4.00

5

Гођев ац Неда

4

Енглески језик

5

Данска

5

4.67

6

Голић Јов ан

5

Енглески језик

5

Урбанизација и њене последице

5

5.00

7

Гријаков ић Пав ле

4

Енглески језик

5

Јадранско море

5

4.67

8

Грнчарски Виктор

4

Енглески језик

5

Манифестације Драгачев а

5

4.67

9

Дев рња Ана

5

Енглески језик

5

Нуклеарне реакције

5

5.00

5

5.00

10

Дуњић Милица

5

Енглески језик

5

Проблем супстанције и сазнања у
филозофији Ренеа Декарта

11

Илић Ив а

5

Енглески језик

5

Endagered species

5

5.00

12

Калајџић Јана

5

Енглески језик

4

Емоционални жив от у адолесценцији

5

4.67

13

Ков ачев ић Јов ан

5

Енглески језик

5

Срем

5

5.00

14

Крсманов ић Лара

5

Математика

3

Основ ни став ов и в еров атноће

5

4.33

15

Кучев ић Богдан

4

Енглески језик

5

Србија 1903. године

5

4.67

16

Лајшић Јелена

4

Енглески језик

5

Односи у биоценози

4

4.33

17

Манић Никита

4

Енглески језик

4

Анализа ликов а из дела „На Дрини ћуприја“

4

4.00

18

Милосав љев ић Милица

5

Енглески језик

5

Анксиозни поремећај

5

5.00

19

Пав лов ић Александар

5

Енглески језик

5

Промет материје и енергије у ћелији

4

4.67

20

Петош Милица

5

Енглески језик

5

Структура романа „Проклета ав лија“

5

5.00

21

Попов ић Милица

5

Математика

4

Гранични поремећај личности

5

4.67

22

Прусац Милица

5

Математика

5

Life and Legacy of Coco Chanel

5

5.00

23

Раденков ић Тамара

4

Енглески језик

5

Мајстор и Маргарита

5

4.67

24

Симонов ић Марко

5

Енглески језик

5

Софтв ер личних рачунара

5

5.00

25

Стефанов ић Угљеша

5

Енглески језик

5

Ев олуција чов ека

5

5.00

26

Хаднађ Анастасиа

5

Енглески језик

5

Life and w ork of Edgar Allan Poe

5

5.00
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IV-5

Српски
Име и презиме ученика језик оцена

Страни језик /
Математика

Оцена

Tема матурског рада

Оцена

Успех

1

Бокоров Милан

4

Енглески језик

5

Паметни уређаји

5

4.67

2

Бркић Елена

5

Енглески језик

3

Поетика Васка Попе

3

3.67

3

Вигњев ић Уна

5

Енглески језик

5

Ав ангардни покрети у српској књижев ности

3

4.33

4

Вучинић Огњен

3

Енглески језик

5

Сибир

5

4.33

5

Губеринић Емилија

5

Математика

4

Готикa

5

4.67

6

Добрица Нев ена

5

Енглески језик

5

Стефан Урош I, краљ српске и поморске
земљe

5

5.00

7

Ж гела Алекса

4

Математика

3

Стев ан Мокрањац

5

4.00

8

Ж ив адинов ић Милош

4

Енглески језик

3

Периодни систем елемената

5

4.00

9

Здрав ков ић Наталија

5

Енглески језик

5

Сазнајни разв ој код деце – разв ој мишљења
и дечија слика св ета

5

5.00

10

Ив ов ић Марина

5

Математика

3

Протеини у исхрани

5

4.33

11

Исаков ић Милица

5

Енглески језик

5

Ћелијски циклус и ћелијске деобе

5

5.00

12

Јов анов ић Реља

3

Енглески језик

4

Ендокрини систем

4

3.67

13

Лазић Лука

5

Математика

3

Структуре станов ништв а

5

4.33

14

Маринков ић Андреј

4

Математика

2

Дефорестација

5

3.67

15

Марков ић Ив а

5

Енглески језик

5

Еколошки отисак

5

5.00

16

Милосав љев ић Лаки
Лара

5

Математика

3

Веб дизајн

5

4.33

17

Миљев ић Јов ана

5

Енглески језик

2

Веласкез

5

4.00

18

Михајлов ић Михајла

5

Енглески језик

2

Положај жена на Балкану према делима
„Нечиста крв “ и „Коштана“ Боре Станков ића

5

4.00

19

Пав лићев ић Ив ан

4

Енглески језик

4

Веб дизајн и готов а в еб дизајн решења

5

4.33

20

Петров ић Ана

5

Енглески језик

5

Разум и в ера

5

5.00

21

Преочанин Немања

5

Енглески језик

5

Примена мобилних апликација у едукацији

5

5.00

22

Станков ић Мина

4

Енглески језик

5

Сликарств о в исоке ренесансе у Италији

5

4.67

23

Стојков ић Лука

3

Математика

2

Google

5

3.33

24

Судар Катарина

5

Математика

2

Гастрономски дани у Војв одини

5

4.00

25

Тимотић Милош

4

Енглески језик

5

The Passive Voice

5

4.67

26

Трифунов ић Ђорђе

5

Енглески језик

5

Нафта – основ ни енергент и основ ни
загађив ач на планети

5

5.00

27

Ћулафић Ив ана

5

Енглески језик

4

Ж ив от и рад Лазе Лазарев ића

5

4.67
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IV-6

Српски
Име и презиме ученика језик оцена

Страни језик

Оцена

Tема матурског рада

Оцена

Успех

1

Алексић Стефан

5

Енглески језик

5

Репликацијa и транскрипцијa

2

4.00

2

Вејнов ић Марија

5

Енглески језик

3

Управ љање отпадом

5

4.33

3

Декић Марко

5

Енглески језик

4

Туризам Јужне Америке

5

4.67

4

Драгићев ић Борко

5

Енглески језик

4

Наполеон Бонапарта у Италији

5

4.67

5

Дув њак Анђела

5

Енглески језик

5

Вештачка језера Србије

5

5.00

6

Ж ив ков ић Лана

5

Енглески језик

5

Опажање особа

5

5.00

7

Ив анов ић Александар

5

Енглески језик

5

Аномијско самоубиств о

5

5.00

8

Јездић Вук

5

Енглески језик

5

Teenage techno punk

5

5.00

9

Лисица Милош

5

Енглески језик

5

Голосеменице

4

4.67

10

Лукић Маша

5

Енглески језик

5

Психолошка анализа партнерских односа
кроз различита жив отна доба

5

5.00

11

Лулић Растко

5

Енглески језик

5

Unreal engine и његов е примене

5

5.00

12

Марјанов ић Огњен

5

Математика

5

Синусна и косинусна теорема – докази и
примена

5

5.00

13

Марков ић Марко

5

Енглески језик

5

The Harlem Renaissance Jazz

5

5.00

14

Милићев Филип

5

Енглески језик

5

Тицијан

5

5.00

15

Мимица Лука

5

Енглески језик

5

Инсекти

3

4.33

16

Николић Стефан

5

Математика

4

Кв адратна функција и кв адратне
неједначине

5

4.67

17

Попов ић Тијана

5

Енглески језик

5

Зв ук и бука

5

5.00

18

Ристић Јана

5

Енглески језик

4

Парков и природе

5

4.67

19

Стојићев ић Никола

5

Математика

4

Архитектонско наслеђе Истанбула

5

4.67

20

Ступар Дарко

5

Математика

5

Хардв ер личних рачунара

5

5.00

21

Сулејманов ић Ана

4

Енглески језик

4

Климатске промене

4

4.00

22

Сулејманов ић Теодора

4

Енглески језик

4

Национални парков и

4

4.00

23

Тадић Милош

5

Енглески језик

5

Рат четв рте и пете коалиције

5

5.00

24

Тинтор Даница

5

Енглески језик

5

Синтеза протеина

5

5.00

25

Тодоров ић Теодора

5

Енглески језик

3

Торбари

3

3.67

26

Шарац Андријана

5

Енглески језик

3

Копнени биоми

4

4.00
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НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ
У школској 2021/2022. години 28 ученика је похваљено за остварен одличан успех из
свих предмета и примерно владање.
У првом разреду похваљени су ученици: Александар Васић (1/4), Кјара Стојковић (1/5),
Душан Жарковић (1/6) и Анастасија Николић (1/7). У другом разреду похваљена је ученица
Миља Станковић (2/4).
Похваљени ученици трећег разреда су: Елена Сретеновић (3/1), Анђела Вудраг (3/2),
Мина Ивановић (3/2), Тара Ташковић (3/2), Исидора Станишић (3/2), Милица Спасић (3/2),
Тара Мишић (3/2), Милица Павловић (3/5), Драган Маринковић (3/6), Милица Павловић (3/6)
и Саша Андрејић (3/7).
У четвртом разреду похваљени су: Николина Вујић (4/1), Јелена Ненадић (4/1), Анђела
Радак (4/1), Игор Стојановић (4/1), Јована Васић (4/3), Милица Прусац (4/4), Анастасиа Хаднађ
(4/4), Огњен Марјановић (4/6), Стефан Николић (4/6), Дарко Ступар (4/6), Предраг Аврамовић
(4/7), Миљана Јовановић (4/7) и Стефан Нушић Крсмановић (4/7).
Диплома „Вук Караџић“ додељена је ученицима: Огњену Марјановићу (4/6), Предрагу
Аврамовићу (4/7), Миљани Јовановић (4/7) и Стефану Нушићу Крсмановићу (4/7).
За ђака генерације изабрана је Анастасиа Хаднађ, ученица одељења 4/4.
Наставничко веће похвалио је ученике који су остварили успехе на такмичењима у
школској 2021/2022. години.
Катарина Милошевић (1/2) освојила је награду за сценографију на 24. позоришним
сусретима ученика гимназија Србије.
Гаврило Беслаћ (1/3) освојио је награду за најбољу мушку епизодну улогу на 24.
позоришним сусретима ученика гимназија Србије.
Растко Познановић (1/3) освојио је трећу награду за рад на тему „Вера и филозофија –
привидан сукоб” на XVIII литерарном конкурсу за ученике средњих школа „Идућ учи, у
векове гледа“ који организује Задужбина Доситеј Обрадовић.
Софија Марсенић (1/3) освојила је трећу награду за најуспешнију презентацију текста и
дизајн интернет странице на Фестивалу културе младих Звездаријада.
Наталија Стошић (2/1) освојила је пето место на Десетој Hippo олимпијади из енглеског
језика.
Mатеја Новаковић (2/2) освојио је друго место на Градском такмичењу из Историје и
пласирао се на Републичко такмичење.
Миља Станковић (2/4), освојила је прво место на Општинском атлетском такмичењу.
Андрија Атанцковић (2/6) освојио је треће место на Градском такмичењу „Песничка
сусретања“.
Јована Милошевић (2/6) освојила је треће место на Општинском атлетском такмичењу.
Растко Додић (2/6) освојио је другу награду на Општинском такмичењу „Песничка
сусретања“.
Сара Стојановић (3/2) освојила је друго место на Општинском атлетском такмичењу.
Лука Антић (3/4) освојио је прво место на Општинском атлетском такмичењу.
Дани Илић (4/1) додељена је специјална награда за остваране резултате из предмета
Физичко и здравствено васпитање.
Јелени Ненадић (4/1) додељена је специјална награда за остварене резултате из
предмета Српски језик и књижевност.
Андреа Туцовић (4/2) освојила је друго место на Општинском атлетском такмичењу.
Сара Ђуровић (4/3), освојила је прво место на Општинском такмичењу рецитатора у
организацији Пријатеља деце Звездаре, учестовала је на Градском такмичењу и пласирала се
на Републичко такмичење рецитатора.
Катарина Арсенијевић (4/3) освојила је треће место на Градском такмичењу из
енглеског језика.
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Јована Вучићевић (4/3) освојила је треће место на Градском такмичењу из енглеског
језика.
Дуња Рајшић (4/3) освојила је друго место на Општинском атлетском такмичењу.
Тамара Секулић (4/3) освојила је друго место на Општинском атлетском такмичењу.
Марко Симоновић (4/4) похваљен је за учешће на Књижевној олимпијади.
Милица Прусац (4/4) похваљена је за учешће на Књижевној олимпијади..
Анастасиа Хаднађ (4/4) освојила је прво место на Десетој Hippo олимпијади из
енглеског језика и друго место на Градском такмичењу из енглеског језика. Анастасиа је
такође освојила прву награду у категорији ликовних радова на конкурсу „Добро дошли у моју
земљу“, који су организовали УНХЦР, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Шеста београдска гимназија и Делегација Евроске уније у Републици Србији.
Ученице четвртог разреда: Милица Поповић (4/4), Милица Прусац (4/4), Анастасиа
Хаднађ (4/4) и Ива Марковић (4/5) освојиле су пројектом „Мрежица“ награду на USAID-овом
конкурсу „Дигитална експедиција – изазов 2021/2022“ у оквиру Иницијативе за нову медијску
и дигиталну писменост (Нова писменост).
Милица Исаковић (4/5) освојила је похвалу за есеј на међународном такмичењу из
области одрживог развоја у организацији TSL (Trust for Sustainable Living).
Андреј Маринковић (4/5) освојио је треће место на Градском такмичењу „Песничка
сусретања“.
Марко Марковић (4/6) освојио је треће место на Градском такмичењу из енглеског
језика.
„Читалачку значку“ oсвојили су ученици: Софија Марсенић (1/3), Ивана Чабрило (3/2),
Милка Зарић (3/3) и Јелена Тодоровић (4/7).
Екипа ученица и ученика одељења 3/2 (Ања Кајганић, Андреа Глигорић, Анастасија
Поповић, Бјанка Алексов, Теодора Станић, Лука Јовићевић, Михајло Срећковић, Филип
Васиљевић, Лука Чолић и Јован Пејчиновић) освојила је треће место на Међународном
спортском онлајн фестивалу „Трофи Профи“ који су организовали ISF, Министарство спорта
Руске Федерације и Министарство просвете Руске Федерације.
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Рецитаторска секција
Рецитаторску секцију у школској 2021/2022. години су водиле Светлана Бајић
(библиотекар), Данијела Љујић (професор српског језика и књижевности) и Нада Поповић
(професор српског језика и књижевности). Упркос актуелној епидемиолошкој ситуацији,
испуњени су предвиђени циљеви и реализоване планиране активности.
Циљеви су се односили на неговање језичке културе, усавршавање говорних способности,
учешће на различитим такмичењима рецитатора, адекватно коришћење слободног времена у
циљу развоја креативности, као и развијање љубави према књижевности и осталим облицима
уметничког изражавања.
У раду секције су учествовали ученици сва четири разреда. Они се нису окупљали према
фиксно утврђеном распореду, већ према организованим активностима. Примењиван је и
индивидуалан приступ у раду, који је подразумевао активирање свих предметних наставника
овог већа.
Највише интересовања су ученици показали за припрему и реализацију Светосавске
приредбе. Приредба је реализована у сарадњи професора српског језика и књижевности и
вероучитеља. Ту је остварена корелација унутар самог предмета кроз заједнички рад са
секцијом Креативног писања и корелација са верском наставом, ликовном и музичком
културом. Ђаци су активно учествовали у свим сегментима. Поједини ученици су сами писали
текстове који су били део програма. Избор пригодних песама, писаних кратких прича,
народних предања у којима се помиње Свети Сава је, такође, био њихов. Наступ се одиграо у
Храму Светог Саве. Читав догађај је снимала телевизија Храм, која је снимак емитовала као
део и свог обележавања Светог Саве, 27. јануара 2022. године.
Рецитаторска секција је постигла велики успех на општинском, касније и на градском
такмичењу. Сара Ђурoвић, ученица одељења 4/3, освојила је прво место на Општинском
такмичењу рецитатора у организацији Пријатеља деце Звездаре. Сара је на Општинском
такмичењу рецитовала песму „Обичним речима речено“ Биљане Станојевић. Она је била и
једна је од победника 62. Градског такмичења рецитатора „Песниче народа мог“, које је
одржано 9. априла 2022. године. На Републичком такмичењу у Ваљеву 13. и 14. маја 2022.
године ученица је имала запажен наступ.
Осврћући се на целокупан годишњи рад секције важно је напоменути да међу ученицима
школе има одређени број даровите деце која су заинтересована за изражајно казивање стихова.
Надамо се да ће таква атмосфера владати и у наредној школској години те да ће ученици
имати прилике да развијају своје вербалне таленте.

Драмска секција
Драмску секцију Седме београдске гимназије током школске 2021/2022. водили су проф.
Љубиша Суботић и проф. Милош Декић. Представу Час када нисмо знали ништа једни о
другима по Хандкеовом теску изводили смо у школи пред ученицима и колегама, као и у
културном здању Кућа Ђуре Јакшића. Адаптирајући текст Хандкеове драме, покушали смо да
скренемо пажњу на положај обичног човека у модерном друштву, као и на мањак међусобног
разумевања и на све веће отуђење међу људима.
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36. Фестивал позоришних игара деце и младих
Ученици драмске секције су заједно са професорима гостовали на Радио Београду у
емисијама
Фамилиологија: Из другог угла и Фамилиологија: Из тинејџ угла.

Кућа Ђуре Јакшића
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Представа је на такмичењима и фестивалима освојила следеће награде:
На 36. Фестивалу позоришних игара деце и младих (општински ниво)
Прво место
Награда за режију
На 24. позоришним Сусретима ученика гимназија Србије (републички ниво)
Награду за најбољу представу у целини
Награду за најбољи сценски покрет
Награду за епизодну мушку улогу освојио је Гаврило Беслаћ, ученик 1/3
Током школске године се међу члановима драмске секције створила посебна веза, што је
резултирало наградама и успесима. Ученици посебно истичу да им је учествовање у драмској
секцији пружило прилику да се међусобно боље упознају и да се спријатеље.

24. позоришни Сусрети ученика гимназија Србије
Иако ће драмска секција Седме београдске гимназије у школској 2022/233. адаптирати
нови комад и радити у новом саставу, договорено је да постојећи састав током септембра и
октобра неколико пута ревијално изведе награђивану представу.
У школској 2022/23. драмску секцију ће водити проф. Љубиша Суботић и проф. Милош
Декић.
Учесници драмске секције за школску 2021/2022. били су:
Димитрије Миланов 1/6
Јован Љубенов 3/2
Андреа Глигорић 3/2
Ања Кајганић 3/2
Гаврило Беслаћ 1/3
Лазар Никитовић 1/3
Андрија Павловић 1/3
Адријан Миловановић 1/3
Јелисавета Микић 3/4
Растко Павловић 3/4
Елена Сретеновић 3/1
Исидора Спасојевић 3/1
Глигорије Потић 3/1
Асја Анђелина Стевић 3/1
Ана Ђуров 3/1
Сергеј Владисављевић 3/1
Огњен Спасић 1/2
Јелена Стојиљковић 1/2
Василије Гавриловић 1/2
Максим Баста 1/7
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Секција креативног писања
Током школске 2020/2021. године секција креативног писања је окупљала ученике 1/4,
1/5, 3/1 и 3/2 одељења. Ученици су писали радове и учествовали на литерарним конкурсима.
Дана Илић, ученица 3/1, освојила је прву награду за најбољи писмени задатак на српском
језику, на Смотри ћириличке писмености у Тителу, у категорији трећи и четврти разред
средње школе, а Јелена Ненадић, ученица 3/1, учествовала је на литерарном конкурсу Српске
књижевне задруге ,,Бескарајно плаво коло“ и добила је другу награду за песму ,,Охрид“.
Награђени радови
Издржати
Он је био војсковођа, морао је да издржи на десетине битака и да дочека крај рата. Он је
био хирург, морао је да издржи на десетине операција и да дочека да му сви пацијенти оздраве.
Он је био учитељ, морао је да издржи на десетине часова са немирном и незаинтересованом
децом и дочека да заврше школу. Он је био спортиста, морао је да издржи на десетине
такмичења и дочека да постане првак света.
Нисам ни војсковођа, ни хирург, учитељ, а тек помало сам спортиста. Шта онда ја уопште
треба да издржим? Није лако објаснити, па опет, издржавам већ две године без тебе. С
обзиром на околности, мораћу да издржим до краја живота. Свог живота.
Од рођења си био уз мене и ту за мене. Не као мајка или отац, или као браћа. Био си ми
посебан и ја сам теби била посебна. Нисам ти показивала да си за мене посебан, али си ти мени
стално показивао и говорио да ја теби јесам.
У твом наручју сам спавала док си ми певао успаванке, док си ме љуљао и носио по соби.
Касније, са годинама, ти си ме учио да певам исте те песмице које си ти мени певао. Цртао си
ми разне цртеже, забавне и шарене, а онда си мене учио да цртам. Шетао си са мном и учио ме
да се пењем по разним препрекама, да „увек доскочим на обе ноге“. Некако је испало да се
сада, без тебе, и даље пењем и прелазим разне препреке. Не доскочим увек на обе ноге, али се
трудим. Издржавам.
Кад сам пошла у школу, седео си са мном док сам радила домаће задатке, стрпљиво ме
исправљао и још стрпљивије објашњавао све шта ми није било јасно. Ишао си са мном на
тренинге, најпре оне почетничке, неспретне и безазлене, а касније и на оне мало грубље и
захтевније. Кад су на ред дошле утакмице, навијао си за мене.
Био си поносан на мене, исто толико колико сам и ја била поносна на тебе. Једина разлика
је била што си ти мени стално говорио колико си поносан, а ја то теби никад нисам рекла.
Кајем се због тога. Али, издржаћу.
Најпоноснији си био кад сам са екипом отишла у Русију, земљу коју си много волео и која
ти је толико значила. Памтим твој широки осмех када сам кретала и још шири кад сам се
вратила. А шта сам ја урадила? Донела ти као сувенир магнетић са сликом Црвеног трга. За
тебе, то је било као да сам ти донела некакво благо.
Жао ми је што си отишао и оставио ме без твоје топлине. Жао ми је толико, да не могу то
да опишем. Сви кажу да је најважније „да иде по реду“, „да је то божија воља“ и слично.
Отишао је мој војсковођа, мој хирург, мој учитељ и мој спортиста. Мој дека. За све остале,
није био ни војсковођа, ни хирург, ни учитељ, а тек помало је био спортиста. Само за мене, био
је све то и још много више од тога. Био је неко ко ме је терао напред, ко ме је подупирао, ко ме
је терао да издржим. А како ћу издржати, показаће време.
Дана Илић, 3/1

Охрид
Сваки талас један одсјај, једно светло,
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њише се по површини као иста слика, али поново различита.
Понавља исте покрете, као ситни дијаманти, привлачи очи,
хипнотише.
Миран градић на обали,
старе куће са циглама од жуте печене глине,
мало искрзане на ивицама.
Као обронак стене исклесан у детаље.
Миришљаве улице, и граја,
старе бицикле и шкрипеће капије.
Мала увучена дворишта, испуњена цвећем и воћем, понеком мачком на усијаном камену.
И онда поново поглед на воду,
на чамце пуне пецароша,
понеку рибу у ваздуху како запљускује.
Те платинасте кваке и ивице врата,
балкони претрпани вешом и ситницама,
степенице и само степенице, дуге стазе и досадни комарци.
Окружено језеро шумом, манастирима, чистом природом и миром, тишином.
Обале бурне, ситни каменчићи у разним нијансама који се преврћу и копрцају у плићаку.
Понеки залутали бели лабуд, понеки залутали пас офуцане длаке, повређене шапе и
окрзнутог уха.
Седела бих тако сатима посматрајући већ познате појаве и осећајући ту исту ледену,
бистру и прозирну воду на својој кожи, док се кроз њу пробијам и лебдим.
Јелена Ненадић, 3/1

Библиотечка секција
Библиотекар Школе
Светлана Бајић, проф. Српског језика и књижевности
Библиотечка секција формирана је на почетку школске године, током септембра месеца.
Омогућено је ученицима свих разреда и одељења да буду чланови ове секције. Рад је
организован по групама. Упознајући ученике са организацијом рада у библиотеци, коришћењем
књижне грађе, класификацијом, каталогизацијом, УДК системом и коришћењем електронског
каталога, остварени су задаци и циљеви ове секције предвиђени планом и програмом рада. Ниво
стечених знања, умећа и креативности ученици су исказали на вежбама, акцијама и практичним
радовима.
Највеће интересовање ученици су показали за електронску обраду публикација у
децималној класификацији.
Чланови секције: Сара Ђуровић(4/3), Јована Васић (4/3),Војин Павловић(4/3), Тара
Ташковић(3/2), Чабрило Ивана (3/2) и Исидора Станишић (3/2). Недељно је одржаван по 1 час,
укупно ( до марта) 18 часова.
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Психолошка секција
У оквиру Психолошке секције током школске 2021-2022. године ученици другог разлога
су имали прилику да се кроз радионичарски рад баве темама професионалне оријентације и
каријерног вођења и саветовања. Ученици другог разреда прошли су циклус радионица који
носи назив „Самоанализа и планирање“. Аутори овог циклуса радионица су Тијана томић
психолог – стручни сарадник и Катарина Петровић. Циклус садржи 4 радионице у трајању од
90 мин и има следеће циљеве:
•

Формирање слике о себи у односу на образовне и каријерне могућности

•
•

Истраживање себе у контексту личног и професионалног развоја
Развијање и неговање интересовања, отворености, сарадње, бриге о себи,
стицање вештина и продубљивање знања
• Процена способности, карактеристика личности, социјалних вештина,
досадашњих школских и личних постигнућа, процена радних навика,
интересовања, знања, вредности, мотивације у циљу професионалне
оријентације.
• Идентификовање потенцијалних баријера у даљем каријерном развоју
• Развијање позитивног става према успеху, подстицање других ученика за
постизање бољих резултата
• Боље разумевање сопствених потреба, вештина и способности
Овај циклус радионица реализован је током школске године са 3 групе од 15 ученика.
Радионице, атмосфера, као и одабране теме кроз евалуациони упитник оцењене су
максималним оценама од стране ученика.
Предметни наставник: Катарина Петровић

Музичка секција
Музичку секцију у Седмој београдској гимназије води Марија Јовановић. У школској
2021-22, одржано је укупно 52 часа музичке секције, од чега је 24 часа хорског певања и 28
часова/проба школског бенда. Часови секције су реализовани у првом полугодишту. На
часовима певање, обрађивали смо песме по избору ученика и песме посвећене Св Сави.
Школски хор је наступио 29.12.2021. у Храму Светог Илије. Повод је био снимање прилога за
емисију о Св Сави за Тв Храм. Том приликом изведене су четири композиције: Химна Св Сави,
Ко удара тако позно, Над Атоњским храмом и Чујеш брате Хришћанине.
На пробама школског бенда, ученици су вежбали композиције у складу са својим
интересовањима.
У периоду од децембра 2021. до јуна 2022, у оквиру Звездаријаде, организоване су
бесплатне музичке радионице за ученике средњих школа са територије општине Звездара.
Радионице певања и тонске режије похађали су следећи ученици: Тара Самац 2/3, Јулија
Рајковић 4/2, Јована Васић 4/3, Уна Вигњевић 4/5, Миа Петковић 4/7, Даница Шурлина 4/7.
На завршном концерту и такмичењу Први глас Звездаре, одржаном у петак 24.06.2022. у
Пан Театру, наступили су Уна Вигњевић 4/5, Миа Петковић 4/7, Даница Шурлина 4/7 и бивши
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ученик Седме гимназије, Саво Бацић. Уна, Миа и Даница су похвањене за наступ, док је Саво
Бацић освојио треће место.
Певачи који су посећивали музичку секцију:
1. Мила Димитрић 1/1
2. Стојиљковић Јелена ½
3. Стошић Милица 1/3
4. Данило Пејовић 1/5
5. Нецић Катарина 1/7
6. Ника Рамбосек 2/6
7. Андреа Вигњевић 2/3
8. Векић Катарина 3/3
9. Ђина Грнча 3/3
10. Теодора Живојиновић 4/1
11. Јана Јовановић 4/3
12. Јована Васић 4/3
13. Вигњевић Уна 4/5
14. Наталија Здравковић 4/5
15. Миа Петковић 4/7
Чланови школског бенда:
1. Нецић Катарина 1/7
2. Василије Гавриловић 1/2
3. Огњен Спасић 1/2
4. Дуња Драгојевић 2/3
Извештај је поднела Марија Јовановић, наставник музичке

Секција за верску наставу
Руководилац секције
Никола Гачић, професор Верске наставе
Планиране активности секције за Верску наставу су се одржале делимично током
школске 2021/2022. године.
Циљ секције је развијање свести о значају хришћанског литургијског живота и
учествовању у евхаристијским сабрањима, напредовању у врлинском животу, поштовању
заповести Божијих и осећају према другима.
На почетку школске 2021/2022. године члановима секције је представљен годишњи план
и програм рада и активности Секције за верску наставу. Највећи одзив за учествовање у раду
секције је био код ученика првог разреда.
За школску славу, Светог Саву, ученици су припремили свечани програм који је
снимљен у крипти новог саборног храма Светога Саве у Београду, као и у храму Светог
пророка Илије у Миријеву. Програм је емитован на телевизији Храм на дан празновања
Светога Саве. Такође, програм је емитован и у школи током недеље празновања Савиндана.
Током јануара и фебруара месеца ученици су припремали изложбу радова на тему „Култ крсне
славе код Срба“, као и „Свети Сава – школска слава“. Ученички радови су изложени у школи.
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Ученик одељења 1/1 Данило Арнаутовић учествовао је на такмичењу калиграфских
радова. Такође, његови радови красе кабинет за верску наставу.
Током маја и јуна месеца ученици секције су организовали хуманитарну акцију
прикупљајући гардеробу за децу. Акцију прикупљања ће наставити у септембру када ће сву
прикупљену, опрану и испеглану гардеробу на хемијском чишћењу донирати неком
београдском дому за напуштену децу.
Више пута током школске године ученици су присуствовали литургијским сабрањима у
храму Светог пророка Илије у Миријеву. Присуствовали су архијереским литургијама када су
у миријевски храм долазила преосвећена господа епископи Сава и Јеротеј.

Еколошка секција
Марина Дрндарски, Гордана Илић, Татјана Богојевић
У рад Еколошке секције и пројекте Еко-школе у школској 2021/2022. години били су
укључени професори: Марина Дрндарски, Гордана Илић, Татјана Богојевић, Милица
Кокотовић, Новица Миловановић, Миленко Јездимировић, Светлана Тодоровић, Јелица Пајић,
Немања Здравковић, Владимир Дуковски, Владимир Николић, Александра Вуксановић,
Мирослав Маркићевић, Наташа Траиловић Поповић и Марија Панџа. Велику помоћ и
техничку подршку у реализацији пројеката, секција је добила од Дејана Коцића, запосленог на
одржавању рачунара у школи и од домара школе Владана Јевтића.
Ученици чланови секције били су укључени у све активности Еко-школе. Поједини
ученици су и чланови Одбора Еко-школе и чланови Еко-патроле. Детаљи о пројектима и
акцијама Еко-школе су у посебном поглављу Годишњег извештаја. У табели су наведене
активности у којима је учествовала Еколошка секција, њени чланови - ученици и наставници у
улози ментора, координатора и реализатора активности.

Време реализације

Активност / Пројекат

Реализатори

Август

Израда и постављање хотела за
инсекте

Марина Дрндарски, Гордана
Илић, ученици

Дан науке (одржан 2. октобра на
Ади Циганлији)

Марина Дрндарски, Гордана
Илић, Татјана Богојевић,
Милица Кокотовић, Новица
Миловановић, Миленко
Јездимировић, Светлана
Тодоровић, Јелица Пајић,
Немања Здравковић, ученици

Посета Ботаничкој башти и
потписивање уговора о сарадњи

Марина Дрндарски, Гордана
Илић, Татјана Богојевић,
Мирослав Маркићевић,
ученици

Септембар – октобар

Новембар
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Фестивал науке у ОШ „Дринка
Павловић“
Децембар

Марина Дрндарски, Гордана
Илић, Татјана Богојевић,
Милица Кокотовић, Новица
Миловановић, Миленко
Јездимировић, Светлана
Тодоровић, Јелица Пајић,
Немања Здравковић, ученици

Међународно такмичење o
Марина Дрндарски, Татјана
одрживом развоју фондације Thе
Богојевић, Милица Исаковић (4Тrust for Sustainable Living – писање
5)
есеја

Март – мај

Вршњачка едукација и радионице о Гордана Илић, Миленко
енергетској ефикасности
Јездимировић, ученици
Вршњачка едукација и радионице о
Новица Миловановић, ученици
сепарацији отпада и рециклажи
Владимир Дуковски, Владимир
Николић, Александра
Вуксановић, ученици

Април

Ликовни конкурс за Дан планете
Земље

Април - мај

Татјана Богојевић, Милица
Волонтирање ученика у Ботаничкој
Кокотовић, ученици првог,
башти
другог и четвртог разреда

Мај - јун

Мај

Пројекат „Буди део промена које
желиш да видиш око себе“

Марина Дрндарски, Гордана
Илић, Милица Кокотовић,
Новица Миловановић,
Светлана Тодоровић, Татјана
Богојевић,ученици

Округли сто о Генетички
модификованим организмима

Марина Дрндарски, Милица
Кокотовић, Гордана Илић,
ученици

Хуманитарна акција и волонтирање
Милица Кокотовић, ученици
у Солидарној кухињи

Пројектни дан Еко-школе

Марина Дрндарски, Гордана
Илић, Татјана Богојевић,
Милица Кокотовић, Новица
Миловановић, Миленко
Јездимировић, Светлана
Тодоровић, ученици

Национална дебата „Климатска
правда“

Марина Дрндарски, Гордана
Илић, Татјана Богојевић,
Мирослав Маркићевић,
Наташа Траиловић Поповић

Јун

Учешће на такмичењу о одрживим Гордана Илић, Миленко
градовима – израда и постављање Јездимировић, Марија Панџа,
кућица за птице и хотела за инсекте ученици

Планинарска секција „Кретање=здравље=учење“
Наша секција има 77 чланова (3 наставника и 74 ученика) и углавном је чине ученици
првог и другог разреда (само је 9 ученика из трећег).
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У овој школској години је било шест акција. То су:

1. Авала (11.9.2021) – 52 учесника;

2. Космај (20.2.2022) – 38 учесника;
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3. Маљен (20.3.2022) – 40 учесника;

4. Фрушка гора (17.4.2022) – 40 учесника;
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5. Загајичка брда (8.5.2022) – 47 учесника;

6. Косјерић (11.6.2022) – 25 учесника.

Све активности организујемо преко ПСК „Балкан“, па је неопходно постати њихов члан.
Гостујући у нашој школи, ученицима је 7.12.2021. године Миланка Арсић, председница
поменутог планинарског друштва, говорила о свим битним појединостима везаним за
учлањење и планинарење.
,
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Акције се организују за време викенда и не утичу на наставни процес. Води нас љубав
према природи, па је тако секција била предодређена за успех, о чему сведоче срећна лица
ученика на нашем Инстаграм профилу Planinari_sedme, као и на Фејсбук групи Planinari
Sedme.
Од септембра, када ћемо реализовати финални део пројекта „Кретање = здравље = учење“
, и на тај начин се представити ученицима првог разреда, надамо се још већем броју чланова
секције.
Весна Којовић, Мирјана Зечевић и Радосава Лазови

Извештај о реализовању екскурзије првог разреда
Екскурзија ученика првог разреда Седме београдске гимназије реализована је у периоду
22.6 – 23.6.2022. године. На екскурзију је кренуло 90 ученика и 6 одељенских старешина, и то:
Биљана Ристић, одељенски старешина 1/1, Дарко Кмезић 1/2 и вођа пута, Тања Кнежевић
одељењски старешина 1/4, Светлана Тодоровић одељењски старешина 1/5, Радмила Грујић
одељењски старешина 1/6, Радосва Лазовић одељењски старешина 1/7. Број ученика по
одељењима: 1/1 – 22 ученика, 1/2 – 4 ученика, 1/4– 11 ученика, 1/5 – 13 ученика, 1/6 – 23
ученика и 1/7 – 17 ученика.
1. дан – 22. 6. 2022. Београд – Суботица
У 8.00 часова, са Миријевског булевара поред гимназије, након извршене контроле
документације о техничкој исправности возила предвиђених за превоз од стране органа МУПа, кренули смо пут Суботице. Ученици су подељени у две групе. У првом аутобусу била су
одељења 1/1, 1/4 ,1/5 са одељенским старешинама, лиценцирани водич и лекар-пратилац, а у
другом одељења 1/2, 1/6 и 1/7 са одељенским старешинама и други водич.
Због прогнозираних падавина за 23.6. директор школе, Мирослав Маркићевић, и
директор агенције „Беосоник“, Предраг Јаковљевић, договорили су се да се измени план пута
тако што ће се планиран обилазак манстира Ново Хопово померити на други дан екскурзије.
Око 9.00 часова, зауставили смо се у Ковачици ради посете Галерији „Бабка“, где су
ученици имали јединствену прилику да се упознају са ликовним стваралаштвом војвођанских
Словака. Путовање смо наставили ка Идвору. Око 10.30 смо стигли до родне куће Михајла
Пупина, уследио је обилазак Народног дома Михајла Пупина и његове родне куће. У 12.30
часова наставили смо путовање ка Суботици, где су ученици могли да виде Корзо, Народно
позориште, Палату Рајхл у Суботици и имали су организовану посету Градској кући у
Суботици. Потом су ученици имали слободно време, а након тога наставили смо пута према
Палићу. У Палићу је организована посета зоолошком врту и обишли смо Палићко језеро.
У хотел „Патриа“ смо стигли око 18.30 часова после чега је организована вечера.
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Око 21.00 кренули смо у локалну дискотеку где смо остали до 00.00, након чега се
враћамо у хотел. Вече је протекло без инцидената.
2. дан – 23. 6. 2022. Суботица – Сомбор – Ново Хопово - Београд
Након доручка 8.00 – 8.45 и након што су ученици изнели ствари из соба кренули смо
пут Сомбора. Водичи су упознали ученике са особеностима Сомбора и ученици су посетили
Галерију Коњовић и Градску кућу која је позната и под именом Жупанија. Потом смо имали
слободно време до 12.00 након чега смо се вратили у хотел на ручак. У 15.30 кренули смо
према фрушкогорском манастиру Ново Хопово. Ученици су обишли манастирски комплекс, а
присуствовали су и вечерњој служби. Око 18.00 часова смо кренели према Београду. Око 20.00
часова смо допутовали у Београд.
Закључци:
План и програм екскурзије првог разреда, осим поменутог, реализован је у потпуности.
Ученици и наставници су задовољни љубазношћу локалних водича у Суботици и Сомбору,
као и смештајем и храном у хотелу „Патриа“. Сарадња са водичима агенције „Беосоник“ и
лекаром-пратиоцем била је успешна и на завидном нивоу.
Понашање ученика било је за похвалу, а одељенске старешине су водиле бригу о свом
одељењу и о одељењима колега и своје обавезе су извршиле у потпуности.
Вођа пута
наставник Дарко Кмезић

Извештај о реализовању екскурзије другог разреда
Екскурзија ученика другог разреда Седме београдске гимназије реализована је у
периоду 21.6 – 23.6.2022. године. На екскурзију је кренуло 66 ученика и 6 одељенских
старешина, и то: Нада Поповић, одељенски старешина 2/1, Милица Гаровић 2/2 и вођа пута,
Гордана Илић одељењски старешина 2/4 , Светлана Јеремић одељењски старешина 2/5, Бранка
Аздејковић одељењски старешина 2/6, и Мирјана Зечевић одељењски старешина 2/7. Број
ученика по одељењима: 2/1 – 16 ученика, 2/2 – 3 ученика, 2/4– 14 ученика, 2/5 – 12 ученика,
2/6 –9 ученика и 2/7 –12 ученика.
Програм путовања
1. дан – 21. 6. 2022. Београд – Сребрно језеро- Голубац- Тумани- Лепенски ВирКладово
У 8.00 часова, са Миријевског булевара поред гимназије, након извршене контроле
документације о техничкој исправности возила предвиђених за превоз од стране органа МУПа, кренули смо пут Сребрног језера. Сви ученици су били у једном двоспратном (дабл декер)
аутобусу, заједно са одељењским старешинама, лиценцираним водичем и лекарем-пратиоцем.
Због тога што подразумева значајније скретање са маршуте, директор школе,
Мирослав Маркићевић, и директор агенције „Беосоник“, Предраг Јаковљевић, договорили су
се да се измени план пута тако што ће се планиран обилазак манстира Манасија изоставити из
програма, а уз консултације вође пута са туристичким водичем Александром Дојчиновић,
договорено је да, због немогућности реализовања свих наведених садржаја из програма за
први дан, посета Голубачкој тврђави буде реализована последњег уместо првог дана.
Након 2 краће паузе (које су направљене због тоалета и стомачних тегоба једног
ученика) око часова, зауставили смо се на локалитету Сребрно језеро где смо се укрцали на
туристички брод ,,Silver Star’’ где смо имали организовано крстарење Дунавом у трајању од
3,5 сата. Након крстарења ученици су имали слободно време за ручак и обилазак Сребрног
језера. Путовање смо наставили до манастрира Тумане из 14. века за чије име се везује
неколико предања о српском јунаку Милошу Обилићу. Затим смо наставили пут ђердапском
магистралом до археолошког налазишта ,,Лепенски Вир'', неолотског насеља старог 8000
година, које смо обишли.
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У хотел „Ђердап“ у Кладову смо стигли око 19.30 часова, распоредили ученике и
сместили их у собе после чега је организована вечера.
Око 21.30 кренули смо у локалну дискотеку где смо остали до 00.00, након чега се
враћамо у хотел. Вече је протекло без инцидената.
2. дан – 22. 6. 2022. Кладово – Неготин- Феликс Ромулијана- Зајечар – Рогљевачке
пимнице - Кладово
Након доручка 8.20 – 9:00 и кренули смо пут Неготина. Водич је упознала ученике са
особеностима Зајечара где су ученици посетили Мокрањчеву кућу и Музеј Хајдук Вељка,
након чега смо продужили пра0 према археолошком локалитету ,, Феликс Ромулијана'' где смо
имали организовану посету и обилазак са локалним водичем. Потом смо отишли у Зајечар, где
смо посетили и обишли Народни музеј, а након тога имали слободно време за ручак и предах.
Око 17 часова смо наставили пут према једној Рогљевачкој пимници, коју смо посетили на
кратко и где су ученици и наставници имали прилике да се упознају са техником прављења и
условима правилног чувања вина. Око 19.00 часова смо кренели према Кладову. Око 20:20
часова смо имали вечеру,а након тога ученици слободно време за шетњу и обилазак Кладова
до 23:00, када су се вратили у своје собе. Вече је протекло без инцидената.
3. дан – 23. 6. 2022. Кладово – ХЕ,, Ђердап 1''- Голубачка тврђава- Смедерево –
Београд
Након доручка 7.15– 8:00 ученици, одељењске старешине, као и водич, лекар- пратилац и
возач аутобуса одјавили су се из хотела и спаковали у аутобус, а затим кренули смо пут ХЕ ,,
Ђердап 1'' где смо имали организовану посету и обилазак. Водич је упознао ученике са
историјом и значајем ове импозантне хидроцентрале. По завршеном обиласку, упутили смо се
ка тврђави ,,Голубачки град'' о којој први писани трагови датирају још из 1335. године,
међутим, на предлог водича (због прераног доласка на заказани обилазак), а уз сагласност вође
пута, као и ученика и наставника, направили смо непланирану паузу од 45 минута у Доњем
Милановцу, где су ученици имали слободно време. Након тога, стигли смо тачно на време (у
13 часова) на заказану посету и обилазак тврђаве са локалним водичем. По обављеној посети,
наставили смо пут до Смедерева, где је водич ученицима објаснила историју и значај
Смедеревске Твђаве, као и место (на централном тргу код дрвета белог дуда) на коме су
предати кључеви града Карађорђу 1805. године. Након тога, имали смо време за ручак и
слободне активности до 18:15 часова, када смо кренули за Београд у који смо стигли око 19:30,
као што је и планирано према плану и програму путовања.
Закључци:
1. План и програм екскурзије другог разреда, осим поменутог импровизованог одласка у
Рогљевачку пимницу и избацивање посете манастриру Манасија, реализован је у потпуности.
Ученици и наставници су задовољни љубазношћу локалних водича у Зајечару, Неготину, на
налазишту ,, Феликс Ромулијана'', ХЕ,, Ђердап'' и , као и смештајем и храном у хотелу
„Ђердап“. Сарадња са водичима агенције „Беосоник“ и лекаром-пратиоцем била је успешна и
на завидном нивоу.

2. Понашање ученика било је за похвалу, а одељенске старешине су водиле бригу о свом
одељењу и о одељењима колега и своје обавезе су извршиле у потпуности.
Вођа пута
Наставник: Милица Гаровић

Извештај са зимовања на Копаонику
У организацији дома ученика средњих школа Београд,Седма београдска гимназија
извела је по наставном плану и програму зимовање за ученике своје школе.
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На Копаонику се боравило од 13.3.2022-20.3.2022.Ученици су били смештени у
ученичком центру Машинац.На зимовање је пошло 38 ученика и три проф.физичког
васпитања.Пут је био удобан и сигуран.
Први дан је извршена тријажа на основу које су ученици били подељени у групе
скијаша и групу почетника.
Дневни план активности почињао је ујутру у 8 х,са доручком.Затим је одржавана настава
за нескијаше,почетнике у времену од 10-12х.За то време ученици који су скијаши скијали су
самостално у мањим групама које су обилазили пратили и контролисали проф.физичког
васпитања .У времену од 12 и 30 до 14 х ученици су ужинали а затим је изовођена поподневна
настава у времену од 14-16х по истом принципу као и преподневна.Вечера је служена од 1820х.После тога је био предвиђен излазак у конаке и то све у складу са кућним редом
одмаралишта у којем смо боравили. Излазак је био групни као и повратак на спавање.
Други и трећи дан се радило по истом приципу.Четврти дан су ученици који су били у
почетним групама добили дозволу од професора да други део дана ( поподневна настава) могу
самостално да скијају уз одређена ограничења као што су да се искључиво крећу плавим
стазама и да обавезно скијају у мањим групама.Професори су тај део дана пратили и
контролисали децу да се договорено испоштује .Пети и шести скијашки дан смо искористили
да поред преподневне наставе скијања окупимо скоро целу групи и направимо пар вожњи које
смо искористили и за колективно сликање испред објекта у ком смо боравили ,а затим
направимо и слике на врху планине Копаоник.
Током боравака на планини није било повреда нити неких других инцедентних ситуација.
Понашање ученика је било за сваку похвалу,и на прави начин су репрезентовали школу из
које долазе.
Проф.Дарко Петровић

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
У школској 2021-2022 години, ученици и професори Седме београдске гимназије имали
су доста успешно реализованих културних активности у школи, у културним институцијама у
земљи и у иностранству. Ово је преглед културних дешавања у протеклој школској години.
Септембар:
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Анастасиа Хаднађ, ученица одељења 4/4, учествовала је на међународном
такмичењу KGL Contest – Global Winner Event заједно са још 142 ученика из разних земаља
света и освојила друго место у својој категорији. Такмичење је одржано у Солуну од 24. до 26.
септембра. Ученицу је спремала професорка енглеског Бојана Алексић.
Октобар: У оквиру обелажавања Дана науке 2.10.2021. ученице 2/6 Седме београдске
гимназије одржале су радионицу „Улице мог града“.
У оквиру едукативног пројекта „Различитости нас уједињују“ три ученице Седме
београдске гимназије: Анастасиа Хаднађ (4/4), Милица Прусац (4/4) и Марина Ивовић (4/5)
учествовале су у тродневној размени средњошколаца. Домаћини су били ученици и професори
Угоститељско-туристичке школе из Чајетине уз организацију и подршку УГ „Златиборски
круг“ из Чајетине и Еразмус студентске мреже из Београда.
Циљ пројекта било је приближавање тема културне разноликости и припрема
средњошколаца за интеркултуралне размене.
Поред радионица о значају интеркултуралности и дружења са вршњацима ученици ових
школа заједно су посетили Стопића пећину, Музеј Старо село у Сирогојну, споменик на
Шуматном брду и возили се гондолом до врха Торник на Златибору. Током претходне
школске године, пре саме размене, ученици ове две школе сарађивали су на писању блогова о
интеркултуралности у својим локалним срединама, размењивали искуства на онлајн
састанцима.
Ученике из Београда предводили су Олег Слатина, представник Еразмус студентске
мреже, и Јелица Пајић, професорка Седме београдске гимназије, док су ученике из Чајетине
предводиле професорка Јелена Марић из Угоститељско-туристичке школе и Јагода Јеремић из
УГ „Златиборски круг“.
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Ученици Седме београдске гимназије учествовали су у Еразмус+ пројекту размене
младих под називом „Equality hurts no one” који је одржан у Загребу од 19.10.2021. до
26.10.2021. године. У пројекту је директно учествовало следећих десеторо ученика Седме
београдске гимназије: Анастасиа Хаднађ, Милица Прусац, Наталија Здравковић, Ива
Марковић, Јована Васић, Маша Радовић, Миљана Јовановић, Предраг Аврамовић, Јелена
Ненадић и Милица Павловић. Ученике су припремале и водиле наставнице Катарина
Петровић, Јелица Пајић и Јелена Станојчић.
Овај пројекат је у Загребу окупио учеснике из четири школе следећих земаља: Хрватска,
Македонија, Србија и Пољска. Из сваке земље било је по десеторо ученика средњих школа у
пратњи од по двоје наставника. Координатор пројекта била је Медицинска школа из
Шибеника, Хрватска. Теме које су обрађене на овој размени јесу стереотипи, предрасуде,
проблеми дискриминације појединаца и група, једнакост и равноправност. Главни циљ овог
пројекта био је побољшавање разумевања концепта људских права међу младим људима и
промовисање неформалних едукативних активности. Начин рада у оквиру пројекта био је
радионичарски уз примену различитих техника и сви учесници су се опробали и у улози
водитеља радионица. Радни језик пројекта био је енглески, тако да су ученици усавршавали и
језичке компетенције. Ученици Седме београдске гимназије водили су радионице на следеће
теме: Избеглице, Људска права, Стереотипи и предрасуде из личног угла, Образовање у
партнерским земљама.
Ученици полазници ове размене ће у току месеца новембра у својим школама одржати
радионице и презентације овог пројекта у циљу ширења стечених знања.
„Equality hurts no one” , Загреб од 19.10.2021. до 26.10.2021.
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Новембар:
ETwinning пројекту Nature in pandemic time, који је реализован у сарадњи пет школа,
Седме београдске гимназије, ОШ „Димитрије Давидовић“ из Смедерева, ОШ „Милош
Црњански“ из Хртковаца, ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца и Pumpuru vidusskola из
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Летоније додељена је Европска ознака квалитета. Тиме су рад наставника, рад њихових
ученика и укључених школа признати на највишем европском нивоу. У име Седме београдске
гимназије пројекат су реализовале професорке Јелица Пајић и Катарина Петровић са
ученицима другог и трећег разреда у претходној школској 2020/2021. години.
Дана 18. новембра 2021. године у ректорату Алфа БК Универзитета потписан је споразум
о пословној сарадњи између Алфа БК Универзитета и Седме београдске гимназије. Овим
споразумом се успоставља сарадња у области образовања ученика, студената и наставника, као
и организовања едукативних радионица, стручне праксе и истраживања у области образовања
и васпитања.
Споразум су потписали проф. др Бобана Берјан Бачваревић, проректор за финансије и
унутрашњу организацију Алфа БК Универзитета и директор Седме београдске гимназије
Мирослав Маркићевић у присуству представника оснивача Универзитета, г. Милорада
Пањевића и проректора за наставу и студентски стандард, проф. др Владимира Џамића.

Радови ученика који посећују ликовну секцију учествовали су на конкурсима у
Крагујевцу, Лидицама, као и конкурсу "Мали Пјер". Остварена је блиска сарадња између
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професора ликовне Владимира Дуковског и професора Уметности и дизајна, а наступ на
конкурсима је био заједнички.
Децембар:
Анастасиа Хаднађ, ученица одељења 4/4 Седме београдске гимназије, освојила је прву
награду на конкурсу „Добро дошли у моју земљу“ у категорији ликовних радова. Конкурс су
организовали УНХЦР, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Шеста
београдска гимназија и Делегација Евроске уније у Републици Србији. Са ученицом је радио
професор Владимир Николић.

На 47. Песничким сусретањима које организују Пријатељи деце Звездаре ученици Седме
београдске гимназије остварили су запажене успехе. Прве награде освојили су ученици
Андрија Атанацковић (2/6) песмом „Сан“ и Андреј Маринковић (4/5) песмом „Телефон“.
Другу награду је освојио Растко Додић, ученик одељења 2/6, песмом „Новембар“.
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Ученици који су освојили прве награде такмичиће се на Градским песничким
сусретањима. Са ученицима је радила професорка Јелица Пајић.
Крајем децембра месеца остварена је сарадња између Седме београдске гимназије,
Православне цркве и ТВ Храм. Ученици су са својим професорима српског језика и
књижевности, веронауке и музичке културе припремили пригодан програм посвећен
обележавању школске славе Дана Светог Саве. Програм је снимљен у Храму Св Саве и Храму
Светог Илије у Београду, и емитован крајем јануара на ТВ Храм. Ученици су читали своје
литерарне радове и рецитовали песме посвећене Св Сави. Група певача је том приликом
извела четири композиције: Химна Св Сави, Ко удара тако позно, Над Атоњским храмом и
Чујеш брате Хришћанине.
Ученике који су читали своје литерарне саставе и рецитовали песме о Св Сави, спремали
су за наступ професори српског језика и књижевности Ана Марковић и Нада Поповић и
вероучитељ Никола Гачић. Музички део програма, са ученицима је припремила професор
музичке културе Марија Јовановић.
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Храм Св Илије у Београду, децембар
2021

Јануар:
Ученице четвртог разреда Седме београдске гимназије Милица Поповић (4/4), Милица
Прусац (4/4), Анастасиа Хаднађ (4/4) и Ива Марковић (4/5) освојиле су пројектом „Мрежица“
награду на USAID-овом конкурсу „Дигитална експедиција – изазов 2021/2022“ у оквиру
Иницијативе за нову медијску и дигиталну писменост (Нова писменост) и средства за
реализацију Пројекта у износу од 100.000 динара. Конкурс су подржали Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод
за вредновање квалитета образовања и васпитања и Агенција Propulsion. Са ученицима је
радила професорка Јелица Пајић.
Март:
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Сара Ђурoвић, ученица одељења 4/3, освојила је прво место на Општинском такмичењу
рецитатора у организацији Пријатеља деце Звездаре. Сара је на Општинском такмичењу
рецитовала песму „Обичним речима речено“ Биљане Станојевић. Са ученицом је радила
професорка Нада Поповић.
На Десетој Hippo олимпијади из енглеског језика, одржаној 11. и 12. марта 2022. године,
две ученице Седме београдске гимназије прошле су у наредни, полуфинални, круг. Анастасиа
Хаднађ, ученица одељења 4/4, освојила је прво место у кагегорији Hippo-5, са још свега двoje
ученика из Србије, а Наталија Стошић, ученица одељења 2/1, освојила је пето место у
категорији Hippo-4. Ученице су спремале за такмичење професорке Наташа Траиловић
Поповић и Бојана Алексић .
У марту је релизована пројектна настава у сарадњи професора ликовне културе са
професором српског језика и књижевности Љубишом Суботићем у 3/1 и 3/2 на тему
"Авангарда- Дадаизам ".
У марту и априлу је остварена сарадња са Еколошком секцијом и постављена је изложба
плаката у школи на тему екологије.
Избор ученичких плаката на тему Екологија
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Април:
Сара Ђуровић, ученица одељења 4/3, једна је од победника 62. Градског такмичења
рецитатора „Песниче народа мог“ које је одржано 9. априла 2022. године. Сара је рецитовала
песму „Обичним речима речено“ Биљане Станојевић. Републичко такмичење ће се одржати у
Ваљеву 13. и 14. маја.
Седма београдска гимназија била партнерска школа у пројекту „Различитости нас
уједуњују“. Завршни догађај у пројекту под називом „Културишка“ одиграо се 11. и 12.
априла у београдском хотелу Зира. Пет ученица Седме београдске гимназије учествовало је у
размени ученика, писању блогова и снимању документарног филма о интеркултуралности. На
дводневном догађају окупило се осамдесет ученика из целе Србије, двадесет пет представника
цивилног друштва мреже „Различитости нас уједињују“ и двадесет пет представника средњих
школа.
Након шетње градом и упознавања са културним наслеђем Београда учесници су имали
прилику да премијерно погледају документарни филм „Интеркултурална слагалица Србије“, у
чијем настајању су и сами учествовали. Представљена је и интерактивна игрица „Културишка“
настала у току пројекта, након чега су уследиле размене искустава свих учесника.
Овим догађајем је обележен крај једног циклуса у сарадњи младих, цивилног сектора и
формалног средњошколског образовног система у дугорочном залагању за јачање
интеркултуралности у нашем друштву.
Представнице Седме београдске гимназије биле су Марина Ивовић, ученица 4/5, Ана
Деврња, ученица 4/4, Милица Поповић, ученица 4/4, Милица Прусац, ученица 4/4, Анастасиа
Хаднађ, ученица 4/4 и Јелица Пајић, менторка ученица на овом пројекту. Представник локалне
организације цивилног друштва са којим је наша школа сарађивала био је Олег Слатина,
председник Еразмус студентске мреже Србије.
Партнери на пројекту били су Европски покрет у Србији, Центар локалне демократије
(Суботица), Форум цивилне акције (Пожега) и Тимочки клуб (Књажевац).Пројекат је
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финансиран

из

Програма

Европске

уније

Подршка

цивилном

друштву.
У оквиру Еразмус+ пројекта ЛИФТ Седме београдске гимназије Дарко Кмезић, професор
историје, и Јелица Пајић, професорка српског језика и књижевности, од 4. до 8. априла
боравили су у студијској посети Образовном центру „Карло Урбани“ у граду Порто Сант
Елпидио у Италији. Овај образовни институт састоји се од гимназије и угоститељске школе.
Професори Седме београдске гимназије присуствовали су часовима историје,
италијанског и енглеског језика, географије, психологије, економије, као и
интердисциплинарним часовима природних наука на енглеском језику, упознали се са
инклузивним праксама колега из Италије. Један дан посете био је резервисан за обучавање
наших професора у прављењу равиола, таљатела и локалних специјалитета од маслина. Поред
школских активности професори су присуствовали пријему код градоначелника, као и
радионици ученика о насиљу на интернету, које се одвијало у Градској кући. Љубазни
домаћини омогућили су нашим професорима обилазак градова Фермо, Реканати и Асколи и
упознали их са историјским и културним наслеђем овог дела Италије. О боравку наших
професора у Италији писали су и локалне новине.
Извод из локалних новина:
Due prof da Belgrado al Carlo Urbani

Мај:
14.5.2022. ученице Ива Марковић, Анастасиа Хандађ, Лаки Лара Милосављевић, Марина
Ивовић и професорка Јелица Пајић учествовале су на међународној конференцији Media
Education Exchange Talks у организацији Америчког савета. Професорка и ученице
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учествовале су у панел дискусији о медијској писмености и њеном значају у савременом
друштву из угла ученика и просветних радника. Ученице наше школе су се упознале са
регионалном директорком Америчког савета Елвиром Дејном, која је после разговора са њима
изразила дивљење њиховој посвећености и мотивисаности за рад.
10. маја се одржао 36. Фестивал позоришних игара деце и младих. У другој категорији
(драмске групе средњих школа – од 1. до 4. разреда) представила се драмска група СЕДМА
СТРАНА СВЕТА из Седме београдске гимназије. Представа ,,Час када нисмо знали ништа
једни о другима“ , освојила је награду за најбољу представу. Награду за најбољу режију
добили су професори Љубиша Суботић и Милош Декић, који су режирали ову представу.
Представа ,,Час када нисмо знали ништа једни о другима“

У мају је реализован пројекат „Будимо безбедни“ . То је шести пројекат у области
унапређења безбедности ученика у Седмој београдској гимназији који се реализује уз подршку
Градске oпштине Звездара.
Досадашња реализација пројеката у области безбедности у нашој школи (превенције
злоупотребе психоактивних супстанци и насилничког понашања) је имала позитивне ефекте
на оснаживање родитеља, наставника и ученика да се носе са изазовима адолесценције, развој
резилијентности ученика према изазовима и притисцима у домену свакодневног живота,
оснаживање здравих стилова понашања, јачање комуникацијских вештина и вештина
управљања емоцијама, међусобне односе ученика, родитеља и наставника.
У оквиру овогодишњег пројекта током марта и априла одржана је обука за ученике –
вршњачке едукаторе. Обуку су осмислиле и реализовале стручни сарадник – психолог Тијана
Томић и наставница психологије Катарина Петровић. Двадесет ученика другог и трећег
разреда је кроз пет сусрета обрађивало следеће теме: Вештине комуникације, Решавање
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проблема, Толеранција разлика и Дигитална безбедност. Кроз радионичарске активности
ученици су се припремали за улогу вршњачког едукатора.

Е твининг пројекат Be media literate реализован је кроз сарадњу три школе – Седме
београдске гимназије, ОШ Краљ Александар I из Пожаревца и Pumpuru vidusskola из
Летоније. Реализација пројекта трајала је од марта до маја 2022. Ученици другог и четвртог
разреда Седме београдске гимназије имали су прилику да кроз низ различитих активности
сарађују, уче и друже се са младима из различитих средина. Менторке на пројекту биле су
професорка психологије и изборних програма Катарина Петровић и професорка књижевности
и изборних програма Јелица Пајић. Педагошки циљеви овог пројекта били су развијање свести
о значају медијске и дигиталне писмености у савременом друштву, развој критичког
мишљења, сарадње, комуникације на енглеском и матерњем језику, креативно изражавање и
развој дигиталних компетенција. Продукт овог пројекта јесте електронска књига тематских
постера коју можете погледати на линку Be media literate.

Јун:
У јуну је реализована пројектна настава из ликовне културе и српског језика и
књижевности у свим одељењима другог разреда на тему "Плакат- Ана Карењина или Кад су
цветале тикве". Часове ликовне културе држали су Владимир Дуковски и Ана Вуксановић, а
часове српског језика и књижевностиНада Поповић.
"Плакат- Ана Карењина или Кад су цветале тикве"
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"Плакат- Ана Карењина или Кад су цветале

тикве"

Ученици Седме београдске гимназије су организовали од 6. до 8. јуна 2022. године, трећи
Хуманитарни филмски фестивала. Ове године средства су прикупљена за помоћ у лечењу
осмогодишњег дечака Павла Тасића оболелог од церебралне парализе. У организацији ове
хумане акције учествовали су бивши и садашњи ученици наше школе: Стефан Радић, Стефан
Милић, Растко Мирковић, Софија Батало, Зоја Ајтић, Анђела Миљуш, Исидора Спасојевић и
Матеја Цвејанов уз подршку педагога Драгице Китановски и професора Милоша Декића.
Организаторима фестивала помогли су и бројни спонзори (Цедевита, Кокта, Смоки, Бабалу), а
медијску подршку пружили су Радио-телевизија Србије, РТВ Студио Б, ТВ Пинк и ТВ Н1.
Ученици и професори Седме београдске гимназије позивали су све суграђане да помогну
лечењу дечака Павла слањем СМС-а са текстом 150 на број 3030.
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Драмска секција Седме београдске гимназије „Седма страна света“ освојила је представом
„Час када нисмо знали ништа једни о другима“ по тексту Петера Хандкеа две награде на 24.
Позоришним сусретима ученика гимназија Србије: за најбољу представу у целини и за
најбољи сценски покрет. Позоришни сусрети одржавају се у Књажевско-српском театру
„Јоаким Вујић“ у Крагујевцу, а организатор такмичења је Прва крагујевачка гимназија.
Гаврило Беслаћ, ученик одељења 1/3, освојио је награду за најбољу мушку епизодну улогу на
24. Позоришним сусретима ученика гимназија Србије.
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Софија Марсенић, ученица одељења 1/3 Седме београдске гимназије, освојила је трећу
награду за најуспешнију презентацију текста, тј. дизајн интернет странице на Фестивалу
културе младих Звездаријада.
У периоду од децембра 2021. до јуна 2022, у оквиру Звездаријаде, ученици средњих
школа са територије општине Звездара, имали су прилику да учествују у бесплатним
музичким радионицама. Оне су реализоване сарадњом општине Звездара са Агенцијом Jimny.
Часове тонске режије држао је рок музичар и продуцент Дуда Безуха, док је часове певања
држала музиколог Јована Аврамовић. Радионице певања и тонске режије похађали су следећи
ученици: Тара Самац 2/3, Јулија Рајковић 4/2, Јована Васић 4/3, Уна Вигњевић 4/5, Миа
Петковић 4/7, Даница Шурлина 4/7.
На завршном концерту и такмичењу Први глас Звездаре, одржаном у петак 24.06.2022. у
Пан Театру, наступиле су Уна Вигњевић 4/5, Миа Петковић 4/7, Даница Шурлина 4/7 и бивши
ученик Седме гимназије, Саво Бацић. Уна, Миа и Даница су похвањене за наступ, док је Саво
Бацић освојио треће место.
Први глас Звездаре
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Извештај је написала Марија Јовановић,
Извештај о сарадњи са Фестивалом културе младих ,,Звездаријада” за школску
2021/2022. годину
Фестивал културе младих ,,Звездаријада” организује Општина Звездара, а активности
планиране за друго полугодиште школске 2021/2022. године тада су и реализоване, у складу са
епидемиолошким препорукама и мерама. Активности су намењене младима од 15 до 30
година.
Ученици Седме београдске гимназије и осталих школа са територије Звездаре имали су
прилике да похађају следеће радионице:
Удружење ,,Ризница речи” организовало је програм у области Књижевност стваралаштво: Школу креативног писања (водила Радица Смиљковић, професор српског
језика и књижевности и новинар РТС-а); Израду блога (водио Предраг Паровић, архитекта и
дизајнер). Организовани су сусрети са књижевницима као и конкурси у области литерарног
стваралаштва са наградама и похвалама за најуспешније учеснике.
Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) организовала је Агенција ,,Jimny”
(Школа певања, такмичење Први глас Звездаре у две категорије (рок-поп и етно-класика);
Школа музичке продукције (водио Душан Дуда Безуха, композитор, продуцент и гитариста).
Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво организовало је предузеће за филмску
продукцију и издаваштво ,,Хипоноплис”. (снимање кратког филма, водили су Бранислав Јевић,
филмски продуцент, Стеван Филиповић, редитељ и професор на ФДУ и Милица Пилетић,
драматург).
Радионице су биле бесплатне и организоване су у простору Кафе-галерије ,,Кабинет Арк”
у Милана Ракића 23.
Активности у оквиру Фестивала ,,Звездаријада” трајале су од марта до јуна 2022. године и
наши ученици су се пријављивали и пратили радионице које су их занимале. Учествовали су и
на расписаним конкурсима, а најуспешнија била је Софија Марсенић, ученица 1/3, која је
освојила трећу награду за најуспешнију презентацију текста, тј. дизајн интернет-странице, на
Фестивалу култутре младих ,,Звездаријада”.
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Координатор ,,Звездаријаде” Ана Марковић,
наставник српског језика и књижевности

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

Извештај о раду Наставничког већа
Делокруг рада Наставничког већа регулисан је одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 39. Статута Седме београдске гимназије.
У току школске 2021/2022. године Наставничко веће је одржало петнаест седница
(четрнаест редовних и посебну седницу за изјашњавање о кандидатима за директора школе).
Седницама је председавао директор Мирослав Маркићевић или помоћници директора Наташа
Траиловић Поповић и Никола Гачић. Помоћ око припреме дневног реда и материјала за рад на
седницама директору школе пружали су помоћници директора Наташа Траиловић Поповић и
Никола Гачић, педагог школе Драгица Ктиановски и психолози Тијана Томић и Александра
Стаменковић.
Р. БР.
I

II

III

ДАТУМ
ДНЕВНИ РЕД
ОДРЖАВАЊА
15.9.2021.
1. Избор записничара Наставничког већа за школску
2021/22. годину
2. Усвајање записника са четрнаесте седнице
3. Разматрање Извештаја о раду директора школе у
школској 2020/21. години
4. Разматрање Годишњег извештаја о раду школе у
школској 2020/21. години
5. Разматрање Извештаја о реализацији Школског
развојног плана у школској 2020/21. години
6. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску
2021/22. годину
7. Разматрање Извештаја о самовредновању области
квалитета Настава и учење
8. Разматрање Извештаја о самовредновању области
квалитета Подршка ученицима
9. Разматрање примене мера за превенцију ширења заразне
болести КОВИД-19
10. Разно
16.9.2021.
1.
Усвајање записника са прве седнице Наставничког
већа
2.
Предавање Тијане Томић, психолога школе
3.
Разно
17.11.2021.

1. Усвајање записника са друге седнице Наставничког већа
2. Анализа успеха и владања ученика Седме београдске
гимназије на крају првог
класификационог периода
3. Мере за побољшање успеха ученика
4. Извештај са Еразмус + мобилности младих у Загребу
5. Утврђивање општег успеха ванредних ученика
6. Разно
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IV

31.12.2021.

V

18.3.2022.

VI

13.4.2022.

VII

2.6.2022.

VIII

6.6.2022.

IX

8.6.2022.

X

15.6.2022.

XI

28.6.2022.

1. Усвајање записника са треће седнице Наставничког већа
2. Анализа општег успеха ученика на крају првог
полугодишта
3.
Мере
за
побољшање
успеха
4.
Похвале
и
награде
5. Реализација редовне, додатне, допунске наставе и
секција
6. Избор секретара матурског испитног одбора
7. Доношење списка тема за матурске радове у школској
2021/2022.
години
8. Разно
1. Усвајање записника са четврте седнице Наставничког
већа
2. Организација другог пилота државне матуре
3. Утврђивање општег успеха ванредних ученика
4. Доношење допуне списка тема за матурске радове
5. Разно
1. Усвајање записника са пете седнице Наставничког већа
2. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег
класификационог
периода
3. Мере за унапређивање успеха и владања
4. Разно
1. Усвајање записника са шесте седнице Наставничког већа
2. Анализа успеха и владања ученика четвртог разреда на
крају
другог
полугодишта
3. Организација матурских испита у јунском испитном
року
4. Разно
1. Усвајање записника са седме седнице Наставничког већа
2. Одабир тема за писмени део матурског испита из
Српског језика и књижевности
3. Разно
1. Усвајање записника са осме седнице Наставничког већа
2. Одабир текстова за превод из страних језика и задатака
из математике на матурском испиту
3. Представљање Школског програма Седме београдске
гимназије за период 2022-2026. године
4. Разно
1. Усвајање записника са осме седнице Наставничког већа
2. Анализа успеха ученика четвртог разреда на матурском
испиту
у
јунском
испитном
року
3. Доношење одлуке о носиоцима дипломе Вук Караџић
4. Доношење одлуке о носиоцима посебних диплома
5. Доношење одлуке о избору Ученика генерације
6. Разно
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког
већа
2. Анализа успеха и владања ученика на крају другог
полугодишта
3.
Изостанци
ученика
4. Реализација редовне, додатне, допунске наставе и
секција
5. Организација полагања разредних и поправних испита
6. Усвајање Извештаја са екскурзије ученика првог разреда
7. Усвајање Извештаја са екскурзије ученика другог
разреда
8. Разно
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Посебна седница
Наставничког већа

11.7.2022.

XII

15.7.2022.

XIII

22.8.2022.

XIV

31.8.2022.

1. Представљање кандидата за избор директора школе
2. Избор Комисије Наставничког већа за спровођење
гласање запослених о мишљењу о кандидатима за избор
директора школе
3. Спровођење тајног гласања за давање мишљења о
кандидатима за избор директора школе
4. Саопштавање резултата тајног гласања за давање
мишљења о кандидатима за избор директора школе
1. Усвајање записника са једанаесте седнице Наставничког
већа
2. Усвајање записника са посебне седнице Наставничког
већа
3. Анализа успеха ученика након разредних испита у
јунском
испитном
року
4. Организација израде Годишњег плана рада школе,
Годишњег извештаја о раду школе, Школског развојног
плана
и
Школског
програма
5. Разно
1. Усвајање Записника са дванаесте седнице Наставничког
већа
2. Организација полагања поправних испита у
августовском испитном року: припремна настава, решења
3. Организација израде Годишњег извештаја о раду школе
за школску 2021/2022. годину и Годишњег плана рада
школе
за
школску
2022/2023.
годину
4. Пријављивање наставника за рад у тимовима у школској
2022/2023.
години
5. Ажурирање листе уџбеника који ће се користити у
школској
2022/2023.
години
6. Организација образовно-васпитног рада у школској
2022/2023.
години
7. Разно
1. Усвајање записника са тринаесте седнице Наставничког
већа
2. Анализа успеха ученика на поправним испитима у
августовском испитном року
3. Разно

Као што се види из приложене табеле, Наставничко веће се редовно састајало и
обављало законима и Статутом прописане послове.
Све седнице, осим посебне седнице Наставничког већа која је одржана уживо у школи,
одржаване су преко платформе за видео конференције Гугл Мит. Редовно су разматране примене
мера за превенцију ширења заразне болести КОВИД-19.

Најважнији послови којима се Наставничко веће бавило су:
Редовно разматрање резултата образовно-васпитног рада. Извештаји о успеху и
владању разматрани су на трећој седници (17.11.2021), четвртој седници (31.12.2021),
шестој седници (13.4.2022), седмој седници (2.6.2022), десетој седници (15.6.2022),
једанаестој седници (28.6.2022), дванаестој седници (15.7.2022) и четрнаестој седници
(31.8.2022.). На крају првог, другог и трећег класификационог периода предлагане су и
мере за унапређење успеха и владања ученика.
2.
На другој седници Наставничког већа, одржаној 16.9.2022. године психолог Тијана
Томић је обавестила чланове Наставничког већа да је Седма београдска гимназија позвана
да учествује у активности Завода за унапређивање образовања којом се међупредметна
компетенција Одговоран однос према здрављу укључује у наставне и ваннаставне
активности школе. Она је била полазница обуке „Унапређивање међупредметне
компетенције ученика Одговоран однос према здрављу” која се налази на листи обука од
јавног интереса и обавезна је за све стручне сараднике у основним и средњим школама.
1.
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3.

4.

5.

6.

7.

Након ове обуке пренела је своја искуства наставницима и стручним сарадницима и
позвала их да уз њену помоћ припреме и реализују са ученицима наставне и ваннаставне
активности којима се развија наведена компетенција. Наставници су се одазвали на позив и
послали нацрте својих пројеката.
Учешће у доношењу Школског развојног плана Седме београдске гимназије за период
од 2022. до 2026. године. На првој седници Наставничког већа, одржаној 15.9.2022. године
разматрани су Извештај о реализацији Школског развојног плана у школској 2020/2021.
години и Акциони план Школског развојног плана за школску 2021/2022. годину. На
седници Наставничког већа 15.7.2022. директор школе је представио Наставничком већу
садржину предлога Школског развојног плана Седме београдске гимназије за период 20222026. године. Кључне области промена су: Настава и учење, Етос и Постигнућа ученика;
Учешће у самовредновању рада школе. Извештаји о самовредновању кључних области
Настава и учење и Подршка ученицима разматрани су на првој седници Наставничког већа,
одржаној 15.9.2022. године, а чланови Наставничког већа су током школске 2021/2022.
године учествовали у самовредновању наставе.
Планирање екскурзија ученика. На једанаестој седници одржаној 28.6.2022. године
Наставничко веће је усвојило Извештај са екскурзије ученика првог и другог разреда.
Извештај о реализацији екскурзије ученика првог разреда понео је стручни вођа пута Дарко
Кмезић, а извештај о реализацији екскурзије ученика другог разреда понела је Милица
Гаровић стручни вођа пута екскурзије ученика другог разреда.
Избор Ученика генерације. На десетој седници Наставничког већа, одржаној 15.6.2022.
године, на основу Правилника о похваљивању и награђивању ученика Седме београдске
гимназије, за ученика генерације у школској 2021/2022. години проглашена је Анастасиа
Хаднађ, ученица одељења 4/4. Сви ученици који су освајали награде на такмичењима, као
и ученици који су остварили одличан успех из свих наставних предмета и примерно
владање, похваљивни су на седницама Наставничког већа и награђивани књигама;
Давање мишљења о кандидатима пријављеним за директора школе. На посебној
седници Наставничког већа одржаној 11.7.2022. представљени су кандидати за избор
директора школе. Једини кандидат био је Мирослав Маркићевић. Након избора Комисије
Наставничког већа за спровођење гласање запослених о мишљењу о кандидатима за избор
директора школе и спровођења тајног гласања за давање мишљења о кандидатима за избор
директора школе, саопштени су резултата тајног гласања. Председавајућа седницом Наставничког
већа на посебној седници Наташа Траиловић Поповић саопштила је да је Наставничко веће донело
одлуку да се даје позитивно мишљење за избор Мирослава Маркићевића за директора Седме
београдске гимназије.

8.

Информисање о садржају налаза инспекцијских прегледа. Директор је редовно
обавештавао Наставничко веће са налазима редовних и ванредних инспекцијских прегледа
рада школе.
Извештај подноси
Јелица Пајић, професорка Српског језика и књижевности,
записничар Наставничког већа

Извештај о раду Педагошког колегијума
Педагошки колегијум Седме београдске гимназије се у току школске 2020/2021. године
састао седам пута. Све седнице су одржаване путем апликације за видео позиве Google Meet.
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Датум
Р. бр.
одржавања
седнице
седнице
Прва
22.9.2020.

Друга

27.11.2020.

Трећа

29.12.2020.

Четврта 18.2.2021.

Пета

9.3.2021.

Дневни ред седнице
Избор записничара Педагошког колегијума
Активности тимова у школској 2020/2021. години
Активности у вези са Школским развојни планом
Разматрање Анекса Школског програма Седме београдске
гимназије за период 2018-2022. године (програми
обавезних и изборних програма за трећи и четврти разред)
Договор о самовредновању у школској 2020/2021. години
Доношење плана писмених провера знања у првом
полугодишту
Доношење распореда додатне наставе, секција и термина
пријема родитеља
Вођење педагошке документације
Разно
Усвајање записника са прве седнице Педагошког
колегијума
Анализа успеха и владања ученика Седме београдске
гимназије на крају првог класификационог периода
Информације о пројекту ,,Квалитетно образовање за све“
под покровитељством Савета Европе и Европске уније
Активности у вези са Школским развојним планом
Индивидуални образовни планови – прве информације
Планирање самовредновања у текућој школској години
Разно
Усвајање записника са друге седнице Педагошког
колегијума
Анализа успеха и владања ученика Седме београдске
гимназије на крају првог полугодишта
Доношење Плана уписа за школску 2021/2022. годину
Планирање активности самовредновања у школској
2020/2021. години
Активности у вези са Школским развојним планом у
школској 2020/2021. години
Избор секретара Матурског испитног одбора у школској
2020/2021. години
Активности на пројектима „Квалитетно образовање за све“
и „Заједници заједно 2020“
Евалуација ИОП-а
Разно
1. Усвајање записника са треће седнице Педагошког
колегијума
2. Организовање наставе по комбинованом моделу на
почетку другог полугодишта
3. Покретање пројекта „Eко-школа“ у сарадњи са
Амбасадорима животне средине и одрживог развоја
4. Пројектна настава
5. Разно
1. Усвајање записника са четврте седнице Педагошког
колегијума
2. Договор око праћења квалитета и педагошкоинструктувног увида у рад наставника током наставе на
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Шеста

3.5.2021.

Седма

23.8.2021.

даљину
3. Разно
Усвајање записника са пете седнице Педагошког
колегијума
Анализа успеха и владања ученика на крају трећег
класификационог периода
Осврт на пројектне активности на пројектима „Eко школа“,
„Квалитетно образовање за све“ и „Заједници заједно“
Активности на реализацији Школског развојног плана
Евалуације ИОП-а
Разно
Усвајање записника са шесте седнице Педагошког
колегијума
Припремне активности за почетак нове школске године
Евалуације ИОП-а
Разно

На седницама су анализирани успех и владање ученика после сваког класификационог
периода, предлагане су мере за побољшање успеха ученика, праћена је редовност похађања и
одржавања обавезне, додатне, допунске наставе и секција. Педагошки колегијум је разматрао
активности на различитим пројектима у којима школа учествује: „Опремање гимназија у
којима се спроводи програм наставе и учења оријентисан према исходима учења“
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Заједнички пројекат Савета Европе и
Европске Уније „Квалитетно образовање за све“, Еразмус пројекат мобилности КА-1 „LIFT –
Learn, Imagine, Fun, Teaching“, учешће на НИС-овом програму „Заједници заједно 2020“ којим
су у школи опремљени савременим наставним средствима кабинети биологије и физике,
пројекат Еко-школа Седма београдска гимназија и пројекат „Подршка развоју“ који су
спровеле психолози Тијана Томић и Катарина Петровић уз подршку ГО Звездара. На
седницама овог стручног тела анализиране су и активности на реализацији Школског
развојног плана, анализиран је Школски програм (његов анекс за трећи и четврти разред),
разматрана стручна упутства за организацију наставе у условима пандемије изазване вирусом
корона, вршене редовне евалуације индивидуалних образовних планова, донет План уписа за
школску 2020/2021. годину и разматран Елаборат за верификацију установе на основу новог
Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију.
Седницама Педагошког колегијума председавао је директор школе, Мирослав
Маркићевић, а у његовом одсуству помоћници директора Наташа Траиловић Поповић и
Никола Гачић. Никола Гачић је био и записничар Педагошког колегијума.
Чланови колегијума су били руководиоци стручних већа за области предмета:
Нада Поповић за Српски језик и књижевност;
Бојана Алексић за Енглески језик;
Верица Бантулић за друге стране и латински језик;
Јасмина Назарчић за друштвене науке и филозофију;
Соња Тлачинац за историју и географију;
Светлана Тодоровић за природне науке (математику, физику и хемију);
Биљана Ристић за математику и рачунарство и информатику;
Марија Јовановић за област уметности (музичка и ликовна култура);
Владимир Ђурђевић за физичко и здравствено васпитање;
Драгица Китановски, педагог, представник Стручног актива за школско развојно
планирање;
Тамара Митровић, психолог, представник Стручног актива за развој школског
програма;
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Тијана Томић, психолог, представник Тима за обезбеђивање квалитета и развој
установе;
Светлана Бајић, библиотекар, представник стручних сарадника.

Извештај подноси
Мирослав Маркићевић, директор

Стручна већа
Стручно веће за српски језик и књижевност

Актив наставника српског језика и књижевности
Руководилац актива: Нада Поповић, наставник српског језика и књижевности
Образовно-васпитни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и Годишњим
планом рада школе су испуњени у највећем степену.
Рад актива обављао се кроз седнице стручног већа, сарадњу са стручним друштвом, са
психолошко-педагошком службом, планирање огледних и угледних часова и пројектне
наставе и кроз међусобне посете часова и размену искустава чланова актива.
У току школске 2021/2022. године одржано је седам седница Актива наставника српског
језика и књижевности на којима се расправљало о плану рада актива, мерама за побољшање
успеха ученика, примени нових метода и средстава у настави, организовању пројектне наставе,
новом правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање наставника,
васпитача и стручних сарадника, анализи књучне области самовредновања наставе и учења,
уједначавању критеријума оцењивања, припреми ученика за такмичења из књижевности и из
језика, припреми матурских испита и другим текућим питањима. Током школске 2021/2022.
године чланови актива су размењивали искуства путем међусобних посета часовима, како са
колегама унутар самог актива, тако и са колегама из других стручних већа.
Услед епидемије Ковид 19 вируса, настава се у неколико наврата одвијала на даљину,
преко платфоме Гугл учионица, као и по комбинованом моделу. Чланови већа су задовољни
радом и успехом ученика током наставе на даљину и комбиноване наставе.
Велики број ученика је показао већу мотивацију за учењем него у редовној настави и
креативност у својим радовима, али смо се сретали и са проблемом преписивања и
објективности оцењивања. Због околности у којима смо се нашли, одређен број планираних
активности није реализован.
На Звездаријади – фестивалу културе младих на Конкурсу за најбољу кратку причу, есеј
или песму следећи ученици су добили награде и похвале:
1. Андрија Атанацковић, похвала, Седма београдска гимназија, за поезију;
2. Адријан Миловановић, друга награда Седма београдска гимназија, за причу;
3. Дуња Дукић, похвала, Седма београдска гимназија, за причу;
4. Теодора Филиповски, похвала, Седма београдска гимназија, за причу;
5. Анастасја Хаднађ, похвала, Седма београдска гимназија, за есеј.
Полазници радионице креативног писања у оквиру Звездаријаде добили су следеће
награде за најуспешнију презентацију текста, тј. дизајн интернет странице:
85

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА за школску 2021/2022. годину

1. Нина Кулић, прва награда;
2. Теодора Филиповски, друга награда;
3. Софија Марсенић, трећа награда.
Извештаји о раду професора српског језика и књижевности
Светлана Бајић, библиотекар школе, професор српског језика и књижевности је током
школске 2021/2022. године рад у школској библиотеци обављала у складу са планом и
програмом који је усвојен на почетку школске године. Обухваћене су следеће активности: рад
са читаоцима, пружање информација о књижном фонду, стручну обраду књига, праћење
културних манифестација, сарадњу са директором и наставним особљем у вези са
организацијом рада у библиотеци, присуствовање стручним већима у Гимназији и
учествовање у остваривању ваннаставних активности, присуствовање састанцима Одбора за
културу и Актива библиотекара, праћење издавачке делатности.
Почетком школске године обављено је учлањивање ученика у школску библиотеку.
Нови чланови, ученици првих разреда, упознати су са књижним фондом,врстама
библиотечке грађе и радом библиотеке.
У раду са читаоцима задатак библиотекара био је подстицање интересовања за читање,
развијање информационе писмености и стицање навика за самостално налажење информација.
Пружана је помоћ у проналажењу извора информација, у решавању проблема, писању
реферата и матурских радова.Омогућивано је ученицима да на основу усвојеног знања и
читања изграђују своје ставове и мишљења, да изнесу и примене
Стечена знања како би стекли што већу самосталност у учењу и раду. Ученицима су
препоручиване значајне новообјављене или преведене књиге које библиотека, нажалост, не
може набавити због недостатка финансијских средстава. С обзиром да пратим издавачку
делатност и да у доброј мери познајем опскрбљеност градских библиотека, ученици су
благовремено обавештавани како да набаве жељену публикацију. Рад са ученицима на тему
„Моја препорука књиге коју треба прочитати“,организован у виду радионице, одвијао се у
групама, паровима и индивидуално.Постављене задатке да образложе своје предлоге, изнесу
импресије и разлоге, односно, укажу на идеју и поуке књиге коју препоручују поједини
учесници су аргументовано и врло зналачки урадили. У зависности од прочитане књиге, коју
препоручују, ученицима су постављани истраживачки задаци, најчешће по групама.
Праћено је њихово сналажење у улогама: критичара, лектора, члана жирија и сл. У овом
раду учествовало је, стално и повремено 6 ученика. Најбоље презентације предложене књиге
за читање урадили су: Сара Ђуровић(4/3), Софија Марсенић(1/3), Милка Зарић(3/3), Ивана
Чабрило(3/2), Јована Васић(4/3) и Јелена Тодоровић 4/7). Напомињем да су у раду учествовали
и наставници српског језика и књижевности. Неке од предложених књига од стране ученика
уврштене су на списак жеља поклон-књига, тј. награда за одличне (5,00) ученике на крају
школске године. Свим ученицима и наставницима омогућено је коришћење књижног
фонда. Укупан број корисника школске 2021/2022. био је 268 (214 ученикa и 54
наставника). Највеће интересовање чланови су показали за лектиру, публикације на енглеском
језику,енциклопедијe и лексиконе.У изради матурских радова и реферата члановима је
омогућено да се послуже публикацијама које се не износе из библиотеке (лексикони,
енциклопедије, речници и сл.).
Библиотечка секција је пружала помоћ у раду рецитаторске секције и давања подршке
учесницима секција при избору вечери, промоције књига и представљање награђених
литерарних радова наших ученика , али се све те активности, због пандемије, померају за
наредну школску годину.
Сарадња са школама и библиотекама на подручју Звездаре одвијала се углавном путем
електронског комуницирања. Са задовољством се истиче да нас повремено посећују бивши
ученици, те да су неки од њих и даље корисници наше скромне библиотеке, али и учесници у
акцији препоручивања књиге коју вреди прочитати Kултурна и јавна делатност остварена је
праћењем програма и манифестација у организацији Секретаријата за културу, Библиотеке
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града Београда, Библиотеке „Вук Караџић“ и др. Посебна пажња посвећена је Сајму књига, као
и свим другим културнимсадржајима који се одвијају у Месецу књиге.
На крају наставне године одличним ученицима (5,00) и ученицима који су остварили
пласман на републичком и градском такмичењу подељенo је укупно 49 књига, тј. наградe, за
постигнути успех.У одабиру књиге, као награде за најбоље, испоштоване су жеље и сугестије
ученика, при чему се водило рачуна о квалитету.
Програм рада библиотечке секције у доброј мери је остварен. О раду библиотеке током
године редовно су информисани органи Гимназије, директор школе, шеф рачуноводства и
стручни сарадници. Благовремено су обавештавани не само о успешном делу рада, већ и о
проблемима који коче напредак: недовољну мотивисаност једног броја ученика за читање
мимо лектире, неодговорност појединаца да враћају књиге на време. Весна Којовић, професор
српског језика и књижевности је са колегиницама Радосавом Лазовић и Мирјаном Зечевић
водила планинарску секцију
„Кретање=здравље=учење“, а реализоване активности део су годишњег извештаја рада те
секције.
Данијела Љујић, професор српског језика и књижевности је у сарадњи са Јелицом Пајић,
професорком српског језика и књижевности, извела су два огледна двочаса и тако је
реализована иницијатива &quot;И ми смо предавачи&quot;. Иницијатива се односи на
међуразредну вршњачку едукацију.
Први огледни двочас је био 23. новембра 2021. године - Роман „Странац” у светлу
филозофије егзистенцијализма – у одељењу 4/7. Ученице 4/4 (Анастасиа Хаднађ и Милица
Прусац) након изведеног предавања су водиле дебату која се тицала поступака главног јунака.
Други двочас је изведен 1. фебруара 2022. године у одељењу 4/7. Ученице 4/4 (Милица
Поповић и Милица Прусац) представиле су свој рад - Интертекстуалнa везa Булгаковљевог
,,Мајстора и Маргарите” и Гетеовог &quot;Фауста&quot;. Након изведеног предавања су
покренуле и водиле дебату која се тицала порекла добра и зла у људској природи.
Угледни двочас - Суђење Ахмеду Нурудину, коме су присуствовале Тијана Томић,
психолог школе и Катарина Петровић, професор психологије, одржан је 14. априла 2022.
године у одељењу матураната, 4/7.
У јуну је извела и угледни интердисциплинарни двочас Психолошка анализа јунака у
приповеци &quot;Ветар&quot; Лазе Лазаревића, у сарадњи са професорком психологије
Катарином Петровић - 7. јуна 2022. године.
Одељење 2/4 било је део пројекта Мрежица (Дигитална експедиција), коју је водила
професорка Јелица Пајић. Радионица - Зашто је медијска писменост важна? – одржана је у
оквиру овог одељења – 7. март 2022. године.
Посета изложбе слике Моме Капора у Дому војске - уочавање везе између његовог
сликарства и књижевних дела и изложбе посвећеној Јовану Дучићу – САНУ – корелација са
градивом књижевности трећег разреда - изведене су током новембра 2021. године.
Као део обележавања Осмог марта ученици су у Дому Јеврема Грујића стручно вођени
кроз поставку Великанке српске културе.
Део одељења четвртог разреда (4/7) посетио је Музеј Иве Андрића (април 2022. године).
Имали су стручно вођење кроз сталну поставку (сарадња са кустосом музеја).
Изведена је корелација између ликовне уметности, историје и књижевности.
Присуствовали су и изложби &quot;Океан Пекић&quot; - у Библиотеци града Београда
(мај 20022).
Ана Марковић, професор српског језика и књижевности је у склопу пројктне наставе у
другом полугодишту радила у одељењима 1/5 и 1/7 бајку са називом Пројекта ,,Био једном
један”, анализиране су народне бајке и њихова структура, па је задатак био да ученици напишу
бајку користећи теоријска сазнања, читалачко искуство и машту.
Поред писања текста бајке, ученици су радили илустрацију, а текст уређивали користећи
програм за обраду текста (корелације са предметима ликовна култура и рачунарство и
информатика). Пројекат је рађен инивидуално и реализован је током марта и априла, а
резултат Пројекта су збирке бајки ученика ових одељења.
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Са ученицима трећег разреда Пројекат ,,Авангарда” реализовала је у априлу и мају 2022.
године. Планиран је као групни рад, у оквиру одељења ученици су се поделили на група од по
петоро ученика (са изузетком, по један ученик 3/3 и 3/4 желео је да ради индивнидуално) и
свака група је требало да осмисли свој изам, авангардни правац, користећи теоријска знања о
авангарди, манифестима и измима, као и читалачко искуство.
Други корак Пројекта био је писање књижевног манифеста за изам који су осмислили и
писање књижевних дела у складу са тим измом. Такође, могли су да направе ликовни рад, као
и да приложе илустрације (корелације са ликовном културом), или музичке секвенце које су у
складу са њиховим измом (корелације са музичком културом). Пројекат су представили у ПП
презентацији (корелације са рачунарством и информатиком). Ученицису предали пројекте и
презентовали своје радове.
Ученици су учествовали у припреми програма за обележавање Дана Светог Саве и у раду
секције креативног писања, као и у раду других секција у оквиру школе и Звездаријаде.
Јелица Пајић, професор српског језика и књижевнсти, је са ученицима одељења 2/6 у
оквиру обележавања Дана науке на Ади Циганлији одржала радионицу „Улице мог града“ у
сарадњи са Мирјаном Зечевић, проф. Географије. Ученице одељења 4/4 Милица Петош и
Милица Прусац истог дана спровеле су су радионицу „Дигитално бити ил не
бити“.
На такмичењу Ђачка песничка сусретања Андрија Атанацковић, ученик 2/6, освојио је
прво место на општини Звездара са песмом „Сан“ а Андреј Маринковић, ученик 4/5, освојио је
друго место са песмом „Телефон“. Оба ученика на Градском такмичењу освојила су треће
место.
Професорка Јелица Пајић била је координаторка пројекта „Различитости нас уједињују“.
Представнице Седме београдске гимназије биле су Марина Ивовић, ученица 4/5, Ана Деврња,
ученица 4/4, Милица Поповић, ученица 4/4, Милица Прусац, ученица 4/4, Анастасиа Хаднађ,
ученица 4/4 и Јелица Пајић, менторка ученица на овом пројекту.
Представник локалне организације цивилног друштва са којим је наша школа сарађивала
био је Олег Слатина, председник Еразмус студентске мреже Србије.
Партнерска школа на пројекту била је Туристичко-угоститељска школа из Чајетине. У
оквиру пројекта ученице наше школе писале блогове о интеркултуралности са ученицима из
Чајетине, а потом су провеле радни викенд на Златибору учествујући урадионицама о
културној раноликости и обилазећи локалитете од значаја са ученицима из Чајетине. Након
тога ученици из Чајетине боравили су у Београду, упознали се са културним наслеђем нашег
града, а сви заједно учествовали смо у снимању документарног филма о значају
интеркултуралности.
Завршни догађај у пројекту „Различитости нас уједињују“ под називом „Културишка“
одиграо се 11. и 12. априла у београдском хотелу Зира. На дводневном огађају окупило се
осамдесет ученика из целе Србије, двадесет пет представника цивилног друштва мреже
„Различитости нас уједињују“ и двадесет пет представника средњих школа.
Овим догађајем је обележен крај једног циклуса у сарадњи младих, цивилног сектора и
формалног средњошколског образовног система у дугорочном залагању за јачање
интеркултуралности у нашем друштву. Партнери на пројекту били су Европски покрет у
Србији, Центар локалне демократије (Суботица), Форум цивилне акције (Пожега) и Тимочки
клуб (Књажевац). Пројекат је финансиран из Програма Европске уније Подршка цивилном
друштву.
Ученица Анастасиа Хаднађ освојила је треће место на Општинском такмичењу из језичке
културе.
Ученице Милица Прусац, Милица Поповић, Анастасиа Хаднађ и Ива Марковић за свој
пројекат „Мрежица“ освојиле су награду Дигитална експедиција и тако добиле могућност да
креирају сајт и спроведу пројекат под менторством Јелице Пајић. Пројекат је за тему имао
медијску писменост. У оквиру овог пројекта спроведено је десет радионица у одељењима
другог и четвртог разреда Седме београдске гимназије, а сајт са материјалима је у изради.
У оквиру Еразмус+ пројекта ЛИФТ Седме београдске гимназије Дарко Кмезић, професор
историје, и Јелица Пајић, професорка српског језика и књижевности, од 4. до 8. априла 2022.
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боравили су у студијској посети Образовном центру „Карло Урбани“ у граду Порто Сант
Елпидио у Италији. Овај образовни институт састоји се од гимназије и угоститељске школе.
Професори Седме београдске гимназије присуствовали су часовима историје,
италијанског и енглеског језика, географије, психологије, економије, као и
интердисциплинарним часовима природних наука на енглеском језику, упознали се са
инклузивним праксама колега из Италије.
У оквиру дисеминације пројекта одржано је шест угледних часова. 19.5.2022. на часу
психологије у одељењу 2/6 одржан је час на тему Дигитални отисак. Час је водила професорка
Јелица Пајић, а часу су присуствовали Катарина Петровић, проф. психологије и Дарко Кмезић,
професор историје (онлајн).
31.5.2022. у 12 часова одржан је интердисциплинарни огледни онлајн час у сарадњи са
школом „Карло Урбани&quot; из Италије. Ученици из Италије су први разред, док су ученици
из Седме гиназије други разред и слушају изборни програм Уметност и дизајн. Час су држали
Маринела Марини, проф. енглеског језика из Италије, Дарко Кмезић, проф. историје и Јелица
Пајић, проф. изборних програма и књижевности уз вршњачке едукаторе Милицу Прусац и
Анастасију Хаднађ, ученице 4/4. Часу је присуствовала проф. књижевности Нада Поповић.
Тема часа била је Safe and creative online.
Интердисциплинарни час Digital footprint на енглеском језику 2.6.2022. одржале су Бојана
Алексић и Јелица Пајић у 2/5 Седме београдске гимназије. Час је реализован по узору на
програм CLIL у Италији. Час је стримован. Дарко Кмезић, професор историје, и Владимир
Николић, професор изборних програма, пратили су час онлајн. Интердисциплинарни двочас на
тему Психологија јунака у приповеци „Ветар“ Лазе Лазаревића одржале су Катарина
Петровић, професорка психологије, и Јелица Пајић, професорка српског језика и
књижевности. Часови су одржани 9.6.2022 у одељењу 2/6 Седме београдске гимназије.
Интердисциплинарни час Мозаици Равене одржан је 20.6.2022. у мешовитој групи
ученика првог разреда који прате изборни програм Уметност и дизајн. Час су реализовали
Дарко Кмезић, професор историје, и Јелица Пајић, професорка књижевности и изборни
рограма Уметност и дизајн и Језик, медији и култура у Седмој београдској гимназији. Часу је
присуствовао Владимир Николић, професор изборних програма.
У другом полугодишту ученици другог разреда и четвртог разреда били су и део етвининг
пројекта „Буди медијски писмен“ који је реализован у сарадњи са још две школе (из
Пожаревца и Летоније) и у оквиру овог међународног пројекта усавршавали су вештине
сарадње, комуникације на матерњем и енглеском језику, дигиталну и медијску писмености.
Продукт овог пројекта је електронска књига доступна на следећем линку:
https://online.fliphtml5.com/ivpry/okch/#p=1.
Ученици 4/4: Анастасиа Хаднађ, Милица Прусац, Милица Поповић, Милица Петош, Ива
Марковић, Ана Деврња, Никита Манић били су у улози вршњачких едукатора и координатора
пројекта. Пројекат је изведен под менторством Катарине Петровић и Јелице Пајић.
Дана 23.5.2022. одржан је интердисциплинарни угледни онлајн час под називом Кроз
пројекат „Буди медијски писмен“. Час је био намењен ученицима првог разреда који слушају
изборне програме Језик, медији и култура, Уметност и дизајн и Здравље и спорт.
Час су одржале професорке Катарина Петровић и Јелица Пајић.
Дана 14.5.2022. ученице Ива Марковић, Анастасиа Хандађ, Лаки Лара Милосављевић,
Марина Ивовић и професорка Јелица Пајић учествовале су на међународној конференцији
Media Education Exchange Talks у организацији Америчког савета. Професорка и ученице
учествовале су у панел дискусији о медијској писмености и њеном значају у савременом
друштву из угла ученика и просветних радника.
Ученик Андрија Атанацковић добио је похвалу на такмичењу Звездаријада за песму, а
Анастасја Хаднађ похвалу за есеј.
Јелица Пајић била је део радне групе ЗУОВ-а за одобравање програма стручног
усавршавања за област Српски језик и књижевност и прегледала 26 програма стручног
усавршавања. Такође, учествовала је у евалуацији уџбеника Читанка за трећи разред гимназија
и стручних школа у издању Завода за уџбенике као члан комисије ЗУОВ-а.
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Ученици 4/5 и 4/4 гледали су представе на фестивалу Битеф („Ана Франк“, „Декамерон
2020“), а ученици 2/6 и 4/4 у априлу и мају гледали су представе „Београдска трилогија“ и
„Лоренцачо“у Југословенском драмском позоришту. Ученици 4/4 и 4/5 посетили су филмски
фестивал Слободна зона и гледали филм „Земља! Стоп!“.Нада Поповић, професор српског
језика и књижевности је са ученицом одељења 4/3 Саром Ђуровић остварила пласман на
Републичко такмичење рецитатора. После освојених првих места на Општинском и Градском
ракмичењу, ученица се пласирала на Републичко такмичење са песмом Биљане Станојевић
,,Обичним речима речено“. Такмичење је одржано у Ваљеву 13. и 14. маја 2022. године. Са
колегиницама Зорицом Чубрановић и Јелицом Пајић у више наврата је организовала одлазак у
позориште. Ученици свих разреда су показали велико инетересовање за позоришне представе
свих жанрова.
У току јануара месеца, када се кренуло са анлизом романтичарске књижевности, у
одељења другог разреда (2/1, 2/2, 2/3 су долазили ученици четвртог разреда (одељење 4/3) и
одржали предавања о животу и стваралаштву Петра Петровића Његоша.
У фебруару су ученици другог разреда почели самостално да истражују и резентују жовот
и стваралаштво српских романтичара, на једном од тих часова су били
присутни и директор школе, Мирослав Маркићевић, и педагог школе, Драгица
Китановски.
У мају је одржан огледни интердисциплинарни час са Катарином Петровић, професорком
психологије, на коме су ученици имали прилике да повежу знања из психологије и српског
језика и књижевности. Тема је била психолошка приповетка ,,Ветар“ Лазе Лазаревића.
Одељења другог разреда су за пројектну наставу имала израду плаката за представу/филм
на тему из романа ,,Ана Карењина“ Лава Николајевића Толстоја или ,,Кад су цветале тикве“
Драгослава Михаиловића. Пројекат је изведен у корелацији са ликовном културом, као и
изборним предметима Уметност и дизајн и Језик, медији и култура.лУченици четвртог разреда
су за пројектни задатак имали да представе један криминални романа, где су имали да изложе
случај где један део одељења треба да пронађе извршиоца злочина. Цела идеја је потекла од
анализе дела ,,Браћа Карамазови“ Ф. М. Достојевског. Ученица одељења 4/3 Јана Јовановић је
на врло интересантан начин приближила књигу ученицима и заинтересовала их да је
прочитају.
Са колегама Аном Марковић и Николом Гачићем припремана је и организована прослава
Дана Светог Саве. Цела припедба је изведена и снимљена у Храму Свдетог Саве.
Љубиша Суботић, професор српског језика и књижевности је планирао и реализовао
пројектну наставу. У првом разреду је током првог полугодишта, заједно са професорком
информатике Иваном Данков, реализован пројекат Академско писање –израда семинарског
рада, а у другом полугодишту је у оквиру области Народна књижевност реализован пројекат
Причам ти причу.
У трећем разреду, током другог полугодишта, реализована су два пројекта. Заједно са
профсором ликовне културе Владимиром Дуковским реализован је пројекат Авангарда –
аутоматско писање, а из области Авангарда реализован је и пројекат Песници авангарде.
Ученици трећег разреда су посетили хуманитарно поетско вече Песници за Луку.
Ученици су учествовали на Звездаријади – фестивалу културе младих и освојили су следеће
нграде:
Кратка прича:
Адријан Миловановић, друга награда
Дуња Дукић, похвала
Теодора Филиповски, похвала
Презентација текста – дизајн интернет странице:
Нина Кулић, прва награда
Теодора Филиповски, друга награда
Софија Марсенић, трећа награда
Адријан Миловановић, похвала
Јелена Посавац, похвала
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На литерарном конкурсу Задужбине „Доситеј Обрадовић“ за ученике средњих школа за
2022. годину Растко Познановић, ученик одељења 1/3, освојио је трећу награду за есеј Вера и
филозофија – Привидни сукоб.
Током школске 2021/2022. заједно са професором Милошем Декићем водио је драмску
секцију, а изводен је Хандкеов комад Час када нисмо знали ништа једни о другима. Представа
је на такмичењима и фестивалима освојила следеће награде:
На 36. Фестивалу позоришних игара деце и младих (општински ниво)
- Прво место
- Награда за режију
На 24. позоришним Сусретима ученика гимназија Србије (републички ниво)
- Награду за најбољу представу у целини
- Награду за најбољи сценски покрет
- Награду за епизодну мушку улогу освојио је Гаврило Беслаћ, ученик 1/3
Подносилац извештаја:
Нада Поповић, професор српског језика икњижевности

Стручно веће енглеског језика

Стручно веће енглеског језика је окупило шест професора: Бојана Алексић, Милица
Гаровић, Наташа Траиловић Поповић, Јелена Станојчић, Горан Михаиловић и Милена
Ђуришић. Током ове школске године, Стручно веће је преко апликације Гугл Мит одржало
четири састанка, а у школи, као и преко апликације Вибер, професори су спонтано
размењивали савете и искуства и договарали се око текућих питања, у колегијалној и
сарадничкој атмосфери.
Васпитно-образовни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и Годишњим
планом рада су у потпуности испуњени.
Иницијални тест ученика првог разреда је показао да је и ове године крајње скроман ниво
знања које су ученици стекли у основној школи, што је утицало на планирање даљих
активности и начина рада са ученицима, на редовној и допунској настави.
Сви чланови Већа су настојали да формативним оцењивањем прате, оцењују и даље
усмеравају рад ученика, о чему сведочи и велики број емотикона у Дневнику рада. Тиме је
знатно олакшано и закључивање коначних оцена.
Имајући у виду врло мале разлике у Наставном програму између природног и друштвеног
смера (исто важи и за стандарде и очекиване исходе), за оба смера смо користили исти
уџбеник, On Screen (Express Publishing). Осим уџбеника, у настави смо користили различите
дигиталне и друге ресурсе (додатни материјали постављани у Гугл учионици, линкови ка
видео-материјалима, интерактивна граматика за рад на компјутерима у школи); они су
коришћени превасходно као додатна вежбања, као начин увођења нових граматичких области
кроз контекст, али и као додатни тематски садржаји, у складу са Тематским областима датим у
Правилнику о плану и програму наставе и учења за гимназију.
На Hippo олимпијади из енглеског језика, одржаној 11. и 12. марта 2022. године, две
ученице
Седме
београдске
гимназије
остварили
су
велики
успех:
• Анастасиа Хаднађ, ученица одељења 4/4, освојила је прво место у кагегорији Hippo-5
(професор Наташа Траиловић Поповић), са још свега двoje ученика из Србије
• Наталија Стошић, ученица одељења 2/1, освојила је пето место у категорији Hippo-4
(професор Бојана Алексић).

91

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА за школску 2021/2022. годину

На Градском такмичењу из енглеског језика, одржаном 27. марта 2022. године у Седмој
београдској гимназији, запажен успех су постигли следећи ученици:
•

Анастасиа Хаднађ (одељење 4/4), друго место са освојених 36 од 40 поена
(професор Наташа Траиловић Поповић),

•

Марко Марковић (одељење 4/6), Катарина Арсенијевић, (одељење 4/3) и Јована
Вучићевић (одељење 4/3) освојили су треће место (професор Јелена Станојчић).

Почетком априла је одржано друго пилотирање државне матуре, где се велики број
ученика одлучио за енглески језик као изборни предмет. У организацији и прегледању тестова
су учествовали сви чланови нашег стручног већа. То је уједно била и прилика за размену
мишљења о испитним задацима. Сматрамо да треба задржати све четири врсте задатака за
проверу разумевања прочитаног текста, као и све врсте граматичких и лексичких задатака; с
друге стране, сматрамо да нема потребе за чак три писмена састава; један писмени састав који
треба да испуни више захтева, слично ономе на пријемном испиту за Филолошки факултет,
био би, сматрамо, далеко валиднији у погледу провере знања ученика. У том смислу предност
дајемо задацима са Првог пилотирања државне матуре.
Чланови Већа су и током ове школске године посећивали семинаре, стручне скупове,
вебинаре и остале видове стручног усавршавања, о чему су послати извештаји координатору.

Стручно веће другог страног језика и латинског језика
Руководилац стручног већа
Верица Бантулић, професор латинског језика
Чланови Стручног већа су:
1. Индира Халимић (замена Светлана Костић) - немачки језик
2. Ирена Живковић (замена Оливера Ђурђевић) – немачки језик
3. Виолета Влашки – руски језик
4. Миленка Костић – руски језик
5. Бојана Николић – француски језик
6. Верица Бантулић – латински језик
7. Младен Токовић – латински језик
Одржано је пет састанака Стручног већа, а чланови већа, поред тога, редовно
комуницирају и договарају се преко интернет апликација. Сви чланови Стручног већа сарађују
и у планирању и организовању рада се руководе образовним стандардима и усаглашавају
критеријуме оцењивања. Заједничку активност су остварили и аудио снимцима ученика који
су рецитовали песме посвећене мајци и жени на различитим језицима поводом 8. марта.
У настави немачког језика ученици су показали солидно знање и успешно завршили
школску годину, без недовољних оцена. Два ученика су полагала разредни испит –
Александар Оташевић 1/1 и Ивана Милеуснић 2/1. Лука Мијатовић, ученик одељења 4/6 је
учествовао на окружном такмичењу из немачког језика. Реализовани су сви планирани
писмени задаци. Осим уџбеника, у настави се користе и други извори за унапређење и
побољшање мотивације ученика за рад (youtube канал за учење немачког језика, дигиталне
игрице, квизови и др.). Користе се аудиовизуелни и илустративни материјали, као и савремене
образовне технологије. Садржаји предмета се повезују са примерима из свакодневног живота и
искуствима ученика. Настава је прилагођена различитим образовним потребама и
могућностима ученика. Кад год је могуће, у раду се користе групна дискусија, дебате, играње
улога.
У настави руског језика реализоване су наставне активности према плану и програму
наставе за четврти разред, као и према Програму наставе и учења за први, други и трећи
разред. Настава је извођена према комбинованом моделу, при чему је део ученика пратио
наставу искључиво на даљину.
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Два ученика су упућени на полагање разредног испита . Реализована је допунска
настава, са спорадичним доласком ученика на часове. Е твининг секција није се одвијала по
плану, јер су се ученици нередовно одазивали на задатке – комбиновани модел није
одговарајући облик наставе за функционисање ове секције.
Виолета Влашки је координирала спровођење пројеката:
Квалитетно образовање за све и ЛИФТ (Еразмус плус). Поред тога, активно се
усавршавала на семинарима, стручним скуповима, конференцијама и обукама (детаљни
подаци су у извештају о стручном усавршавању). И Миленка Костић се усавршавала на
бројним семинарима и предавањима и учествовала на међународном педагошком форуму.
Настава француског језика се одвијала у свим разредима и чинили су је теоријски
часови и часови вежби, што је унело побољшање у само одвијање часова, а самим тим и боље
резултате ученика. План и програм су делимично обрађени, пре свега због епидемије ковида и
преласка на онлајн наставу у одређеном периоду. Иако је ово била друга сезона онлајн
наставе, неки ученици се и даље нису сналазили током онлајн часа и наводили су проблеме са
интернетом, камерама, звучницима, које професор није могао да провери, па су неки ученици
много одсуствовали.
На крају године су сви ученици позитивно оцењени, није било разредних ни поправних
испита. Ученица Сташа Андрејић (2/7) је добила диплому ДЕЛФ за ниво Б1.
Настава латинског језика се одвијала према Програму наставе и учења, са малим
одступањима, услед скраћења часова због епидемиолошке ситуације. На разредне испите је,
због непохађања наставе, упућено 5 ученика: Александар Оташевић, Теодора Петровић (1/1),
Јована Попарић (1/4), Грегор Барац, Катарина Момчиловић (2/1). Остали ученици су успешно
савладали задати програм.

Стручно веће другог страног језика и латинског језиka

Веће је одржало 4, закључно са августом одржаће 5 састанака:
рбр

1.

РДатум
одржавања

03.09.2021.

Дневни ред

Присутни

1. Усвојен је годишњи план рада.
2. Избор руководиоца Стручног већа
3. Годишњи план активности за школску
2021/2022 г.
4. Избор уџбеника за нову школску годину
5. Разно

проф. француског језика Бојана
Николић
проф.руског језика Виолета
Влашки
проф.латинског језика Верица
Бантулић
професорка немачког језика
Ирена Живковић

2.

26.11.2021.

1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог руководиоц већа, професорка
класификационог периода
немачког језика Ирена
2. Преношење информација са састанка Педагошког Живковић, проф. немачког језика
колегијума одржаног 25.11.2021.
проф. француског језика
3. Мере за унапређење успеха ученика
Александра Костић (замена за
4. Доношење ИОП-а
проф. Бојану Николић)
5. Активности на реализацији Школског развојног
плана
проф.руског језика Александра
6. Разно
Гецић (замена за проф. Виолету
Влашки)
проф.латинског језика Верица
Бантулић
професор немачког језика,
Немања Марковић (замена за
проф. Индиру Халимић)
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3.

4.

26.01.2022.

19.06.2017.

Анализа успеха ученика Седме београдске
гимназије на крају првог полугодишта
школске 2021/2022. године
2. Мере за унапређење успеха ученика
3. Доношење Плана уписа Седме београдске
гимназије за школску 2022/2023. годину
4. Самовредновање области квалитета Настава и
учење
5. Евалуација ИОП-а
6. Организовање наставе по комбинованом моделу
у другом полугодишту школске
2021/2022. године
7. Доношење распореда писмених провера за трећи
класификациони период
8. Разно
1. Усвајање записника са треће седнице стручног
већа
2. Извештај за екстерно и интерно усавршавање
3. Разно

руководилац стручног већа,
Ирена Живковић, проф.
немачког језика
проф.латинског језика Верица
Бантулић
проф. француског језика Бојана
Николић
проф. немачког језика Зорица
Радека (замена за проф. Индиру
Халимић)
проф. руског језика Александра
Гецић (замена за проф. Виолету
Влашки)

руководилац стручног већа,
Ирена Живковић, проф.
немачког језика
проф.латинског језика Верица
Бантулић
проф. немачког језика Индира
Халимић
проф. руског језика Виолета
Влашки

5.

19.08.2017.

Сви чланови Стручног већа сарађују и у планирању и организовању рада се руководе
образовним стандардима и усаглашавају критеријуме оцењивања.
Немачки језик у школској 2021/22 су предавали проф. немачког језика Ирена Живковић,
одељењима I/1,2; II/2,4; III/3,4,5,6; IV/6,7 и наставници на замени, Немања Марковић и
Зорица Радека, а редовни наставник проф.немачког језика Индира Халимић била је
на вишемесечном боловању, и у овој школској години поново почела са радом у априлу
2022. Настава се одвијала у одељењима I/1,4,5,6,7; II/1,2,3,4,7; III/1,2 i IV/1,2,3,4,5.
Одржавани су разни видови наставе због објективних услова, односно пандемије корона
вируса.
Образовно васпитни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и Годишњим
планом рада школе су испуњени у највећем степену.
Сви ученици су на крају школске године оцењени позитивном оценом, а ученица Теодора
Јевтић, III-3, освојила је 5.место (од 61 такмичара из целе Србије) на Willkommen такмичењу
из немачког језика.
Реализовани су сви планирани писмени задаци. Осим уџбеника, у настави се користе и други
извори за унапређење и побољшање мотивације ученика за рад (youtube канал за учење
немачког језика, дигиталне игрице, квизови и др.). Користе се аудиовизуелни и илустративни
материјали, као и савремене образовне технологије. Садржаји предмета се повезују са
примерима из свакодневног живота и искуствима ученика. Настава је прилагођена различитим
образовним потребама и могућностима ученика. Кад год је могуће, у раду се користе групна
дискусија, дебате, играње улога.
Реализована је допунска настава из свих језика, са спорадичним доласком ученика на часове.
У настави руског језика, које су држале проф. Виолета Влашки и проф. Александра Гецић
на замени, реализоване су наставне активности према Програму наставе и учења. Настава је
извођена делом према комбинованом моделу, а већим делом непосредном наставом.
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Један ученик је упућен на полагање разредног испита (Улиана Никитина 2/7)
Проф. Руског језика, Виолета Влашки, координирала је спровођење пројеката:
Квалитетно образовање за све и ЛИФТ (Еразмус плус). Поред тога, активно се
усавршавала на семинарима, стручним скуповима, конференцијама и обукама (детаљни
подаци су у извештају о стручном усавршавању).
У свим одељењима првог разреда и одељењима друштвено-језичког смера другог разреда,
реализован је програм наставе и учења латинског језика, који је предавала проф. Верица
Бантулић. Било је одређених потешкоћа због специфичности наставе у претходном периоду
услед здравствено-безбедносних фактора, али су они превазиђени додатним ангажовањем
ученика и наставника. Сви ученици су успешно завршили школску годину, осим Растка
Вујовића и Јелене Зечевић који су упућени на поправни испит.
Александар Васић 1/4 и Јелена Посавац 1/3 су успешно учествовали на Републичком
такмичењу у знању латинског језика.
У раду са ученицима се као користан алат показала Гугл учионица, коју ћемо и даље
користити, без обзира на тип наставе.
У школској 2021/22. години настава француског језика реализована је према
комбинованом моделу наставе.
Француски језик предавали су професорке Бојана Николић, и две наставнице на замени,
Александра Костић и Марија Панџа.
Сви ученици су успешно завршили школску годину, сем ученика Алексе Радоша, који је
упућен на полагање допунског и разредног испита из француског језика.

Руководилац Стручног већа
Проф. немачког језика Ирена Живковић

Стручно веће историје и географије
Руководилац стручног већа
Радмила Грујић, професор географијије
Стручно веће историје и географије чине 4 наставника историје: Тлачинац Соња, Дарко
Кмезић, Марина Петровић, Александар Михајловић као и 3 наставника географије: Радмила
Грујић, Мирјана Зечевић и Мирослав Маркићевић.
Образовно-васпитни циљеви током школске године 2021-2022. Предвиђени Наставним
планом и програмом и Годишњим планом рада школе су испуњени скоро у потпуности с
обзиром на епидемију ковида 19. Током ове школске године, због наведене епидемије, школа
је применила комбиновани систем наставе па су ученици долазили у школу наизменично,
смењујући се на недељу дана, а било је и ученика који су наставу пратили искључиво онлајн.
Током 2021-2022 године одржано је 5 седница стручног већа историје и географије где су
члановима Већа пренете информације са одржаних Педагошких колегијума. На почетку рада
овог Већа изабран је руководилац Већа и то је наставник историје Радмила Грујић.
У току школске 2021- 2022 године спорадично се прелазило на онлајн наставу преко
апликације меет-а тј како су налагале околности.
На састанцима Стручног већа расправљало се о плану рада Већа, нивоу предзнања
ученика првог разреда као и о мерама за побољшање успеха. Наставници примењују нове
методе и средства у настави, презентације ученика и они преко гугл учионице добијају задатке
из ових предмета где се бележи и формативно оцењивање током школске године.
Такође, наставници су били у обавези да своја предавања са редовних часова,
презентације или видео материјале редовно постављају у гугл учионице.
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Допунска и додатна настава су одржаване према распореду задужења наставника или по
потреби. Наставници овог Већа учествовали су и у реализацији наставе ученика који прате
наставу по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 са ученицима : Анђела Петрић 2-3; Анђела Вудраг 3-2 ; Јована
Недељковић 4-2 и Софија Главинић 4-3 и ученик Александар Оташевић 2-1.
Наставници овог Већа су и чланови Тимова у школи који су, због епидемиолошке
ситуације, своје састанке одржавали преко апликације меет и нису били у могућности да, због
епидемије, остваре значајније резултате у раду тимова.
Наставницима су послате и табеле за екстерно и интерно усавршавање на крају школске
2021-2022 године које су они проследили ПП служби. Такође, чланови овог Већа попунили су
и проследили анкету за самовредновање из области квалитета наставе и учења као и подршке
ученицима.
На крају школске године реализовано је и полагање матурских испита али и одбране
матурских радова где су ментори били професори историје Тлачинац Соња, Дарко Кмезић и
Петровић Марина као и професори географије Радмила Грујић и Мирјана Зечевић. Испитна
питања за полагање разредних испита из историје и географије усаглашена су на састанку
Већа и наставници су их поставили у гугл учионице да би биле доступне ученицима а
претходно је у школи реализована и припремна настава из ових предмета по утврђеном
распореду.
Наставници географије Радмила Гријућ и Мирјана Зечевић учествовале су у раду Еко
школе..Мирјана зечевић је била и део тима Планинарске секције, која је успешно организовала
више путовања на различите дестинације Наставник Тлачинац Соња учествовала је у раду
Тима за обезбеђивање квалитетаи развоја устнове у вези планирања активности за припремање
ученика за полагање опште-државне матуре за генерацију ученика који су школу уписали
2019-2020 године.
Наставница историје Соња Тлачинац са учеником Новаковић Матејом 2-2 је освојила 2
место на Општинском такмичењу, а потом 2 место на Градском и пласман на Државном
такмичењу.
.
Наставници овог Већа похађали су и стручне семинаре ове школске године што је
наведено у табели за екстерно усавршавање као и семинара.
У настави се, од прошле школске године, користи допуњен и обновљен фонд историјских
карти, географских, мултимедијалних наставних средстава у циљу потпуније реализације
наставних циљева и задатака. Ученици су, заједно са својим наставницима, друштвенојезичког смера, припремали презентације из географије и историје за поједине наставне
јадинице чиме је постигнуто њихово активно укључивање у наставни процес, остварени су
исходи наставе а исте смо поставили у гугл учионице свих одељења матураната да би биле
доступне свим ученицима и тако постали пример добре праксе.
Такође, настављена је пракса обиласка часова од стране директора школе, ПП службе,
заменика директора и када се настава одржавала онлајн и када је био комбиновани систем
наставе.
Наставници овог Већа учествовали су и у стручним скуповима и вебинарима разних
издавачких кућа које су онлајн презентовале нове уџбенике за историју и географију што је све
евидентирано у табелама ових наставника за интерно усавршавање.
Због околности којима смо били изложени и ове школске године 2021-2022. Један део
планираних активности није реализован али ће се реализацији истих приступити у наредној
школској години, због одласка на боловање у више наврата, колега из већа..

Стручно веће друштвених наука и филозофије
Стручно веће друштвених наука и филозофије чине следећи наставници:
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- Катарина Петровић, професор психологије и изборних предмета
- Марко Перић , професор филозофије и изборних предмета
- Драгана Бељански, професор филозофије и изборних предмета
- Марија Рековић, професор филозофије и изборних предмета
- Никола Гачић, наставник верске наставе
- Јасмина Назарчић, професор социологије
- Ивана Васовић, изборни предмети
- Ирена Живковић, грађанско васпитање
У току претходне школске године одржано је пет седница стручног већаОне су
најчешће одржаване након педагошког колегијума да би се наставници упознали са
закључцима колегијума као и предложеним мерама за отклањање недостатака и
превазилажење проблема у извођењу наставе..Рад стручног већа, као и рад школе у
целинј, обележени су посебним условима у којима се одвијала настава( комбиновани
модел, настава на даљину).Мада су часови редовне наставе одржани у складу са
предвиђеним фондом или са недостатком који је у границама дозвољеним законом,
постављени образовно-васпитни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и
Годишљим планом рада школе, захтевали су извесно прилагођавање тренутним
условима у којима се настава одвијала.
У условима када је било немогуће обезбедити присуство свих ученика у школи,
рад секција , као и организовање других ваннаставних активности било је отежано, па
тих активности у овом периоду није ни било.
Појачана је сарадња и размена искустава у реализацији наставних програма и
коришћеље алтернативних средставау настави којима би се ученици додатно
мотивисали да прате наставу и када су изван школе.Посебан изазов је представљао
процес провере знања, па је нагласак ставњен на разне облике формативног
оцењиваља.
Уз све потешкоће образовно – васпитни циљеви су у највећој мери реализовани.
Професорка психологије, Катарина Петровић ,представила је e/twining пројекат
као део интерног усавршавања наставника.
Наставници који чине ово веће, поред интерног усавршаваља, похађали су стручне
семинаре који су били организовани он-лајн.
Стручно веће природних наука
Стручно веће биологије, физике и хемије у току школске 2021/2022. године су чинила
четири наставника биологије (Милица Кокотовић, Tатјана Богојевић, Мирјана Мажибрада и
Бобан
Марковић),
четири
наставника
физике
(Гордана
Илић,
Миленко
Јездимировић,Магдалена Поповић/Арсић и Радосава Лазовић,Милијана Јаковљевић,Јесено
Роквић и четири наставника хемије (Наташа Диздаревић, Новица Миловановић, Тамара Симић
Јаћимовски и Светлана Тодоровић).
Образовно-васпитни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и Годишњим
планом рада школе су и ове школске године испуњени у највећем степену.
Рад Стручног већа обављао се кроз седнице стручног већа, сарадњу са стручним
друштвима, са психолошко-педагошком службом, организовањем посета културно –
образовним манифестацијама и образовним устaновама, држањем огледних и угледних часова,
организовањем пројеката и кроз размену искустава чланова већа.
У току школске 2021/2022. године одржано је четири седнице стручног већа (преко гоогл
мета) на којима се расправљало о плану рада стручног већа, нивоу предзнања ученика првог
разреда, опремању кабинета и хемијске лабораторије, мерама за побољшање успеха, примени
нових метода и средстава у настави, тематској настави, искуствима у пројектној настави,
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уједначавању критеријума оцењивања, припреми ученика за такмичења из биологије, хемије и
физике, припреми матурских, разредних и поправних испита, уџбеницима који ће се
примењивати у наредној школској години и другим текућим питањима као што је „настава на
даљину“, Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију, формативно
оцењивање у Гугл учионици и др. Часови редовне наставе су одржани у складу са
предвиђеним фондом или са мањком који је у границама дозвољеним законом. Допунска и
додатна настава oдржана је према распореду задужења наставника.
Настава из oвих предмета обављала се у кабинетима за биологију, физику и у хемијској
лабораторији као и у појединачним учионицама.Настава се изводила у првом полугодишто по
комбинованом моделу ,ау другом полугодишту непосредно.
Ученици су самостално или са наставницима планирали и изводили огледе, учествовали у
опремању и одржавању хемијске лабораторије, припремали презентације за поједине наставне
јединице. Постигнуто је њихово активно укључивање у наставни процес, упознавање са
научним методама укључујући поступке и методе карактеристичне за природне науке.
Сарадња ученика, дигиталне компетенције и рад са подацима и информацијама били су
посебно изражени у „настави на даљину“.
На пилоту државне матуре 2022. године хемију је полагаоло три ученика. Њихова
успешност је била је један ученик 4 и два ученика 2.
У оваквој ситуацији, због неадекватне бројности узорка у односу на укупан број
матураната, нису могуће никакве подробније анализе успешности ученика на матурском
испиту из хемије.
У разговору са ученицима, лако се да закључити да је владало велико одсуство
мотивације за излазак на испит у ситуацији када од овог процеса нису видели никакву користу
периоду интензивних припрема за предстојеће пријемне испите на факултету и израде
матурских радова за важећи систем полагања матурског испита.
На сатанку актива је констатовано да су питања на тесту била у сагласности са градивом и
стандардима.
На пилоту државне матуре 2022. године физику је полагао само један ученик. Његова
успешност је била одлична.
У оваквој ситуацији, због неадекватне бројности узорка у односу на укупан број
матураната, нису могуће никакве подробније анализе успешности ученика на матурском
испиту из физике.
Успешност овог ученика је недвосмислено одлична ( скоро максималан број бодова) а
била би вероватно и изванредна да су сва питања била усклађена са термином одржавања
пробног испита. Очигледно, особе које су састављале питања нису водиле рачуна о томе да
одређени делови градива атомске, нуклеарне физике и астрономије у тренутку одржавања
испита још нису реализовани у наставном процесу четвртог разреда гимназије.
Са друге стране, огроман опус физике у гимназији током четворогодишњег школовања,
његова интердисциплинарност и непостојање било каквих оквира избора градива које ће бити
тестирано, утицало је на ученике да не излазе на испит из физике.
У разговору са ученицима, лако се да закључити да је владало велико одсуство
мотивације за излазак на испит.
У ситуацији када од овог процеса нису видели никакву корист, у периоду интензивних
припрема за предстојеће пријемне испите на факултету и израде матурских радова за важећи
систем полагања матурског испита, без било каквих материјала за припрему полагања пилот
матурског испита ( збирке задатака, приручници и сл.), физика је била огроман и непотребан
напор, те стога није ни било значајнијег интересовања.
План и програм физике за гимназију је изузетно обиман. Не може се очекивати нити од
ученика нити од професора да у кратком року реализују припрему и успешно ураде
рекапитулацију толиког градива, без адекватних смерница.
Постојећи стандарди јесу некакав оквир рада али ни приближно адекватан нити ефикасан
за овакве ситуације. Бесмислено је очекивати од ученика да све оно што предвиђају стандарди
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за физику, задрже као резидентно знање током четири године. То је немогуће. У неком
тренутку, градиво се мора рекапитулирати. За тај процес неопходно је пре свега време и
реалан сажетак захтева из градива, јасно ограничен и представљен у виду испитних питања,
испитних захтева, збирке најважнијих задатака, приручника фундаметалних теоријских знања.
Потигнућа успеха и општи закључак на пилоту државне матуре 2022. године из
биологију је следећи.
Питања на тесту била су склади са стандардима,али постигнућа ученика била су слаба.
Констатовано је да се морају више мотивисати ученици.
Наставница хемије Наташа Диздаревић је оджала два предавања(август и септембар ) на
Хемијском факултету,посета Хемијском факултету(мај) са ученицима 3-4,присуство на
предавању др Милана Николића(Молекули љубави-хемија љубави) и обилазак лабораторије за
индустријку хемију,где су ученици имали прилику да виде како се прави стакло.
У рад Еколошке секције и пројекте Еко-школе у школској 2021/2022. години били су
укључени следећи професори из актива природних наука: Марина Дрндарски, Гордана Илић,
Татјана Богојевић, Милица Кокотовић, Новица Миловановић, Миленко Јездимировић,
Светлана Тодоровић,
Ученици чланови секције били су укључени у све активности Еко-школе. Поједини
ученици су и чланови Одбора Еко-школе и чланови Еко-патроле.
Актиности еко школе у 2021-2022 години
Септембар – октобар-Дан науке (одржан 2. октобра на Ади Циганлији)учествују
Марина Дрндарски, Гордана Илић, Татјана Богојевић, Милица Кокотовић, Новица
Миловановић, Миленко Јездимировић, Светлана Тодоровић, Јелица Пајић, Немања
Здравковић, ученици
Новембар-Посета Ботаничкој башти и потписивање уговора о сарадњи Марина
Дрндарски, Гордана Илић, Татјана Богојевић, Мирослав Маркићевић, ученици
Децембар
Фестивал науке у ОШ „Дринка Павловић“ учествују
Марина
Дрндарски, Гордана Илић, Татјана Богојевић, Милица Кокотовић, Новица Миловановић,
Миленко Јездимировић, Светлана Тодоровић, Јелица Пајић, Немања Здравковић, ученици
Међународно такмичење o одрживом развоју фондације Thе Тrust for Sustainable Living
– писање есеја учествују Марина Дрндарски, Татјана Богојевић, Милица Исаковић
Март – мај
Вршњачка едукација и радионице о енергетској ефикасности учествују
Гордана Илић, Миленко Јездимировић, ученици
Вршњачка едукација и радионице о сепарацији отпада и рециклажи учествују
Новица Миловановић, ученициаковић (4-5)
Април-Ликовни конкурс за Дан планете Земље
учествују
Владимир Николић, Александра Вуксановић, ученици

Владимир

Дуковски,

Април - мај
Волонтирање ученика у Ботаничкој башти
Милица Кокотовић, ученици првог, другог и четвртог разреда

Татјана

Богојевић,

Мај - јун Пројекат „Буди део промена које желиш да видиш око себе“ учествују Марина
Дрндарски, Гордана Илић, Милица Кокотовић, Новица Миловановић, Светлана Тодоровић,
Татјана Богојевић,ученици
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Мај-Округли сто о Генетички модификованим организмима
Дрндарски, Милица Кокотовић, Гордана Илић, ученици

учествујуМарина

Јун-Пројектни дан Еко-школе учествују
Марина Дрндарски, Гордана Илић, Татјана
Богојевић, Милица Кокотовић, Новица Миловановић, Миленко Јездимировић, Светлана
Тодоровић, ученициНационална дебата „Климатска правда“ Марина Дрндарски, Гордана
Илић, Татјана Богојевић, Мирослав Маркићевић, Наташа Траиловић ПоповићУчешће на
такмичењу о одрживим градовима – израда и постављање кућица за птице и хотела за инсекте
Гордана Илић, Миленко Јездимировић, Марија Панџа, ученициХуманитарна акција и
волонтирање у Солидарној кухињи
Милица Кокотовић, ученици.
Пројекат-Еразмс плус,пројекат мобилности наставникаучествовали су наставници
Милица кокотовић и Гордана Илић,пројекат је одржан у марту 2022 године.
Пројекат-Церн. У сарадњи са физичким факултетом ученици Анастасија Хаднађ и
Милица Исаковић су се дирокктно укључивљле у виртуелне собе института церн и
учествовале у мерењима.Сарадњу је остварила наставница физике Гордана Илић.
Пројекат Гео-факс. У сарадњи са географским факултетом у нашој школи је постављен
уређај за мерење загађења ваздуха.На предавању на коме су учествовали наставници са
географског факилтета,директор Мирослав Маркићевић и наставници наше Гордана Илић
Миленко Јездимировић,Мирјана Зечевић,Рада Грујић,Новица Миловановић и Раде Јовић
закључено је да се на сајту може пратити згађеност ваздуха у школи и окружењу,такође се
може овакав уређај коструисати и направити у самој школи чиме бих укључили висе области
у оквиру једног пројекта.

Руководилац Стручног већа природних наука
Новица Миловановић

Образовна област – Математика и информатика
(руководилац Биљана Ристић)
Образовно-васпитни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и Годишњим
планом рада школе су испуњени у већем степену.
Рад Стручног већа обављао се кроз
седнице стручног већа, сарадњу са стручним друштвом, са психолошко-педагошком службом,
планирање огледних и угледних часова и пројектне наставе и кроз међусобне посете часова и
размену искустава чланова актива.
У току школске 2021/2022. године одржано је пет седница Стручног већа наставника
математике и информатике на којима се расправљало о плану рада већа, мерама за побољшање
успеха ученика, примени нових метода и средстава у настави, организовању пројектне наставе,
новом правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање наставника,
васпитача и стручних сарадника, анализи књучне области самовредновања наставе и учења,
уједначавању критеријума оцењивања, припреми матурских испита и другим текућим
питањима.
У реализацији наставе ИОП-а учествовали су: наставник математике Биљана Ристић са
учеником Страхиња Лукић ИОП2, наставник Светлана Јеремић са учеником Коста
Васиљевић (4/1)- ИОП1, наставник математике Бранка Аздејковић са ученицом Јована
Недељковић (4/2)- ИОП2 , наставник Тања Кнежевић са ученицом Анђела Вудраг (3/2)100
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ИОП2. Наставник Далибор Бренер са учеником Марко Јолић 1/2 ИОП1 ученицом Софија
Главинић (4/3) - ИОП2. Наставник математике Александра Милосављевић је радила са
учеником Александар Оташевић (2/1)- ИОП2, Тара Самац 2/3 ИОП1 и Анђела Петрић
ИОП1.Наставник математике Љубомир Јешић је радио са учеником Гаврило Беслаћ ИОП2.
Наставник информатике и рачунарства Радомир Јовић је радио ИОП2 са ученицима Софија
Главинић 4/3, Јована Недељковић 4/2 и Коста Главинић 4/1 ИОП1. Насатвник информатике и
рачунарства Ивана Данков је радила са учеником Гаврило Беслаћ 1/3 ИОП2.
Током школске 2021/2022. године чланови већа су размењивали искуства путем
међусобних позива , како са колегама унутар самог већа, тако и са колегама из других
стручних већа. Настава се ове школске године одвијала комбиновано, пола ученика једног
одељења је на настави а други су код куће на настави на даљину. Ученици су се смењивали
сваки други дан у школи, или су на настави на даљину. Настава је "стримована", професори су
држали часове уживо па су и сами ученици од куће могли активно да прате наставу.
Због ванредног стања у земљи, услед епидемије COVID-19 вируса, изгубљен је део
часова математике јер су наставници били болесни а школа није могла да нађе адекватну
замену- дефицит професора математике. У јануару је троје колега ( Таља Кнежевић, Далибор
Бренер и Биљана Ристић) покривало часове одсутног колеге Љубомира Јешића. На крају смо
ипак сви у законском губитку часова. Чланови већа су задовољни радом и успехом ученика
током наставе на даљину. Због околности у којима смо се нашли, велики број планираних
активности није реализован. Нисмо реализовали планиране активности у оквиру Фестивала
науке- због великог броја оболелих прешли смо на комбиновани модел наставе и Дан броја Пи
није реализован- предметни наставник био на боловању. На припреме и само такмичење за
Кенгур нико од ученика није хтео да иде. Надамо се да је разлог био комбиновани метод
наставе и постизавање задатака у редовној настави.

Стручно веће уметности
Руководилац Стручног већа:
Марија Јовановић, наставник музичке културе
Чланови стручног већа:
Ана Ерор, наставник музичке културе
Владимир Дуковски, наставник ликовне културе
Александра Вуксановић, наставник ликовне културе(мењала је у априлу и мају Владимира
дуковског)
Стручно веће уметности чине два наставника музичке културе и један наставник ликовне
културе.
Образовно-васпитни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и Годишњим
планом рада школе су испуњени у највећем степену.
Рад Стручног већа обављао се кроз седнице стручног већа, сарадњу са другим стручним
већима и са психолошко-педагошком службом.
У току школске 2021/2022. године одржано је десет седница стручног већа на којима се
расправљало о плану рада стручног већа, избору талентованих ученика за секције, мерама за
побољшање успеха, примени нових метода и средстава у настави, уједначавању критеријума
оцењивања, реализацији активности у оквиру додатне наставе и секција, припреми матурских
и разредних испита, тематској и пројектној настави у оквиру стручног већа и сарадњи са
другим већима по том питању и другим текућим питањима. Часови редовне наставе су
одржани на нивоу годишње норме уз дозвољена одступања од 10% мање/више од планираног
годишњег фонда. Настава из ових предмета, у току године, изводила се у три модела: 1. цело
одељење у школи, 2. комбиновани модел, а једно време и на даљину. Часови су се одвијали у
учионицама по одељењима, а не у кабинету, што је донекле отежавало наставу због тога што
није свака учионица имала подједнаке техничке услове. Паралелно са тим део наставе се
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одвијао и преко гугл учионице, па су ученици неке задатке предавали онлајн, а неке су
рализовали у школи. Ове школске године су одржавани часови додатне наставе и секција у
периоду када је епидемиолошка ситуација и организација рада то дозвољавала.
Музичку секцију у Седмој београдској гимназије водила је Марија Јовановић. У
школској 2021-22, одржано је укупно 52 часа музичке секције, од чега је 24 часа хорског
певања и 28 часова/проба школског бенда. Часови секције су реализовани у првом
полугодишту. На часовима певање, обрађивали смо песме по избору ученика и песме
посвећене Св Сави. Школски хор је наступио 29.12.2021. у Храму Светог Илије. Повод је био
снимање прилога за емисију о Св Сави за Тв Храм. Том приликом изведене су четири
композиције: Химна Св Сави, Ко удара тако позно, Над Атоњским храмом и Чујеш брате
Хришћанине.
Певачи који су посећивали музичку секцију:
1. Мила Димитрић 1/1
2. Стојиљковић Јелена ½
3. Стошић Милица 1/3
4. Данило Пејовић 1/5
5. Нецић Катарина 1/7
6. Ника Рамбосек 2/6
7. Андреа Вигњевић 2/3
8. Векић Катарина 3/3
9. Ђина Грнча 3/3
10. Теодора Живојиновић 4/1
11. Јана Јовановић 4/3
12. Јована Васић 4/3
13. Вигњевић Уна 4/5
14. Наталија Здравковић 4/5
15. Миа Петковић 4/7
Чланови школског бенда:
1. Нецић Катарина 1/7
2. Василије Гавриловић 1/2
3. Огњен Спасић 1/2
4. Дуња Драгојевић 2/3
На пробама школског бенда, ученици су вежбали композиције у складу са својим
интересовањима.
За заинтересоване ученике Општина Звездара је организовала радионице певања и тонске
режије у оквиру пројекта „Звездаријада“. Радионице су реализоване у периоду од децембра до
јуна школске 2021-2022.године у просторијама Шесте београдске гимназије и Арт Кафеа у
непосредној близини Шесте гимназије. Радионице су посећивале Тара Самац 2/3, Јована Васић
4/1, Миа Петковић 4/7, Даница Шурлина 4/7 и Уна Вигњевић 4/5. На завршном концерту и
такмичењу Први глас Звездаре, одржаном у петак 24.06.2022. у Пан Театру, наступили су Уна
Вигњевић 4/5, Миа Петковић 4/7, Даница Шурлина 4/7 и бивши ученик Седме гимназије, Саво
Бацић. Уна, Миа и Даница су похвањене за наступ, док је Саво Бацић освојио треће место.
Током читаве школске 2021/22. године, у школи је била постављена изложба најуспелијих
ученичких ликовних радова. Наставник ликовне културе Владимир Дуковски одржавао је блог
„Ликовна култура седме“. Одржано је 8 онлајн часова ликовне секције.
Остварено је учешће на конкурсима у Крагујевцу, Лидицама, као и конкурсу "Мали Пјер".
Остварена је блиска сарадња са наставницима Уметности и дизајна и наступ на
конкурсима је био заједнички.
У марту је релизована пројектна настава у сарадњи са професором српског језика и
књижевности у 3/1 и 3/2 на тему "Авангарда- Дадаизам "
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У марту и априлу је остварена сарадња са Еколошком секцијом и постављена је изложба
плаката у школи на тему екологије.
У јуну је реализована пројектна настава професорком српског језика и књижевности у
свим одељењима другог разреда на тему "Плакат- Ана Карењина или Кад су цветале тикве".
По завршетку редовне наставе, реализована је нормом прописана, припремна настава за
разредне испите из музичке културе и ликовне културе, за потребе ученика који су због
одсуствовања са редовних часова из различитих разлога, остали неоцењени.
Подела часова за наредну школску годину 2022/2023.
Владимир Дуковски-ликовна култура (20 часова/100%):
Сва одељења 1. и 2.разреда и друштвено-језичка одељења 3. и 4. разреда.
Марија Јовановић –музичка култура: Сва одељења 1. разреда и друштвено-језичка
одељења другог, трећег, и четвртог разреда. (16 часова /80%)
Ана Ерор – музичка култура: сва одељења природно-математичког смера 2. разреда ( 4
часа 20%)

Стручно веће физичког васпитања
Руководилац стручног већа Владимир Ђурђевић, професор физичког васпитања
Извештај стручног већа за физичко васпитање за школску 2021/2022годину
У току школске 2021/2022 године унутар стручног већа за физичко васпитање сарадња је
била одлична. Одржано је 9 састанака већа. На састанцима били су присутни сви чланови
актива. Састанци су одржавани месечно у току године на којима су утврђени термини
одржавања секција и подела рада по спортовима у односу на одржавање општинских
такмичења утврћених распоредом спортског савеза општине Звездара. Разматрани су
резултати постигнути на такмичењима, договор око организације интерних школских турнира,
усклађивање критеријума оцењивања, ослобађање ученика од наставе, договорена међусобна
посета часовима . Направљен план усавршавања за текућу годину. Наставни план и програм
реализован је у потпуности, без већих потешкоћа у раду.
Стручно већр за физичко васпитање је ускладило критеријуме оцењивања и он је исти за
све професоре.
Динамика оцењивања током године текла је својим током без већих проблема, ученици су
по тромесечјима били оцењивани, а у току године су имали и могућност поправљања истих.
Ученици који су били делимично ослобођени од наставе могли су да буду оцењени кроз
семинарски рад.
Школа је учествовала на међународном фитнес турниру Профи трофи и освојила треће
место.
На општинском такмичењу из одбојке мушка екипа је освојила прво место и пласирала се
на градско такмичење. На општнском такмичењу из футсала женска екипа школе освојила је
прво место и пласирала се на градско такмичење. Потребе актива за наставним средствима
10 кошаркашких лопти
10 одбојкашких лопти
10 фудбалских лопти
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10 рекета за стони тенис
2 комплета мрежица за стони тенис
2 комплета дресова
Прва помоћ
Проф.Дарко Петровић

Стручно веће изборних програма
Руководилац Стручног већа
Јелица Пајић, наставница српског језика и књижевности и изборних програма Уметност и
дизајн и Језик, медији и култура
Стручно веће изборних предмета чине следећи наставници: Марко Перић, наставник
филозофије, грађанског васпитања, изборног програма Појединац, група и друштво и Основи
геополитике, Марија Рековић, наставник филозофије и изборног програма Религије и
цивилизације, Милош Декић, наставник историје и изборних програма Појединац, група,
друштво и Религије и цивилизације, Катарина Петровић, наставник психологије и изборног
програма Спорт и здравље, Јелица Пајић, наставник српског језика и књижевности и изборних
програма Језик, медији и култура и Уметност и дизајн, Марија Анђелковић Лукић, наставник
српског језика и књижевности и изборних програма Језик, медији и култура и Уметност и
дизајн, Владимир Николић, наставник српског језика и књижевности и изборних програма
Језик, медији и култура и Уметност и дизајн, Ивана Васовић, наставник изборног програма
Спорт и здравље, Марија Јовић, наставник изборног програма Језик, медији и култура, Ирена
Живковић, наставник немачког језика и изборног програма Језик, медији и култура, Марина
Дрндарски, наставник биологије и изборног програма

Примењене науке 1, Тамара

Јаћимовски, наставник хемије и изборног програма Примењене науке 1, Радомир Јовић,
наставник рачунарства и информатике и изборног програма Савремене технологије 1,
Савремене технологије 2 и Немања Здравковић, наставник физике и изборног програма
Савремене технологије 1, Савремене технологије 2.
Образовно-васпитни циљеви предвиђени Наставним планом и програмом и Годишњим
планом рада школе су испуњени у потпуности. Узимајући у обзир ванредну епидемиолошку
ситуацију у Републици Србији током школске године 2021/2022. настава изборних програма
одвијала се онлајн, путем Гугл учионица и Гугл Мит часова. Од побољшања епидемиолошке
ситуације у марту месецу до краја наставне године часови оцењивања периодично су се
одвијали у школи.
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Рад Стручног већа обављан је кроз састанке стручног већа, сарадњу са психолошкопедагошком службом, држање огледних и угледних часова, планирање и извођење пројектне
наставе и кроз размену искустава чланова већа.
У току школске 2021/2022. године одржане су четири седнице стручног већа на којима
се расправљало о плану рада стручног већа, примени нових метода и средстава у настави,
организовању онлајн наставе, уједначавању критеријума оцењивања, анализи урађених
пројекта, проблемима у спровођењу пројектних активности и онлајн наставе, неопходним
наставним средствима, расположивој литератури. Седнице су одржане путем Зум и Гугл Мит
апликације.
Марко Перић предавао је изборни програм Појединац група, друштво у свим
одељењима првог и другог разреда Седме београдске гимназије. У оквиру изборног програма
Појединац, група, друштво код наставника Марка Перића у првом разреду ученици су у току
првог полугодишта радили радионице и пројекте на тему идола и узора, као и историјских
вођа, при чему су радили истраживања у виду интервјуа. У другом полугодишту ученици су
радили пројекте из модула усамљеност, одбаченост и отуђеност, где су резултате истраживања
приказивали у виду презентација. Највећи број ученика је редовно и савесно обављао своје
обавезе и давао повратне информације о напретку током реализације пројеката.
У оквиру изборног програма Појединац, група и друштво код наставника Марка Перића
ученици су у другом разреду у току школске године радили индивидуалне и колективне
пројекте из домена културе и традиције, где су резултате истраживања приказивали у виду
презентација. Ученици су углавном редовно и савесно обављали своје обавезе и давали
повратне информације о напретку током реализације пројекта.
Марко Перић предавао је изборни програм Основи геополитике у свим одељењима
трећег и четвртог разреда Седме београдске гимназије. У оквиру изборног програма Основи
геополитике у трећем разреду код наставника Марка Перића ученици су у уводном делу
програма изучавали основне геополитичке појмове и најзначајније геополитичке школе, а
потом су током читаве школске године учествовали у дискусијама о актуелним геополитичким
проблемима негујући културу комуникације, активно слушање и уважавање различитости, уз
неговање критичког мишљења према поменутим проблемима. Ученици који нису били
активни на часовима, те нису учествовали у дискусијама, радили су индивидуалне и
колективне пројекте на неке од тема којима смо се бавили током ове школске године. Ученици
су углавном редовно и савесно обављали своје обавезе и давали повратне информације о
напретку током реализације пројекта.
У оквиру изборног програма Основи геополитике у четвртом разреду код наставника
Марка Перића ученици су током читаве школске године учествовали у дискусијама о
актуелним геополитичким проблемима користећи материјале са РТС канала на јутујубу
(Светска политика и Појмовник политике) негујући културу комуникације, активно слушање и
уважавање различитости, уз неговање критичког мишљења према поменутим проблемима.
Ученици који нису били активни на часовима, те нису учествовали у дискусијама, радили су
индивидуалне и колективне пројекте на неке од тема којима смо се бавили током ове школске
године. Ученици су углавном редовно и савесно обављали своје обавезе и давали повратне
информације о напретку током реализације пројекта.
Милош Декић предавао је изборни програм Појединац група, друштво у одељењима
1/3, 1/4, 1/5. У оквиру изборног програма Појединац, група, друштво код наставника Милоша
Декића ученици првог разреда су у току првог полугодишта радили радионице и пројекте на
тему значајних историјских личности у старом и средњем веку (Јулије Цезар, Александар
Македонски, Сократ, Фридрих Барбароса...). У другом полугодишту ученици су посетили
значајне београдске иституције: Радио Београд, Кућу Ђуре Јакшића, Нови биоскоп Звезда.
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Ученички задатак у оквиру другог полугодишта је био да одрже предавање о значајним
појединцима који су задужили Београд и поменуте институције. Највећи број ученика је
редовно и савесно обављао своје обавезе и давао повратне информације о напретку током
реализације пројеката.
Милош Декић предавао је изборни програм Религије и цивилизације у 3/2, 3/4, 3/6, 3/7.
У оквиру изборног програма Религије и цивилизације код наставника Милоша Декића
ученици трећег разреда су у току првог полугодишта радили радионице и пројекте на тему
политеистичких религија старог века (египатска, грчка и римска митологија). У другом
полугодишту ученици су се бавили развојем хришћанства од старог века савременог света.
Највећи број ученика је редовно и савесно обављао своје обавезе и давао повратне
информације о напретку током реализације пројеката.
У школској 2021/2022. наставница Марија Рековић предавала је изборни програм
Религије и цивилизације ученицима одељења 3/1, 3/3, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 и 4/7. У
оквиру изборног програма Религије и цивилизације, ученици треће године су се бавили
темама: Цивилизација и Човек и свет. Истраживали су културе и цивилизације, културолошке
особености насеобина у различитим историјским епохама. У другом полугодишту, ученици су
истраживали теме: Добро и зло и Универзалне религије. Истраживања су вршили самостално, а
о резултатима истраживања дискутовало се на часовима. У оквиру изборног програма Религије
и цивилизације, ученици четврте године су се бавили темама: Изван добра и зла и
Моћ/политика-религија. Истраживали су улогу легенди и митова у реконструкцији прошлости
и изградњи колективног и индивидуалног идентитета, злоупотребе вредносних система у
историјском и савременом контексту. У другом полугодишту, ученици су анализирали
стереотипе, предрасуде и пристрасности и тумачењу појединих религијских учења, као и
естетичке утицаје појединих култура, религија и политичких система на стварање/одржавање
општег система вредности.
На изборном програму Уметност и дизајн који је реализовао предметни наставник
Владимир Николић ученици треће године (група 3/467) од почетка школске 2021/2022.
године, похађали су изборни предмет у онлајн формату, док су часови презентације ученичких
радова одржавани у школи у терминима предвиђеним за изборне програме почетком сваке
прве недеље у месецу. После уводних часова и упознавања ученика са темама програма, а у
складу ученичким интересовањима, ученици су у оквиру својих група подељени у мање
групе. Свака група бавила се различитим истраживачким задацима на тему Уметничка дела
као инспирација. Ученицима је презентован садржај ликовног конкурса у оквиру Дечје недеље
коју организују „Пријатељи деце Звездаре“. Ученици су узели учешће на ликовном конкурсу
"Дете је дете, да га волите и разумете". У оквиру теме Структура ученицима су презентовани
радови на теме Симетрије и aсиметрије у уметности, Могући и немогући објекти у уметности,
као и теме из историје филма, попут Развоја камере. Ученици су имали прилику да бесплатно
посете филмске пројекције на филмском фестивалу „Слободна зона“. У оквиру пројектног
задатка, ученици су индивидуално израђивали радове на тему миграција становништва у
дигиталном или класичном формату, а најбољи радови су послати на ликовни конкурс „Добро
дошли у нашу земљу“. У оквиру наставне теме Структура, ученици су радили на
истраживачким задацима, упознавши се са појмом фрактала и њиховом широком употребом у
науци и уметности. У оквиру пројектног задатка, ученици су израђивали уметнички фрактал у
слободној техници. У другом полугодишту ученицу су у оквиру пројектног задатка
реализовали ликовне радове у слободној техници за ликовни конкурс „Мали битољски
Монмартр 2022“. Ученици су радили на ликовним решењима и изради илустрација на тему
Повезивања у дигиталном или класичном формату. Најбољи ученички радови су послати на
креативни конкурс „Повезивање“. У оквиру пројектног задатка на теме из Екологије ,ученици
су на били подељени у парове и сваки пар је израдио ликовни плакат на одређене теме из
еколошког календара које су биле презентоване у оквиру активности Еко-школе Седме
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београдске гимназије. У оквиру наставне теме Израз ученици су радили на пројектном задатку
и изради уметничких фотографија на тему „Мој Београд“. Најбољи и најкреативнији ученички
радови су послати су на фото конкурс „Мој Београд“.
На изборном програму Уметност и дизајн ученици четврте године (групе: 4/4567 и
4/123) од почетка школске 2021/2022. године, похађали су изборни предмет у онлајн формату,
док су часови презентације ученичких радова одржавани у школи у терминима предвиђеним за
изборне програме почетком сваке прве недеље у месецу. После уводних часова и упознавања
ученика са темама програма, а у складу ученичким интересовањима ученици су у оквиру
својих група подељени у мање групе, где се свака група бавила различитим истраживачким
задацима на тему Ауторства. У оквиру теме Ауторство ученицима су презентовани радови на
теме Ауторска права, Апропријација у уметности, Коауторство, Оригинал, копија,
репродукција, Ауторско и народно стваралаштво. Ученици су имали прилику да бесплатно
посете филмске пројекције на филмском фестивалу „Слободна зона“. У оквиру Дечје недеље
коју организују „Пријатељи деце Звездаре“ ученици су узели учешће на ликовном конкурсу
"Дете је дете, да га волите и разумете". У оквиру пројектног задатка, ученици су индивидуално
израђивали радове на тему миграција становништва у дигиталном или класичном формату, а
најбољи радови су послати на ликовни конкурс „Добро дошли у нашу земљу“. Ученица
Анастасиа Хаднађ 4/4 освојила је прво место на конкурсу“Добро дошли у моју земљу“ . У
оквиру теме Интердисциплинарност, ученици су радили на пројектном задатку Видео приче
користећи различите апликације за израду видеа (Renderforest, VivaVideo, InShot, Filmora), где
су индивидулано или у пару израђивали видео радове на тему Светосавља који су презетовани
у склопу Светосавске приредбе одржаној у школи. У другом полугодишту ученицу су у
оквиру пројектног задатка имали алтернативне задатке, један број ученика реализовао је
ликовне радове у слободној техници за ликовни конкурс „Мали битољски Монмартр 2022“,
док је већина ученика радила на ликовним решењима и изради илустрација на тему
Повезивања у дигиталном или класичном формату. Најбољи ученички радови су послати на
креативни конкурс „Повезивање“. Радови ученице Ане Деврње 4/4 и ученика Војина
Павловића 4/4 награђени су трећим и четвртим местом на конкурсу, а ученици су учествовали
на радионици одржаној 28.5.2022. у организацији Академије техничко уметничких струковних
студија Београд на којој су штампали своје радове на мајицама приступивши сами процесу
израде сито штампе. У оквиру пројектног задатка на теме из Екологије, ученици су били
подељени у парове и сваки пар је израдио ликовни плакат на одређене теме из еколошког
календара које су биле презентоване у оквиру активности Еко-школе Седме београдске
гимназије. У оквиру наставне теме Окружење ученици су радили на пројектном задатку и
изради уметничких фотографија на тему „Мој Београд“. Најбољи и најкреативнији ученички
радови су послати на фото конкурс „Мој Београд“.
На предмету Језик,медији и култура који је реализовао предметни наставник Владимир
Николић ученици прве године (Група 1/67) од почетка школске 2021/2022. године, похађали
су изборни предмет у онлајн формату, док су часови презентације ученичких радова
одржавани у школи у терминима предвиђеним за изборне програме почетком сваке прве
недеље у месецу. После уводних часова и упознавања ученика са темама програма, а у складу
ученичким интересовањима ученицима су у оквиру модула Јавни наступ презентоване теме:
Шта су комуникацијске вештине, Јавни наступ - трема, дикција и говор тела, Дикција, естетика
и култура у јавним наступима, Асертивна комуникација, Комуникација и асертивно понашање.
У оквиру пројектног задатка, ученици су решавили проблемске ситуације и нудили решења у
оквиру изабраних тема. Задатак је реализован у форми Гугл упитника. У оквиру теме Јавни
наступ ученици су после одржаних радионица приступили изради пројектног задатка у форми
представљања себе и својих интересовања. Приватност презентованог материјала урађена је у
складу са заштитом податка о личности. У другом полугодишту, ученици су радили на
пројектном задатку на тему Креатори и примаоци медијских порука, у оквиру кога су
истраживали различите теме. Ученици су у форми Гугл упитника дефинисали своја
интересовања и бавили су се истраживачким задацима на теме: Медији као средство
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информисања, Медијска писменост, Медијске поруке, Представљање деце и младих у
медијима, Стереотипи, Лажне вести, Сензационализам у медијима, Суперхероји у медијској
писмености. Ученици су у пару реализовали израду презентација, а на часовима одржаним у
школи презентовани су најбољи ученички радови. У оквиру модула Вредности, ученици су на
основу подстицајних примера радили на пројектном задатку израде плаката или паноа где су
презентовали Вредности у култури народа света. Ученички радови су изложени у холу школе.
Ученицима су презентовани садржаји на теме Комерцијалних садржаја у различитим
медијима, Пласирање робе, Рекламе, Скривене поруке, Кич и шунд.
У оквиру предмета Језик, медији и култура у групама у одељењима 2/1, 2/2, 2/6 и 2/7
код наставнице Марије Анђелковић Лукић ученици су истраживали и самостално радили на
пројектима на следеће теме: Медији, Лажне вести, Нови медији, Мишљење и чињенице,
Наративност и интерактивност, Омиљени медији, Популарна култура и медији, Интернет и
филмска и музичка индустрија, Савремена телевизијска продукција, Аматеризам, Друштвени
активизам, Ауторска права и лиценце, Улична уметност и Интернет идентитет. Ученици су
имали задатке различитог типа, радили самостално на основу датог материјала, бавили се и
самосталним истраживачким радом на поменуте теме. У оквиру међупредметног пројекта, а из
овог предмета и предмета Српски језик и књижевност, Ликовна култура и Уметност и дизајн
имали су заједнички пројекат у мају и јуну – израду плаката по мотивима књижевног дела
(Толстојев роман „Ана Карењина“ или роман „Кад су цветале тикве“ Д. Михаиловића). Током
рада, посебно у последњем задатку, ученици су користили различите уметничке медије да
изразе своја запажања, па су користили и цртеж и боје.
Ученици су, радећи поменуте задатке, показали критичко мишљење, иницијативу,
самосталност и оригиналност у раду. Своје радове представљали су на часовима који су се
реализовали у школи, а претходно су их слали електронским путем. Посебно интересовање и
оригиналност показали су износећи своје мишљење на теме у вези са медијима,
карактеристикама, предностима и манама појединих медија. Истицали су важност очувања
језика и неговања језика у медијима.
У школској 2021/2022. наставница Марија Јовић реализовала је изборни програм Језик,
медији и култура у одељењима 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 (2 групе – 2/1,2,6,7 и 2/3,4,5).
Образовно-васпитни циљеви предвиђени наставним планом и програмом и годишњим планом
рада школе су испуњени у највећем степену. Фонд часова предвиђен за реализацију програма
је испуњен, а настава се одвијала онлајн, путем Гугл учионице. Од другог полугодишта
ученици су једном месечно имали час у школи, како би презентовали своје радове и добијали
оцене. У првом полугодишту ученици су истраживали и презентовали резултате истраживања
у оквиру тема Медији и забава-популарне експресивне форме и Аматерска култура и
креативни активизам. У другом полугодишту ученици су истраживали тему идентитета у
дигиталном окружењу. Ученици су задатке радили самостално, али и у групама. Ученици,
нажалост, нису посетили ниједну манифестацију.
Изборни програм Језик, медији и култура у 1/3, 1/4, 1/5 група А и изборни програм
Уметност и дизајн у првом, другом разреду, као и у 3/4, 3/5 3/6, 3/7 група А Седме београдске
гимназије реализовала је наставница Јелица Пајић. Ученици првог разреда реализовали су
пројекат „Млади и медији“. Резултат рада ученика доступан је доступан на линку:
https://online.fliphtml5.com/zvxtl/pdjg/#p=1
Ученици су учествовали на више ликовних конкурса: „Дете је дете, да га волите и
разумете". „Лидице“, „Мали Пјер“, „Добро дошли у нашу земљу“, „Повезивање“, ликовни и
фото конкурс на тему „Мој Београд“. Најбољи ученички радови су послати на конкурсе.
Похваву на ликовном конкурсу „Дете је дете, да га волите и разумете" освојила је Карла
Крџавац 2/5, а 3. место на општинском нивоу такмичења за најбољу карикатуру „Мали Пјер“
освојила је Анђела Максимовић, ученица 2/1.
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У првом полугодишту ученици другог разреда су радили на пројекту који је реализован
као заједнички пројекат изборних предмета Здравље и спорт и Уметност и дизајн и
психологије, са наставницама Јелицом Пајић и Катарином Петровић. Тема пројекта је била
„Пандемија и ментално здравље младих“. Кроз овај пројекат ученици су писали есеје, имали
прилику да о овој теми се изразе и кроз илустрацију (дигиталну или цртану руком), да се
упознају са дигиталним алатима који се користе за креирање електронске књиге, као и
питањем ауторских права. Део радова објављен је у виду електронске књиге и доступан је на
следећем линку https://online.fliphtml5.com/zvxtl/nlpc/#p=1. Ученици су имали прилику да
бесплатно посете филмске пројекције на филмском фестивалу „Слободна зона“. Ученици
првгог и другог разреда су учествовали у пројекту КиноКликери који је дистрибутерска кућа
Five stars production покренула. У оквиру овог пројекта средњошколцима је било понеђено
бесплатно гледање филмова са платформе KinoKauch. „KиноКликери” је пројекат који је
подржан и од стране Министарства културе Републике Србије. У оквиру овог пројекта
ученици су погледали и анализирали документарац под називом “Чујте и почујте” Вернера
Херцога, као и играни филм „Неруда“.
У другом полугодишту ученици другог разреда били су и део етвининг пројекта „Буди
медијски писмен“ који је реализован у сарадњи са још две школе (из Пожаревца и Летоније) и
у оквиру овог међународног пројекта усавршавали вештине сарадње, комуникације, дигиталне
и медијске писмености. Продукт овог пројекта је електронска књига доступна на следећем
линку: https://online.fliphtml5.com/ivpry/okch/#p=1.
23.5.2022. одржан је угледни онлајн час под називом Кроз пројекат „Буди медијски
писмен“. Час је био намењен ученицима првог разреда који слушају изборне програме Језик,
медији и култура и Здравље и спорт. Час су одржале професорке Катарина Петровић и Јелица
Пајић.
У оквиру међупредметног пројекта (Српски језик и књижевност, Ликовна култура и
Уметност и дизајн, Језик,, медији и култура) ученици другог разреда имали су заједнички
пројекат у мају и јуну – израду плаката по мотивима књижевног дела (Толстојев роман „Ана
Карењина“ или роман „Кад су цветале тикве“ Д. Михаиловића).
Јелица Пајић објавила је рад „Одржива мода“, припрема за час у издању „Час за углед
7“ издавачке куће „Едука“.
У оквиру активности дисеминације Еразмус + пројекта ЛИФТ 19.5.2022. на часу
психологије у одељењу 2/6 одржан је час на тему Дигитални отисак. Час је водила професорка
Јелица Пајић, а часу су присуствовали Катарина Петровић, проф. психологије и Дарко Кмезић,
професор историје (онлајн). Час је спроведен као интердисциплинарни час по узору на CLIL
програм у Италији, на коме се наставни садржаји разних предмета и енглески језик усвајају у
интегрисаном облику, кроз низ активности. Након презентације и упознавања са темом
ученици су у групама радили вежбу google yourself, износили своја запажања и играли игрицу
на енглеском језику
У оквиру активности дисеминације Еразмус+ пројекта ЛИФТ 31.5. у 12 часова одржан
је интердисциплинарни огледни онлајн час у сарадњи са школом „Карло Урбани" из Италије.
Ученици из Италије су први разред, док су ученици из Седме гимназије други разред и
слушају изборни програм Уметност и дизајн. Час су одржали Маринела Марини, проф.
енглеског језика из Италије, Дарко Кмезић, проф. историје, и Јелица Пајић, проф. изборних
програма и књижевности уз вршњачке едукаторе Милицу Прусац и Анастасију Хаднађ,
ученице 4/4. Часу је присуствовала проф. књижевности Нада Поповић. Тема часа била је Safe
and creative online.
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Интердисциплинарни час Digital footprint на енглеском језику 2.6.2022. одржале су
Бојана Алексић и Јелица Пајић у 2/5 Седме београдске гимназије. Час је реализован по узору
на програм CLIL у Италији. Час је стримован. Дарко Кмезић, професор историје, и Владимир
Николић, професор изорних програма, пратили су час онлајн.
Интердисциплинарни час Мозаици Равене одржан је 20.6.2022. у мешовитој групи
ученика првог разреда који прате изборни програм Уметност и дизајн. Час су реализовали
Дарко Кмезић, професор историје, и Јелица Пајић, професорка изборних програма Уметност и
дизајн и Језик, медији и култура у Седмој београдској гимназији. Часу је присуствовао
Владимир Николић, професор изборних програма. Ученици су након предавања израђивали
своје скице мозаика од папира.
Јелица Пајић била је једна од аутора програма медијске писмености и представница
Србије на пројекту MEET Western Balkans: Media Education Exchange Talks у организацији
Америчког савета а под покровитељством Америчке амбасаде у Београду. Заинтересовани
ученици другог, трећег и четвртог разреда учествовали су као полазници обуке која се
одиграла онлајн и добили сертификате о савладаном програму.
Изборни програм Језик, медији и култура у школској 2021/2022. у одељењима 1/1, 1/2,
1/7, 1/3, 1/4, 1/5 и 2/3, 2/4, 2/5 предавала је наставница Ирена Живковић. Ученици су похађали
изборни програм онлајн, док су часови презентације ученичких радова одржавани у школи у
терминима предвиђеним за изборне програме. После уводних часова и упознавања ученика са
темама програма, а у складу ученичким интересовањима, ученици су уз помоћ наставнице
реализовали пројекте у вези са одређеним темама. Први модул посвећен је језику и
комуникацији, средствима/ начинима комуникације и ученици су у Гугл учионице слали разне
радове (презентације, реферате итд.) на ту тему. Затим су ученици анализирали медије (шта
су медији, које све врсте постоје, истине које медији (не) преносе итд.). Ученици су за крај
полугодишта имали задатак да појединачно, у пару или групи направе пројекат о медијима
који су и уживо презентовали у школи. Друго полугодиште почело са пројектима за Св. Саву и
Дан заљубљених (14.фебруар) које су ученици презентовали крајем фебруара уживо у школи.
Затим су упознавали основе медијске писмености и радили задатке о важности партиципације
у школском животу.
У оквиру изборног програма Здравље и спорт у одељењима 1/3,4,5 и свим групама
другог разреда код наставнице Катарине Петровић ученици су у мањим групама прошли фазе
целокупног истраживачког процеса на различите теме које су сами бирали. У првом
полугодишту пројектне активности су биле усмерене на истраживања следећих тема: Истине и
заблуде о психоактивним супстанцама, Вршњачки притисак, Ставови о злоупотреби
психоактивних супстанци, Изазови допинга у спорту. У оквиру другог модула ученици су
истраживали теме: Стерилитет, репродуктивно здравље, Утицај медија на формирање идеала
физичког изгледа, Проблем самопоуздања, Утицај физичке активности на самопоуздање,
Идеал физичког изгледа и начин исхране некад и сад. У току ових пројеката ученици су у
првим фазама теоријски истраживали теме, потом активно радили на методолошком делу
истраживања - креирали упитнике, испитивали ученике првог и трећег разреда, потом податке
статистички анализирали и критички разматрали. Одређене групе су уместо методе упитника
користили методу интервјуа који су обавили са стручњаком из одабране области (о проблему
стерилитета разговарали са докторима) и са наставницима и другим ученицима потом налазе
квалитативно ананлизирали и резултате представили у форми извештаја. Резултати су
презентовани на онлајн часовима и у школи. Поред истраживачког рада, настава овог изборног
предмета подразумевала је и документарне филмове као наставне материјале и анализу истих
(Food Inc – документарац о производњи хране и гмо – први разред; Little girl blue –
документарац о животу Џенис Џоплин – други разред).
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У првом полугодишту ученици другог разреда су радили на пројекту који је реализован
као заједнички пројекат изборних предмета Здравље и спорт и Уметност и дизајн и предмета
Психологија, са наставницама Јелицом Пајић и Катарином Петровић. Тема пројекта је била
Пандемија и ментално здравље. Кроз овај пројекат ученици су писали есеје, имали прилику да
о овој теми се изразе и кроз илустрацију (дигиталну или цртану руком), да се упознају са
дигиталним алатима који се користе за креирање електронске књиге, као и питањем ауторских
права. Део радова објављен је у виду електронске књиге и доступан је на следећем линку
https://online.fliphtml5.com/zvxtl/nlpc/#p=1.
Ученици другог разреда изборног предмета Здравље и спорт код наставнице Катарине
Петровић учествовали су и у пројекту КиноКликери који је дистрибутерска кућа Five stars
production покренула. У оквиру овог пројекта средњошколцима је било понеђено бесплатно
гледање филмова са платформе KinoKauch. „KиноКликери” је пројекат који је подржан и од
стране Министарства Културе Републике Србије. У оквиру овог пројекта ученици су
погледали и анализирали документарац под називом “Слободни да трчимо”.
У другом полугодишту ученици другог разреда изборног предмета Здравље и спорт код
наставнице Катарине Петровић били су и део етвининг пројекта „Буди медијски писмен“ који
је реализован у сарадњи са још 2 школе (из Пожаревца и Летоније) и у оквиру овог
међународног пројекта усавршавали вештине сарадње, комуникације, дигиталне и медијске
писмености. Продукт овог пројекта је електронска књига доступна на следећем линку:
https://online.fliphtml5.com/ivpry/okch/#p=1.
23.5.2022. одржан је угледни онлајн час под називом Кроз пројекат Буди медијски
писмен. Час је био намењен ученицима првог разреда који слушају изборне програме Језик,
медији и култура и Здравље и спорт. Час су одржале професорке Катарина Петровић и Јелица
Пајић.
У одељењима 1/1,1/2, 1/6 и 1/7 за изборни предмет Здравље и спорт код проф Иване
Васовић ученици су самостално и у мањим групама прошли све фазе истраживачког процеса
на различите теме. Теме су бирали сами а групе смо правили на основу случајног одабира.
Упрвом полугодишту смо обрадили теме: Истине и заблуде о психоактивним супстанцама,
Изазови допинга у спорту, Ставови о злоупотреби психоактивних супстанци, Вршњачки
притисак. У другом полугодишту смо истраживали теме: Репродуктивно здравље, Утицај
медија на формирање идеала физичког изгледа младих данас, Утицај физичке активности на
самопоуздање, Како правилна исхрана и физичко вежбање утичу на бављење спортом и
рекреацијом. Ученици су се у току истраживања ових тема бавили теоријским истраживањем а
затим креирали упитнике и путем друштвених мрежа испитивали испитанике различитих
година. Податке су на крају анализирали и на основу њих доносили закључке. Резултати су
презентовани у школи и на онлајн часовима . Ученици су за сваку област добијали материјале
и документарне филмове које су могли да користе у свом истраживању.
Наставу предмета Примењене науке 1 изводиле су наставница биологије Марина
Дрндаски и наставница хемије Тамара Симић Јаћимовски у трећем и четвртом разреду
гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера. Настава је извођена онлајн док
су организоване посете изложбама и музејима у којима су ученици видели поставке везане за
садржај изборног програма, као и оглед Хроматографија биљних пигмената односно
Природни пигменти, добијање у хемијској лабораторији. Поред осталог, поједини ученици
треће и четврте године учествовали су у међународном школском пројекту Change Shaping
Scools: Буди део промене коју желиш да видиш око себе (о храни и исхрани, а која је једна од
тема Примењених наука 1), као и на националној дебати Trust for Sustainable Living.
Ученици су пројекте бранили на часовима који су одржани уживо у школи.
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Ученици трећег разреда су у првом полугодишту посетили Хемијски музеј на
Хемијском факултету. У другом полугодишту, ученици су посетили Музеј науке и технике и
присуствовали стручном вођењу кроз поставке музеја и актуелну изложбу Форензика на којој
су видели експонате везане за примену хемије, физике и биологије у форензичким
испитовањима.
Ученици четвртог разреда су посетили Escape room на Факултету за физичку хемију где
су кроз игру упознавали и корстили концепте физике, хемије и физичке хемије.
Ученици четвртог разреда су посетили лабораторије за Нуклеарну магнетну резонанцу
на Хемијском факултету у склопу пројекта Коришћење НМР метода за карактеризаију
органских једињења. Ученици су се овде упознали са практичним поступцима и опремом која
се користи за детекцију и карактеризацију органских једињења као и применом ових метода у
медицини и криминалистици. Такође, ученици треће и четврте године посетили су Ботаничку
башту где су се упознали са алергеним биљкама. Касније, са Ботаничком баштом “Јевремовац”
потписан је споразум да заинтересовани ученици могу да вопонтирају у току школске године.
Ученици трећег разреда су радили пројектне задатке везане за природне пигменте,
технологију хране, штетне састојке фарби за косу, аутоимуне болести.
Ученици четвртог разреда су се бавили истраживањем везаним за пигменте коже и
татоо, протеинопатијама и употребом НМР метода за карактеризацију једињења, утицај УВ и
јонизујућег зрачења на живе организме, како се врши биомониторинг применом неких
апликација као што су Google Earth, Plant Snap, BioMonitor, BioControl Animal Sensor и друге.
У оквиру предмета Савремене технологије у одељењима 3/1, 3/3 и 3/5 у групама трећег
разреда код наставника Радомира Јовића ученици су прошли наставне јединице по плану и
програму на различите теме које су им додељене а везане су градиво које се обрађивало и које
су сами требали да истраже уз сугестије и смернице које су добијали од наставника. У првом
полугодишту пројектне активности су биле усмерене на истраживања следећих тема: Увод у
безбедност и приватност на мрежи, Позитивни и негативни ефекти технолошког развоја,
Интелектуална својина, Ауторска права и лиценце, Присуство на мрежи и приватност на
мрежи, Понашање на мрежи, Одговорно коришћење савремених технологија, Ризици и претње
на интернету и безбедно коришћење интернета. У оквиру другог модула ученици су
истраживали теме: Паметни градови, Интернет ствари (енгл. IoT – Interernet of Things),
Паметни уређаји, Паметна окружења, Паметне куће, Паметне учионице, Паметне канцеларије,
Паметан саобраћај, Паметна инфраструктура у градовима. У току ових пројеката ученици су у
првим фазама теоријски истраживали теме, потом активно радили на методолошком делу
истраживања – претраживањем доступним материјала на интернету и другим доступним
местима, учествовали у дискусији на часовима, потом су податке анализирали и критички
разматрали. Од више задатих тема ученици су бирали тему коју су обрадили и направили
пројектне радове у виду презентација. Урађене пројектне радове у виду презентација су
представљали на часовима. Поред истраживачког рада, настава овог изборног предмета
подразумевала је и презентовање електронског едукативног материјала у виду презентација и
видео материјала као наставних материјала да би се анализирањем материјала и података
дошли до сопственог става о савременим технологијама и њиховој примени у свакодневном
животу. Бирани су репрезантативни материјали који се односе на примену одређених
савремених технологија које се користе око нас и које сви ми користимо или се већ користе у
свету.
У првом полугодишту ученици трећег разреда су радили на пројектима. Теме пројекта
су биле дате на основу наставних јединица. Кроз ове пројекте ученици су правили
презентације и писали есеје, имали прилику да се кроз изабране теме упознају са
технологијама које нас окружују и које користимо свакодневно.
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У другом полугодишту ученици трећег разреда изборног предмета Савремене
технологије код наставника Радомира Јовића су прошли наставне јединице по плану и
програму на различите теме које су им додељене а везане су градиво које се обрађивало и које
су сами требали да истраже уз сугестије и смернице које су добијали од наставника. У другом
полугодишту пројектне активности су биле усмерене на истраживања следећих тема:
Роботика, Примена робота, Аутоматизација, Савремена индустрија, е-здравство и е-управа,
Паметни градови и компоненте њиховог развоја, Развој паметних система у градовима,
Одрживост паметних градова, Паметно управљање водом, Паметно управљање системима за
грејање и снабдевање електричном енергијом и Развој паметних система у паметним
градовима, Вештачка интелигенција, Етичко питање вештачке интелигенције. Кроз часове и
материјале ученици су упознали важност савремених технологија у свим сферама живота.
Ученици су се упознали са предностима савремених технологија и начином којим им
олакшавају свакодневни живот, унапређују производњу, чувају животну средину, а уједно су
упознати и са опасностима које доносе савремене технологије.
У оквиру предмета Савремене технологије у одељењима 4/1, 4/2 и 4/3 четвртог разреда
код наставника Радомира Јовића ученици су прошли наставне јединице по плану и програму.
Ученици су уз сугестије и смернице наставника самостално израђивали пројектне радове. У
првом полугодишту пројектне активности су биле усмерене на истраживања следећих тема:
Увод у ИТ иновације и прдузетништво, Предузетништво, Предузетник, Предузетнички
процес, Иновације, Појам иноватитвног понашања, Процес иновација, Заштита интелектуалне
својине, Иницирање предузетничког улагања, Идеје и развој идеје, Појам бизнис плана и
његова примена, Имплементирање идеје у бизнис план, Израда бизнис плана. У току ових
тема ученици су у првим фазама теоријски истраживали тему, потом активно радили на
методолошком делу истраживања – претраживањем доступним материјала на интернету и
другим доступним местима, учествовали у дискусији на часовима, потом су податке
анализирали и критички разматрали. Први пројектни задатак је био „Израда бизнис плана
предузећа“. Циљ првог дела пројектног рада је био да осмисле своје правно лице (предузеће) и
да га представе кроз свој пројектни рад. Кроз своје пројекте ученици су правили бизнис план
свог предузећа као презентацију и на овај начин имали прилику да се упознају са потребама
једног предузећа.
Ученици су успешно савладали основне елементе израде бизнис плана осмисливши
делатност свог предузеђа, представили чиме се бави, предвидели средства за рад која су им
потребна као и број запослених које предвиђају у оквиру свог правног субјекта, сусрели су се
и са основним питањима права радника на плату, одмор, заштиту на раду и сл. Урађене
пројектне радове у виду презентација су представљали на часовима. Поред истраживачког
рада, настава овог изборног предмета подразумевала је и презентовање електронског
едукативног материјала у виду презентација а све у циљу да ученици анализирањем
материјала и података добију представу шта преставља један бизнис план и његов значај.
У другом полугодишту ученици четвртог разреда изборног предмета Савремене
технологије код наставника Радомира Јовића су прошли наставне јединице по плану и
програму на различите теме које су им додељене а везане су градиво које се обрађивало и које
су сами требали да истраже уз сугестије и смернице које су добијали од наставника. У другом
полугодишту пројектне активности су биле усмерене на наставак, то јест завршетак израде
бизнис плана. Ученици су кроз своје радове радили калкулацију трошкова и прихода за своја
предузећа која су осмислили у првом полугодишту.
У другом делу другог полугодишту ученици четвртог разреда су код наставника
Радомира Јовића обрађивали следеће наставне јединице: 3Д штампа – елементи 3Д штампе,
врсте и њена примена, Екоинформатика, Роботика, Историја и развој робота, Врсте робота,
Механика робота, Погон робота, Сензори у роботици, Примена робота, Вештачка
интелигенција, Увод у мобилну телефонију, Развој мобилне телефоније, Примена мобилне
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телефоније у савременом друштву, Примена мобилне телефоније у индустрији и пословној
примени. Ученици су у друом делу полугодишта од низа понуђених тема које су пратиле
наставни план, одабрали по једну тему за свој пројектни рад.
Немања Здравковић предавао је током школсске 2021/2022. изборни програм
Савремене технологије у трећем и четвртом разреду. Формиране су две мешовите групе
састављене од ученика одељења 32, 34, 36, 37, (53 ученика) као и две мешовите групе ученика
одељења 44, 45, 46, 47, (61 ученик) који су слушали изборни програм Савремене технологије.
Формиране су Гугл учионице у које су позвани ученици након чега је почео рад. У складу са
епидемиолошком ситуацијом настава је држана по моделу наставе на даљину. Наставник је
почетком сваког месеца држао часове и посредством Гугл Мит-а. Ученици су у потпуности
информисани о начину рада, начину оцењивања, као и обавезама правовременог достављања
радова у учионицу. Наставник је у складу са Планом наставе и учења за гимназију, формирао
радне задатке имајући у виду циљ изборног програма, исходе као и упутство за дидактичкометодичко остваривање програма.
Теме: Безбедност и приватност на мрежи, Паметни градови, Вештачка интелигенција
(трећи разред), ИТ иновације и предузетништво, 3Д моделирање и штампа, Екоинформатика,
Роботика (четврти разред) су подељене на кључне појмове садржаја и програма, а у складу са
тим формирани задаци за ученике. Током полугодишта ученици су редовно слали радове,
појединачно, у пару или групи, након чега су после одређеног броја радова и оцењивани. Са
појединим ученицима који нису остваривали дате исходе, наставник је у сарадњи са
одељенским старешинама вршио појачану комуникацију путем мејлова, коментара у Гугл
учионици и слично. Током другог полугодишта настава је одржавана и у школи у складу са
распоредом часова, током које су ученици приказивали своје радове, дискутовали,
коментарисали дате теме и били оцењивани. На крају школске 2022. године сви ученици су
остварили позитиван успех. Планирано је 74 (трећи разред) и 66 (четврти разред) часова,
колико је и одржано.
Комплетна документација формативног оцењивања сваког ученика као и евеиденција
планираних и одржаних часова за изборни програм дата је у електронском дневнику сваког
одељења.
Извештаји о екстерном и интерном стручном усавршавању наставника изборних
програма представљени су у оквиру посебних извештаја.
Руководилац стручног већа
Јелица Пајић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА
Извештај о реализацији школског развојног плана седме
београдске гимназије за период 2018-2022. Године
Период реализације претходног Школског развојног плана Седме београдске гимназије
(2018-2022. година) био је значајан у развоју и раду Школе. Седма београдска гимназија доста
успешно се носила са изазовима дигитализације коју је наметнула пандемија изазвана корона
вирусом. Претходно је обезбеђена информатичка инфраструктура пројектима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Током саме пандемије набављани су нови рачунари и друга техника која је неопходна за
преношење наставе уживо (камере, звучници, микрофони, виде-бимови, лаптоп рачунари).
Уведен је систем Гугл учионица, а наставници су се највише сами оспособљавали за употребу
нових алата (апликација) за рад у дигиталном окружењу, мада је организована и интерна обука
за примену наведене платформе у настави.
У истом овом периоду Школа је успешно учествовала у различитим пројектима којима
су обезбеђивана средства за материјално опремање: средствима Опортунитета Министарства
правде 2018. године направљен је музички студио и ликовни атеље, на пројекту НИС-а
«Заједници заједно» 2020-21. Године набављена је опрема за кабинете физике, биологије и
изборних програма (образовање за одрживи развој и примењене науке), средствима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2020. године набављена су наставна
средства за наставу физике и рачунарства и информатике. Такође, са поносом истичемо и
укључивање у пројекат Савета Европе и Европске Уније «Квалитетно образовање за све»
којом се школа укључује у развој ученичких и наставничких компетенција за демократску
културу, затим укључивање Седме београдске гимназије у међународни пројекат Мреже екошкола (од 2020. године), укључивање у Еразмус пројекат образовања за социјалне иновације
(2021-2022. године), као и први Еразмус пројекат мобилности наставника који се реализује у
Италији, Словенији и Летонији (2020-2023. године), те Еразмус пројекат мобилности младих
реализован 2021. године у Загребу (Хрватска).
Значајни елементи квалитета рада школе који су препознати од стране организација са
којима школа сарађује су и професионална оријентација и каријерно саветовање (награда
Јурогајденс), примена дигиталних алата за кроскурикуларну обраду наставних садржаја
(награда Европеана), европске и националне ознаке квалитета стицали су бројни Етвининг
пројекти итд.
Честе промене модела по којима се настава одвијала од марта 2020. године (онлајн,
комбиновано, у школи), уз организацију бројних такмичења у школи, промоција школе у
локалној средини (фестивал науке на Ади Циганлији, учешће на сајмовима образовања),
промоције факултета и високих школа у Седмој београдској гимназији, обилазак појединих
факултета, музеја, галерија, културних догађаја, успешно спровођење другог пилота Државне
матуре показали су завидан ниво способности запослених и ученика да раде пуно, ефикасно и
квалитетно у изузетно тешким условима.
У школској 2013/2014. години извршено је екстерно вредновање рада школе и оцењени
смо оценом 3,34. И у наредном периоду развојног планирања, као и периоду важења
претходног школског развојног плана, трудићемо се да јаке стране додатно оснажујемо и на
њима промовишемо Школу у својој локалној средини, а да уочене пропусте у раду
исправљамо.
У претходној школској 2021/2022. години Седму београдску гимназију похађало је 711
редовних ученика друштвено-језичког и природно-математичког смера (по седам одељења по
ратреду). Школу такође похађа 11 ванредних ученикa свих разреда.
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Стручни актив за школско развојно планирање је припремио и координирао
реализацијом Школског развојног плана за период 2018-2022. године у коме су као кључне
области промена истакнуте: Настава и учење, Ресурси и Постигнућа ученика. Реализован је
велики број пројектованих промена у облсти кључне области промена Ресурси. Значајни
напори уложени су у стручно усавршавање запослених, како интерно, тако и екстерно. Скоро
сваке године организован је по један семинар за све заинтересоване наставнике у самој школи
и обезбеђивана су довољна финансијска средства за стручно усавршавање наставника у складу
са њиховим плановима личног професионалног развоја.
Анализа стања у Седмој београдског гимазији
Ресурси школе
Људски ресурси

У Седмој београдској гимназији ради 69 наставника, четворо стручних сарадника (сви
са високом стручном спремом), секретар и шеф рачуноводства (са високом стручном
спремом), административни радник и благајник (један извршилац са средњом стручном
спремом), један домар, један радник на одржавању рачунара (оба са средњом стручном
спремом) и девет радница на одржавању чистоће у школи (са основном школом). Настава и
остале делатности у школи су покривене адекватним бројем запослених са потребним
квалификацијама.
Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност средњег образовања и васпитања Седмој београдској гимназији је 2015. године
укинуто радно место једног стручног сарадника – психолога. Специфичности ученичке
популације Седме београдске гимназије: велики распон постугнића, способности и мотивације
ученика, велики број ученика из непотпуних и социо-економски депривираних породица,
велики број ученика коме је потребна додатна образовна подршка (индивидуализовани
приступ и ИОП-1 или ИОП-2), не мали број ученика у ризику од злоупотребе психоактивних
супстанци, са развојним и ментално-хигијенским проблемима, захтева ангажовање оба стручна
сарадника – педагога и психолога са пуним радним временом. Проблем са недовољним бројем
стручних сарадника решава се сваке године молбама министру просвете да се дозволи
ангажовање још једног стручног сарадника – психолога.
Значајан проблем у периоду реализације претходног школског развојног плана био је
обезбеђивање стручних наставника за поједине наставне предмете: математику, рачунарство и
информатику, физику, немачки језик, енглески језик који се посебно испољавао у условима
када је било потребно обезбеђивати замене за одсутне оболеле од заразне болести КОВИД-19,
а није било много лакше ни попунити упражњена радна места наставницима ових струка.
Запослени су се стручно усавршавали у складу са финансијским могућностима,
развојним приоритетима Школе и личним плановима професионалног развоја. У периоду
2018-2022. година није одбијен ни један захтев запослених да им се обезбеди учешће на
семинару, конференцији, итд. због недостатка финансијских средстава нити из било ког другог
разлога.
Материјално-технички ресурси

Школска зграда подигнута 1969. године и школско двориште чине школски простор.
Школска зграда својим укупним простором и структуром обезбеђује повољне услове за
реализацију својих образовно-васпитних задатака, предвиђених Школским развојним планом.
Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, двориште,
фискултурна балон сала), опрема и намештај испуњавају своју функцију и одржавају се у
складу са могућностима. Школски намештај је 2016. и 2017. године у потпуности зановљен.
Школа располаже просторијама за коришћење савремених информационих технологија
(четири информатичке учионице, све учионице имају приступ брзом интернету, рачунаре и
видео бим пројекторе). Настава биологије, физике, историје, математике, рачунарства и
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ннформатике, хемије и географије се изводи у кабинетима. Кабинети биологије и физике (који
се користе и за изборне програме Примењене науке 1 и Образовање за одрживи развој)
опремљени су средствима са НИС-овог пројекта „Заједници заједно“ 2020-2021. године и
средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2020. године. Кабинет
хемије – лабораторија опремљена је раније (2015-2016) средствима Пројекта „Регионална
подршка инклузивном образовању и Југоисточној Европи“ под покровитељством Савета
Европе и Европске Уније. Музички студио и ликовни атеље опремљни су 2018. године
средствима Опортунитета Министарства правде. У периоду реализације претпоследњег
Школског развојног плана (2014-2018. година) уређени су прилази Школи из Шејкине улице и
са Миријевског булевара. Због просторних ограничења, у школи не постоји могућност да се
обезбеди просторија за окупљање и дружење ученика, већ се у ту сврху морају користити
расположиве учионице.
Фискултурна балон сала одговара нормативима. Школска библиотека се редовно
допуњује и осавремењује новим издањима у складу са могућностима. Школа поседује видео
надзор.
Школа располаже савременим наставним средствима која су углавном добро очувана и
у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима.
Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у
функцији су наставних и ваннаставних активности. Ученици и наставници их ефективно
користе. Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса,
нарочито информационих технологија.
Финансијски ресурси школе

Школа се финансира средствима републичког буџета (плате запослених и капитално
одржавање), средствима локалне заједнице (Градског секретаријата за образовање и дечју
заштиту за инвестиционо и текуће одржавање, материјалне трошкове, трошкове превоза,
јубиларне награде, солидарну помоћ), донацијама родитеља („родитељски динар“),
изнајмљивањем пословног простора и средствима донатора. Наплативост ученичке донације је
око 30%.
Школа учешћем у пројектима који су већ поменути обезбеђује финансијска средства за
унапређење услова за рад ученика и наставника, тј. за адаптације простора и набавку
наставних средстава.
Резултати самовредновања рада школе
У периоду важења претходног Школског развојног плана акценат је био на вредновању
кључних области Настава и учење и Постигнућа ученика. У периоду 2018-2022. године, током
периода спровођења претходног Школског развојног плана, извршено је самовредновање свих
шест области квалитета из Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени
гласник Републике Србије – Просветни гласник“, бр. 14/2018).
Налази Стручног актива за самовредновање рада школе су следећи:
ОБЛАСТ
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ

ОЦЕНА
3

КЉУЧНЕ ПРЕПОРУКЕ
Организовати шире консултације са наставницима,
ученицима, родитељима и представницима локалне
заједнице у процесу доношења кључних школских
докумената;
2.
Организовати стручно усавршавање (интерно и
екстерно) на тему програмирања, планирања и
извештавања;
3.
Увести систем извештавања о активностима
актива, већа, тимова и других тела на месечном или
тромесечном нивоу;
4.
Обезбедити претпоставке да наставници врше
1.
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ

3

1.

2.

3.

4.

5.

ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

3

1.

2.

3.
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

3

1.
2.

3.

ЕТОС

3

1.

2.

3.

4.

5.

самовредновање рада и коригују планове у складу са
налазима самовредновања.
Организовати интерне и екстерне обуке за исходно
оријентисано планирање, а нарочито за операционализацију исхода;
Развијати кључне компетенције за учење учења –
избор по једног наставника из сваког стручног већа и
менторски рад психолога са њим и ученицима;
Реализовати пројекат са изабраним одељењем под
менторством спољног сарадника (експерта) и
психолошко-педагошке службе – од идеје до
рефлексије;
Приказати
успешне
примера
формативног
оцењивања на седницама стручних већа за области
предмета;
Радити на развоју комуникационих вештина
наставника (интерно и екстерно усавршавање):
асертивна комуникација, стрес на раду, конструктивно
решавање
конфликата,
неговање
позитивних
међуљудских
односа
(стварање
подстицајног
окружења и исказивање позитивних очекивања од
ученика)
Обезбедити да се резултати праћења образовних
постигнућа (иницијално тестирање, заједничке
писмене провере, успех ученика на класификационим
периодима) користе у самовредновању рада
наставника и оперативном планирању рада;
На основу анализе пилот матуре и проба државне
матуре планирати мере унапређења квалитета рада у
области Настава и учење;
Обезбедити адекватне ресурсе (организационе,
људске, технолошке) за квалитету реализацију
допунске наставе.
Унапредити систем подршке учеицима са вишим
образовним постигнућима;
Мере подршке ученицима планирати у сарадњи са
одељењским већима, одељенским старешинама,
родитељима и надлежним институцијама;
Планирати рад тимова у циљу подршке ученицима
(Тима за каријерно вођење и саветовање, Тима за
заштиту ученика од насиља, злостављања и
дискриминације, Тима за културну делатност, Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе).
Радити на унапређењу мера подршке новим
запосленима (менторство, упознавање са школским
правилима, расположивим ресурсима, правима и
обавезама);
Анализирати и промовисати примере добре праксе
у раду наставника и стручних сарадника и пратити
ефекте хоризонталног учења;
Радити на даљем оснаживању Тима за заштиту
ученика од насиља и дискриминације за планирање и
примену превентивних мера;
Радити на суштинском оснаживању Савета
родитеља, Ученичког парламента и тимова у школи
(организовати трибине, фокус групе, акциона
истраживања);
У већој мери укључити родитеље као ресурс у раду
школе (организација предавања, трибина, посета,
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА

4

1.

2.
3.
4.

5.

истраживања, активности каријерног саветовања,
итд.).
Обезбедити виши ниво функционалности стручних
тела и тимова у школи – од избора запослених за рад у
тимовима,
делегирања
задатака,
спровођења
активнисти тимова до вредновања ефеката рада
тимова;
Спроводити процедуре за избор наставника и
стручних сарадника у звања;
Обезбедити да се спроводе препоруке Тима за
самовредновање рада школе;
Радити на развоју праксе критичке рефлексије код
наставника – да запослени на основу резултата
спољашњег вредновања и самовредновања планирају и
унапређују професионално деловање;
Школа треба у још већој мери да укључује ученике
и родитеље у конкретне активности у кључним
областима квалитета рада школе.

Тим за самовредновање

Извештај о самовредновању области квалитета 1:
програмирање, планирање и извештавање

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА

Оцена
остварености

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији
квалитетног рада школе.

4 (3,60)
Оцена
остварености

ИНДИКАТОРИ
1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за
израду овог документа.
1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне
циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици,
родитељи, локална заједница).
1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава
специфичности установе.
1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким
подацима и проценама квалитета рада установе.
1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и
специфичне потребе ученика.

Образложење оцене самовредновања стандарда
Стандард 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је
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у функцији квалитетног рада школе
Опис остварености стандарда
Индикатор 1.1.1. Школски програм се заснива на
прописаним начелима за израду овог документа Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 4 – стандард у
потпуности испуњен.
Школски програм Седме београдске гимназије утемељен
је на следећим начелима:
1) усмерености на процесе и исходе учења;
2) заснованости на стандардима;
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања
знања, вештина и формирања ставова и вредности код
ученика;
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру
предмета и између различитих наставних предмета;
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у
погледу начина учења и брзине напредовања, као и
могућности личног избора у слободним активностима;
6) коришћења позитивне повратне информације, похвале
и награде као средства за мотивисање ученика.
Начела Школског програма блиска су и са његовим
циљевима који су усклађени са циљевима образовања и
васпитања како су они дефинисани Законом о основама
система образовања и васпитања. Напред побројана начела
разрађена су самим Правилником о плану и програму наставе
и учења за гимназију („Службени гласник Републике Србије –
Просветни гласник“, бр. 4/2020, 12/2020, 15/2020, 1/2021,
3/2021, 7/2021); наведени правилник, па и Школски програм
Седме београдске гимназије, садржи циљеве, стандарде,
исходе, међупредметне и предметне компетенције и методичко
упутство за реализацију програма. Кроз делове Школског
програма које је школа аутономно развила (програми секција,
осталих облика образовно-васпитног рада, програме
културних, спортских, еколошких, предузетничких и других
активности, као и кроз програме васпитних активности и
сарадње са породицама ученика, јасно се види да је Школа
достигла високе захтеве овог индикатора.
Индикатор 1.1.2. У изради Развојног плана установе
учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни
сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница)
Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом 3 –
стандард испуњен у већој мери. Стручни актив за школско
развојно планирање чинили су представници наставника,
ученика, родитеља и локалне заједнице. Представнике ученика
именовао је Ученички парламент, родитеља Савет родитеља, а
локалне заједнице Школски одбор који је изабрао једног од
представника локалне заједнице у овом телу за чланство у
Стручном активу за школско развојно планирање.
Представници различитих структура у процесу доношења
Школског развојног плана трудили су се да заступају интересе
свих група. Међутим, у процесу доношења Школског
развојног плана изостале су шире консултације на
родитељским састанцима, седницама Савета родитеља и
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Докази:
Школски програм
Седме
београдске
гимназије (2018-2022)
Школски развојни
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гимназије (2018-2022)
Извештаји
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Записници
са
састанака
стручних
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школског
програма

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА за школску 2021/2022. годину

Ученичког парламента. Могло је да се организују и фокус
групе на коме би представници наведених структура могле да
искажу своје оригиналне идеје. Мање је битан степен
репрезентативности учесника у овим састанцима, а више да се
током процеса рефлектовања о циљевима школе, њеној мисији,
визији, кључним областима промена итд. разговара са
највећим бројем заинтересованих како би се сви елементи
Школског развојног плана прихватили као нешто што долази
изнутра, што је власништво свих чланова школске заједнице.
Уколико
је
евентуално
незаинтересованост
и/или
некомпетентност проблем који би успорио процес доношења
Школског развојног плана, онда је то проблем који школа даље
треба да адресира кроз различите облике усавршавања у
установи и ван ње (теме усавршавања: стручно развојно
планирање, тимски рад, правни аспекти рада школе,
кооперативно учење, комуницирање – заговарање промена,
итд.).
Индикатор 1.1.3. Садржај кључних школских докумената
одржава специфичности установе Тим за самовредновање рада
школе оцењује оценом 4 – стандард испуњен у потпуности.
Школски развојни план је сачињен на основу резултата
екстерног вредновања рада школе које је (једини пут)
обављено у новембру 2013. године и на основу налаза
самовредновања.
Као
кључне
области
промена
идентификовани су Настава и учење, Ресурси и Постигнућа
ученика и промене у овим областима детаљно су
спецификоване кроз циљеве, задатке, активности, потребне
ресурсе, носиоце активности и средства верификације.
Школски програм садржи све елементе прописане Законом о
средњем образовању и васпитању. Осим програма обавезних и
изборних програма, овај документ садржи и програме
културних активности, заштите животне средине, секција,
основе васпитног рада са ученицима, породицама, као и
полазне основе за рад са ученицима који се школују по ИОП-у.
Дате елементе Школског програма су, на основу искустава у
претходном раду и сагледавања потреба ученика, разредили
наставници.
Индикатор 1.1.4. Програмирање рада заснива се на
аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета
рада установе Тим за самовредновање рада школе оцењује
оценом 3 – стандард испуњен у већој мери. У школи се
спроводи континуирано самовредновање: сваке године
самовреднује се област квалитета Настава и учење и још једна
од шест (раније седам) области квалитета. Такође, у
претходном периоду рађена су истраживања заступљености
различитих облика ризичног понашања и насиља,
истраживања социо-економског статуса ученика, истраживања
у
сврху
професионалне
орјентације,
унапређивања
безбедности ученика, као и истраживања о квалитету наставе
на даљину из угла ученика, наставника и родитеља.
Истраживања спроводи психолошко-психолошка служба уз
помоћ одељењских старешина. Стање у области овог
индикатора може се додатно унапредити на тај начин што ће
се налази ових истраживања јасније укључити у Годишњи
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план рад школе. Такође, потребно је да се за потребе
унапређења квалитета наставе и учења, постигнућа ученика и
сл. спроводе и акциона истраживања те да се култура и пракса
аналитичко-истраживачког рада са педагошко-психолошке
службе и управе школе прошири и на све наставнике.
Индикатор 1.1.5. У програмирању рада уважавају се
узрасне, развојне и специфичне потребе ученика Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 4 – стандард
испуњен у потпуности. Испуњеност овог индикатора је у вези
са индикаторима 1.1.2, 1.1.4, а посебно 1.1.3. Органи школе
ангажују се у истраживању специфичних потреба ученика. Ово
је видљиво посебно у Школском развојном плану (2018-2022)
који се бави свим областима квалитета, а посебно акцентује
унапређење рада у областима Ресурса, Наставе и учења и
Постигнућа ученика. У области Ресурса препознате су потребе
да се наставни процес дигитализује (набавка ИТ опреме,
опремања специјализоване учионице за музичку и ликовну
уметност, спортске опреме) што је извршено у највећој могућој
мери. У области Наставе и учења препознате су потребе да се
наставници едукују за употребу савремене ИТ опреме, за
тематску (и пројектну) наставу, за савремене облике рада са
ученицима (осим фронталне) и ти приоритети даље се
разрађују кроз акционе планове Школског развојног плана и
годишње планове рада школе. У школи су средствима
донатора (Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Пројекта Опортунитет, Пројекта „Заједници заједно
2020“ НИС-а, Савета Европе и Европске Уније) опремљени
кабинети хемије (лабораторија), физике, биологије, изборних
програма (примењене науке, образовање за одрживи развој),
историје, географије, музичке, ликовне културе, физичког
васпитања, рачунарства и информатике. У сврху даљег
унапређења стања у области овог индикатора потребно је да се
још јасније и свеобухватније ученичке потребе адресирају у
Годишњим плановима рада школе кроз планове различитих
тимова, актива и других органа.
Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.
Препоручена активности

Задужени за
реализацију
Директор,
Помоћници
директора,
Психолошкопедагошка служба

Време
реализације
Последња
недеља августа –
прва
половина
септембра сваке
школске године

Организовати шире консултације са
наставницима, ученицима, родитељима и
представницима локалне заједнице у
процесу доношења кључних школских
докумената (Школског развојног плана,
Школског програма) – састанци, фокус
групе
Стручно усавршавање (интерно) на
Директор,
Током првог
тему програмирања, планирања и
Педагог
Драгица класификационог
извештавања
Китановски,
периода школске
Ивана
Васовић, 2022/2023. године
педагог
Психолог
Тијана
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Екстерно усавршавање на
перограмирања,
планирања
извештавања

тему
и

Акционо истраживање на одабрану
тему везано за унапређење квалитета у
области квалитета Настава и учење

Аналитичко-истраживачке податке
јасно укључити у Годишњи план рада
школе за наредну школску годину

Томић
Директор
Шеф рачуноводства
Тим за стручно
усавршавање
Реализатори обуке
Директор
Психолог
Александра
Стаменковић
Наставници
енглеског језика
Тим
за
обезбеђивање квалитета
рада школе
Тим
за
израду
Годишњег плана рада
школе
Стручни актив за
школско
развојно
планирање

Друго
полугодиште
школске
2022/2023. године
Прво
полугодиште
школске
2022/2023. године
Последња
недеља августа –
прва
половина
септембра сваке
школске године

-/СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији
ефективног и ефикасног рада у школи.

Оцена
остварености
3 (3,40)
Оцена
остварености

ИНДИКАТОРИ
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским
програмом, развојним планом и годишњим календаром.
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова,
стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из развојног
плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе.
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада
и пројектују промене на свим нивоима деловања.
1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа
активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске
године.
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду
школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада.

4
4
3
3
3

Образложење оцене самовредновања стандарда
Стандард 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и
ефикасног рада у школи
Опис остварености стандарда
Докази:
Индикатор 1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са
Школски програм
школским програмом, развојним планом и годишњим Седме
београдске
календаром Тим за самовредновање рада школе оцењује гимназије (2018-2022)
оценом 4 – стандард испуњен у потпуности. Годишњи план
рада Седме београдске гимназије за школску 2021/2022.
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годину урађен је у складу са захтевима из Закона о средњем
образовању и васпитању, детаљније разрађује активности
прописане Школским развојним планом (2018-2022) и садржи
акциони план Школског развојног плана за текућу школску
годину. Годишњи план рада школе у потпуности је усклађен са
Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих
школа у Републици Србији за школску 2021/2022. годину
(Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, бр.
5/2021, 17/2021, 1/2022 и 3/2022), а Школа је аутономно
Годишњим планом рада школе прописала трајање
класификационих периода, време одржавања родитељских
састанака, доделе књижица на крају првог полугодишта,
разредних, поправних и матурских испита у оквирима који су
одређени наведеним Правилником.
Индикатор 1.2.2. У оперативним/акционим плановима
органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора
конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског
програма и уважене су актуелне потребе школе Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 4 – стандард
испуњен у потпуности. Годишњи план рада Седме београдске
гимназије садржи планове рада свих стручних тела, органа,
актива и тимова који садрже активности, време реализације (по
месецима) и носиоце активности. Ове активности конкретизују
циљеве из Школског развојног плана и Школског програма.
Кроз планове рада тимова (као што су Тим за културну
делатност школе, Тим за каријерно саветовање, Тим
наставника укључених у рад Еко-школе или Планинарске
секције, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања) јасно је да су они устројени управо у складу са
потребама ученика и наставника. За даље унапређење стања у
области овог индикатора потребно је да се у Годишњи план
рада школе унесу и планови (намере) школе да конкурише на
одређеним пројектима, а да у процесу тог планирања учешће
узму и представници свих заинтересованих група (запослених,
ученика, родитеља, представника локалне заједнице).
Индикатор 1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно
одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим
нивоима деловања Тим за самовредновање рада школе оцењује
оценом 3 – стандард испуњен у већој мери. У плановима рада
органа, тела и тимова јасно је шта су њихове активности, ко су
носиоци реализације и када се те активности дешавају. На
основу планова, извештаја о раду наведених тела, као и
извештаја о реализацији различитих истраживања у школи,
јасно је и које промене школа тежи да произведе. Сами
процеси рада нису најјасније приказани у самим плановима и
то представља мањкавост у области овог индикатора.
Међутим, у овој области постоје и одређени документи, као
што је документација система финансијског управљања и
контроле, које школа има израђене, а који могу да послуже за
иновирање планова у складу са захтевима овог индикатора.
Документа система финансијског управљања и контроле
садрже мапе свих пословних процеса, наравно и свих оних
процеса који чине наставу и учење, у којима се налазе мапе
пословних процеса, утврђени су ризици и доносе се планови за
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њихово отклањање. На сличној логици почива и систем
доношења Плана интегритета који је Седма београдска
гимназија такође благовремено израдила и предала Агенцији
за борбу против корупције.
Индикатор 1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и
тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и
извештавање током школске године Тим за самовредновање
рада школе оцењује оценом 3 – стандард испуњен у већој
мери. Годишњи план рада школе садржи читаво једно
поглавље које се бави праћењем спровођења планираних
активности током школске године. Задужени за праћење су
директор школе, помоћници директора, стручни сарадници
(психолошко-педагошка служба), Педагошки колегијум,
секретар и шеф рачуноводства, али и Тим за самовредновање
рада школе. Директор школе редовно извештава Наставничко
веће, Савет родитеља и Школски одбор о свим текућим
активностима које се дешавају у школи. За додатно
унапређење квалитета рада школе у области овог индикатора
потребно је да оперативни планови рада органа, тела и тимова
садрже експлицитно дефинисане механизме: ко, када, кога и
како извештава о реализацији свих планираних активности.
Индикатор 1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне
информације о раду школе и усклађен је са садржајем
годишњег плана рада Тим за самовредновање рада школе
оцењује оценом 3 – стандард испуњен у већој мери. Наведени
документ који сваке године садржи око две стотине страна
текста садржи појединачне извештаје свих тела, органа и
тимова са релевантим информацијама о спроведеним
активностима. Приметно је да је у последње три године од
када траје пандемија изазвана вирусом корона да се у школе
поједине активности предвиђене Годишњим планом рада
школе не реализују, а да се у ходу школа укључује у бројне
активности које није могла да предвиди на почетку школске
године (нпр. реализација пројеката „Заједници заједно“,
„Квалитетно образовање за све“, бројне активности Екошколе), а које битно доприносе квалитету рада школе. Екошкола реализује бројне активности од који је Пројектни дан
Еко-школе централна и медијски пропраћена, а она најчешће
није укључена у Годишњи план рада школе. Потребно је да, у
сврху унапређења квалитета рада школе у области овог
индикатора, се Годињи извештај о раду израђује у форми
анализе остварености планираних активности, а да активи,
већа, тимови и тела школе покушају да брижљивије планирају
активности које ће се реализовати у току школске године.
Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног
и ефикасног рада у школи
Задужени за
реализацију
Разговор на тему планираних
Директор школе,
активности (учешћа у пројектима) за
Руководиоци
наредну школску годину на Педагошком стручних већа,
Препоручена активности
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колегијуму и Тиму за обезбеђивање
квалитета и развој установе. Закључке са
ових
састанака
проследити
руководиоцима стручних већа и тимова
који ће их укључити у своје планове рада
Упознавање
са
методологијом
финансијског управљања и контроле –
израдом мапе пословних процеса и
проценом ризика

Руководилац Тима августа
сваке
за
обезбеђивање школске године
квалитета
и
развој
установе

Тим за спровођење
Прва
система
финансијског половина јула –
управљања и контроле
последња недеља
августа
сваке
школске године
Увести систем извештавања о
Директор школе,
Август
–
активностима актива, већа, тимова и
Руководиоци
септембар 2022.
других
тела
на
месечном
или стручних већа,
године
тромесечном нивоу
Руководилац Тима
за
обезбеђивање
квалитета
и
развој
установе

-/СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа /
исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних
компетенција.

Оцена
остварености
3 (3,00)
Оцена
остварености

ИНДИКАТОРИ
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне
компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе
постигнућа за оперативно планирање наставе.
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним
припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно
учешће ученика на часу.
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је
функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика.
1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати
испитивања интересовања ученика.
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на
аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика
и условима непосредног окружења.
1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада
наставника и/или напомене о реализацији планираних активности.

3

3
2
4
4
2

Образложење оцене самовредновања стандарда
Стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање
циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа / исхода у наставним предметима и
општих међупредметих и предметних компетенција.
Опис остварености стандарда
Докази:
Индикатор 1.3.1. Наставници користе међупредметне и
Школски програм
Седме
београдске
предметне компетенције и стандарде за глобално планирање
наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе гимназије (2018-2022)
Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом 3 –
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стандард остварен у већој мери. Увидом у годишње планове
рада наставника (који се налазе на посебном Гугл драјву)
утврђено је да 74% ових докумената садржи наведене опште
међупредметне компетенције наведене у Закону о основама
система образовања и васпитања те да исти проценат планова
садржи и побројане стандарде постигнућа за крај средњег
образовања. За додатно побољшање квалитета рада у области
овог индикатора потребно је да наставници учине додатни
напор да за појединачне теме пажљивије бирају (одаберу мањи
број) стандарда и међупредметних компетенција, те да у
плановима нижег ранга (оперативним – месечним и дневним
припремама) детаљније операционализују како ће се стандарди
и међупредметне комптенције и достићи.
Индикатор 1.3.2. У оперативним плановима наставника и
у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике
којима је планирано активно учешће ученика на часу Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 3 – стандард
испуњен у већој мери. Оперативни планови рада наставника
углавном су уређени (у 63% случајева) према табели коју су
наставници добили на обукама за реализацију наставе
орјентисане према исходима, а које је организовао Завод за
унапређивање образовања и васпитања. Те табеле не садрже
методе рада на часовима. Дневне припреме наставника чији су
часови посећивани (у 100% случајева) садрже методе и
технике рада, као и сценарио активности наставника и
ученика. Писане припремене у највећем броју случајева (92%)
предвиђају смену различитих облика рада, техника и
активности ученика и наставници углавном (82%) реализују
часове према сценарију из писане припреме. Велики број
наставника (69%) користи и додатне писане материјале
(наставне листове), примењује рад у пару и групни облик рада,
припрема индивидуализоване писане материјале. Препорука за
унапређење рада у области овог индикатора јесте да
наставници у месечне (оперативне) планове рада укључе
методе којима се планира активно учешће ученика на часу, али
и да се изнађе примерени баланс између овог захтева и
чињенице да је у постојећој концепцији наставе која је
оријентисана
на
исходе
акценат
на
правилној
операционализацији исхода, а не на детаљном планирању
садржаја по наставним часовима које је исто за сва одељења
истог разреда.
Индикатор 1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног
рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа
ученика Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом 2
– стандард испуњен у мањој мери. Према постојећем
Правилнику о плану и програму наставе и учења за гимназију,
ученици имају најмање 33 часа недељно + час одељењске
заједнице што оставља јако мали простор (један или два часа
недељно) да се у том термину организује додатна и допунска
настава за све заинтересоване ученике. Уколико се томе дода и
заузетост учионица за велики број изборних програма и вежби,
организација додатне и допунске наставе додатно се
компликује. У распореду часова су обележени сви термини
када су поједина одељења слободна и које учионице су у том
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тренутку слободне и то је највише што је школа успела да
пропише распоредом часова. У околности које су додатно
отежавале реализацију додатне и допунске наставе у
претходном периоду пандемије изазване корона вирусом
додајмо и честе промене распореда часова услед одсуства
наставника, као и промене модела по којима се настава
одвијала. Ове околности захтевале су и релативно
флексибилну организацију додатне и допунске наставе: да се
она организује у форми консултација, да ученици дођу на
часове да питају наставника шта им није јасно, да евентуално
дођу и у супротну смену на додатну или допунску наставу те
да се ови облици образовно-васпитног рада реализују и
посредством ресурса Гугл учионица. У текућој школској
години одржан је велики број часова допунске наставе
(посебно из историје – Соња Тлачинац, математике – Биљана
Ристић, Бранка Аздејковић, Светлана Јеремић, физике –
Радосава Лазовић, Гордана Илић, биологије – Татјана
Богојевић и Милица Кокотовић, хемије – Светлана Тодоровић)
док је додатна настава из свих наведених разлога одржавана са
прекидима и по потреби. На допунску наставу су долазили
ученици са слабим оценама, али и они којима је била потребна
додатна подршка у раду, а највећи број ученика који је редовно
долазио на допунску успешно је достигао основни ниво
стандарда и стекао позитивне оцене из чега је јасно да
планирање и реализација допунске наставе јесте у функцији
праћења постигнућа ученика и њихових побољшања.
Идикатор 1.3.4. У планирању слободних активности
уважавају се резултати испитивања интересовања ученика Тим
за самовредновање рада школе оцењује оценом 4 – стандард
остварен у потпуности. Школским програмом Седме
београдске гимназије (2018-2022) и годишњим плановима рада
школе планиране су новинарска, лингвистичка, секција
креативног писања, рецитаторска, драмска, филозофскохуманистичка, ликовна, музичка, библиотечка, психолошка,
планинарска, секција за веронауку, УНЕСКО клуб, спортске
секције, а последње две школске године у школи је веома
активна Еко-школа. Управо пратећи интересовања ученика, а
како би се створили предуслови за реализацију и наставе и
слободних активности, школа је опремила лабораторију
хемије, кабинете биологије и физике, музилки студио и
ликовни атеље и набавила велику количину ИТ опреме (осим
рачунара и друге технике за реализацију наставе на даљину, и
3Д штампач, Ардуино рачунаре и велики број сензора).
Испитивањима интересовања ученика бави се психолошкопедагошка служба кроз испитивање социо-економског статуса,
анкетирање при упису у средњу школу и наставници који воде
секције и друге слободне активности. Реализација слободних
активности отежана је организационим разлозима који су већ
описани, али и специфичностима ученичке популације у
школи (велики испис и упис ученика првог разреда; релативно
низак ниво предзнања и мотивације ученика који условљава
слабији школски успех услед чега се они фокусирају на
поправљање оцена итд.). Већ поменута флексибилна
организација рада школе подразумева да се ученици охрабрују
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да учествују у слободним активностима (као што је на пример
драмска секција или Еко-школа) чак и по цену повременог
изостајања са наставе јер је претпоставка наставника да ће
афирмисањем у раду секција ученици развити и позитван став
према школи, наставницима и учењу, те ће то допринети
повећању њихове мотивације и постигнућа.
Индикатор 1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима
засновано је на аналитичко-истраживачким подацима,
специфичним потребама ученика и условима непосредног
окружења Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом
4 – стандард остварен у потпуности. У планирању васпитног
рада са ученицима користе се подаци доступни у Ес-Дневнику,
анализе постигнућа ученика на класификационим периодима,
налази самовредновања (пре свега у области квалитета Настава
и учење, али и у области Подршка ученицима). Посебан
квалитет представља пажња која се посвећује ученицима који
се школују по ИОП-у. У области овог индикатора Школа у
прцесу транзиције сарађује са тимовима за инклузивно
образовање основних школа од којих добија потребне
информације. Такође, овде се истичу и истраживања која
спроводи педагошко-психолошка служба (социо-економски
статус, каријерно вођење и саветовање, истраживања о
заступљености различитих облика насиља и ризичних
понашања). У школи се планирају и реалиују различити
облици подршке ученицима који имају проблеме у учењу и
понашању. Учешћем у различитим пројетима школа покушава
да унапреди могућности ученика за даљи академски и
професионални развој.
Индикатор 1.3.6. Припреме за наставни рад садрже
самовредновање рада наставника и/или напомене о
реализацији планираних активности Тим за самовредновање
рада школе оцењује оценом 2 – стандард испуњен у мањој
мери. Мање од 10% наставника (свега 7%) спорадично врши
самовредновање које је део месечног (оперативног) планирања
рада. Стога ни оперативни планови не садрже никакав осврт на
разлике између различитих одељења истог разреда. Директор,
психолози и педагог школе разговарају са наставницима након
свих посећених часова. На тим разговорима 90% наставника
реално сагледава шта је на одржаним часовима било добро, а
шта не, анализира шта су реализовали од планираних садржаја,
дају објашњења зашто неки садржај или активност нису
реализовали, износе мишљења о алтернативним решењима за
проблеме који су се појављивали на часовима. Како би се
квалитет рада наставника у области овог индикатора
унапредио, потребно је да се додатно појача педагошкоинструктивни увид у рад наставника од стране директора,
стручних сарадника и Тима за самовредновање рада школе, да
се наставници обуче да врше самопроцене након одређених
периода (месечно или након обрађених одређених кључних
садржаја или након писмених провера знања или након
класификационих периода) те да налазе тих самовредновања
даље користе за кориговање својих планова рада.
Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
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1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева
образовања и васпитања, стандарда постигнућа / исхода у наставним предметима и општих
међупредметих и предметних компетенција
Препоручена активности
На састанцима стручних већа за
области предмета извршити одабир
стандарда
и
међупредметних
компетенција
по
појединачним
наставним темама или групама исхода
Изменити
обрасце
месечних
планова тако да садрже и облике и
методе рада
Размотрити могућности коришћења
Гугл учионице и других дигиталних
ресурса за организацију допунске и
додатне наставе. У складу са тим даље
организовати допунску и додатну
наставу. Овај облик рада не искључује
држање додатне и допунске наставе у
школи.
Пратити и вредновати ефекте
одржавања допунске наставе из оних
наставних предмета са најслабијим
постигнућима ученика
Обезбедити
претпоставке
да
наставници врше самовредновање рада и
коригују планове у складу са налазима
самовредновања (договор на састанцима
стручних већа, праћење, истицање
примера добре праксе)

Задужени за
Време
реализацију
реализације
Педагог
Драгица
До половине
Китановски,
септембра 2022.
Руководиоци
године
стручних већа,
Наставници
Помоћници
До половине
директора
септембра 2022.
године
Тим
за
До половине
обезбеђивање квалитета септембра 2022.
и развој установе,
године
Педагошки
колегијум

Помоћници
На
крају
директора,
класификационих
Педагошкопериода
психолошка служба
Директор школе,
До
краја
Помоћници
октобра
2022.
директора,
године
Руководиоци
стручних већа,
Педагошкопсихолошка служба,
Ментори
приправника
-/ЗБИРНА ОЦЕНА
Тим за самовредновање рада школе област квалитета 1: Програмирање, планирање и
извештавање оцењује збирном оценом 3 – стандард испуњен у већој мери.
Просечна оцена свих индикатора је: 3,31.
Појединачне оцене по стандардима и индикаторима, образложење оцена остварености
стандарда и препоруке за унапређење квалитета рада у области појединачних стандарда и
индикатора дате су у тексту извештаја који претходи збирној оцени.

Извештај о самовредновању области квалитета 2. Настава и
учење

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
130

Оцена

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА за школску 2021/2022. годину

Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на
часу.

остварености
3
Оцена
остварености

ИНДИКАТОРИ
Индикатор 2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и
зашто то што је планирано треба да научи
Индикатор 2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне
појмовe
Индикатор 2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове
часа користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…)
Индикатор
2.1.4.
Наставник
поступно
поставља
питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености
Индикатор 2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима
тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре
ученика, подстиче вршњачко учење)
Индикатор 2.1.6. Наставник функционално користи постојећа
наставна средства и ученицима доступне изворе знања

3
4
4
2
3
2

Образложење оцене самовредновања стандарда
Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
Опис остварености стандарда
Индикатор 2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи
учења и зашто то што је планирано треба да научи остварен је
у велићој мери и оцењује се оценом 3. Директор, помоћници
директора и стручни сарадници овај индикатор оценили су на
основу посета часовима, вредновањем часова применом
Обрасца за вредновање наставног часа, увидом у писане
припреме наставника и на основу разговора са наставницима и
ученицима. На 82% посећених часова наставници су истицали
циљеве часа које су, по традиционалној класификацији,
најчешће делили на образовне, функционалне и васпитне. Исти
број наставника у уводним деловима часа истиче сврху онога
што ће се на том часу учити (повезаност са претходним
градивом из тог и других наставних предмета, повезаност са
животним контекстом, итд.) и на тај начин мотивише ученике
да се активирају у процесу наставе и учења. Значајно мањи
број наставника, на 48% посећених часова, врши адекватну
операционализацију исхода. Ако уопште и наведу исходе (то
чини 56% наставника), углавном их наводе онако како су они
дати у Правилнику о плану и програму наставе и учења за
гимназије у делу за дати предмет без свести да је у Правилнику
наведен исход мера годишње остварености стандарда
постигнућа, а да је на наставнику да у процесу планирања дати
исход операционализује и да „атомизује“ процес учења кроз
појединачне часове у зависности од образовно-васпитних
специфичности ученика и градива које се обрађује. Један мањи
број наставника (11%) није у разговору са директором и
педагошко-психолошком службом уопште показао да разуме
сугестије везане за операционализацију исхода. Како год
циљеви и исходи часа били дефинисани, у њиховој
елаборацији од стране наставника, ученици се укључују у
разговоре на ову тему показујући да у највећој мери и
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најчешће разумеју шта се и због чега учи.
Индикатор 2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и
кључне појмовe Тим за самовредновање рада школе оцењује
највишом оценом 4 – у потпуности остварен стандард. На
скоро свим часовима које су посећивали директор, помоћници
директора, педагошко-психолошка служба и чланови Тима за
самовредновање наставници су давали објашњења и упутства
и истицали кључне појмове на начин који је ученицима био
јасан. На посећеним часовима фронтални облик рада
примењиван је у 68% случајева, али и на овако артикулисаним
часовима, кроз адекватну примену монолошко-дијалошке
методе рада, кроз приказивање мултимедијалних презентација
и бележење кључних појмова на табли, јасно је да ученици
разумеју објашњења, упутства и кључне појмове те да их, у
складу са оценама које имају из тих предмета, адекватно и
сами описују, објашњавају, анализирају, итд.
Индикатор 2.1.3. Наставник успешно структурира и
повезује делове часа користећи различите методе (облике рада,
технике, поступке…) оцењујемо оценом 4 – стандард је у
потпуности остварен. Укупно 92% посећених часова овако су
артикулисани, нема превише празног хода на часовима,
наставници на посећеним не губе чак ни пуно времена на
административне послове (уписивање часова у Ес-Дневник).
Писане припремене у највећем броју случајева (92%)
предвиђају смену различитих облика рада, техника и
активности ученика и наставници углавном (82%) реализују
часове према сценарију из писане припреме. Примедба на
рачун наставника је да у великом броју користе генеричке,
писане припреме које су припремили издавачи уџбеника, из
чега је јасно да оне ни у најмањем степену нису прилагођене
специфичним потребама ученика, а посебно неспецифичним
потребама ученика из различитих одељења. Велики број
наставника (69%) користи и додатне писане материјале
(наставне листове), примењује рад у пару и групни облик рада,
припрема индивидуализоване писане материјале. У разговору
са наставницима изборних програма, грађанског васпитања,
страних језика, српског језика и књижевности и њиховим
ученицима сазнајемо да се на овим часовима често примењује
и радионички рад. На посећеним часовима наставници
математике, физике, хемије и биологије такође су показивали
значајну умешност у ефикасном структурирању часова, али је
она с времена на време била и лимитирана неспремношћу
ученика за рад на часовима. Утисак чланова Тима за
самовредновање да је највећа ефикасност за структурисање
часова у складу са очекивањима из индикатора 2.1.3. показана
на часовима физичког и здравственог васпитања. На
посећеним часовима ученици у уводном часовима радили су
вежбе загревања, у главном делу часа полигоне или тестирања,
након чега би се оставио део часа за активности ученика по
њиховој жељи (стони тенис, одбојка, кошарка, фудбал итд.).
Индикатор 2.1.4. Наставник поступно поставља
питања/задатке/захтеве
различитог
нивоа
сложености
оцењујемо оценом 2 – стандард остварен у мањој мери. Овде
су искуства оцењивача врло различита. Поједини наставници
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чији су часови посећивани истичу да овај индикатор није
једноставно остварити јер су они фокусирани на садржај који
треба ученицима да објасне, а не на ученичке активности над
датим садржајем. Овај индикатор успешно остварују већина
наставника страних језика, математике, физичког и
здравственог васпитања, а у најмањој мери наставници оних
предмета где се предметна садржина најлакше преноси кроз
наставничко ex cathedra предавање (историја, географија,
социологија, филозофија, музичка култура, ликовна култура).
Пример добре праксе у реализацији овог исхода је настава
психологије где се и на часовима обраде, као и при утврђивању
градива, а нарочито на писменим тестирањима, захтеви од
ученика правилно и маниристички јасно усложњавају.
Индикатор 2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу
ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања,
идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење)
оцењујемо оценом 3 – стандард остварен у већој мери. На
скоро свим посећеним часовима 96% наставника, чак и када
примењује фронтални облик рада и само монолошкодијалошку методу, заиста користи питања, идеје, коментаре
ученика, али у великом проценту (63%) изостаје вршњачко
учење у смислу да се ретко примењује рад у пару и групни рад
у коме се види јасна вршњачка интеракција мимо фокусирање
на просто решавање задатог проблема. У разговору са
ученицима након посећених часова, али и приликом разговора
са ученицима који имају проблема у учењу и понашању,
закључујемо да се вршњачка интеракција неупоредиво више
подстиче на часовима које посећују интерни оцењивачи часова
него на уобичајеним часовима где су ученици и наставници
сами.
Индикатор 2.1.6. Наставник функционално користи
постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе
знања оцењујемо оценом 2 – стандард остварен у мањој мери.
Школа је у претходном периоду набавила велики број
разноврсних наставних средстава – из области ИКТ (рачунари
и пројектори за све учионице), лабораторије за хемију и за
физику, музички студио и ликовни атеље, опремљени
кабинети биологије, историје и географије, опремљена
фискултурна балон сала и мала сала за гимнастику. Такође,
обезбеђени су сасвим прихватљиви услови и за одвијање
наставе на даљину (рачунари, камере, микрофони, звучници,
брзи приступ интернету). На посећеним часовима (61%
посећених часова) користе се расположива ИКТ средства.
Пример добре праксе представља настава лабораторијских
вежби из хемије које се реализују у највећем делу према
захтевима Правилника о плану и програму наставе и учења за
гимназије и у складу са опремљеношћу школе. Такође, пример
добре праксе представљају наставници изборних програма
Јелица Пајић и Катарина Петровић које веома успешно
користе расположиве дигиталне ресурсе за реализацију наставе
и ваннаставних активности. За своје пројекте колегинице
Пајић и Петровић награђене су националним ознакама
квалитета од стране Темпус фондације. Адекватно се користе и
наставна средства на часовима рачунарства и информатике и
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физичког и здравственог васпитања. Настава историје и
биологије углавном се заснива на употреби информационокомуникационих технологија кроз приказивање power point
презентација. На основу разговора са ученицима и
наставницима и увидом у целину наставног процеса у школи,
Тим закључује да је потребно да се неупоредиво више користе
дигитални ресурси у настави (нпр. филмови доступни на
различитим интернет сајтовима, апликације за самостално
учење и тестирање знања ученика, сензори и дата логери,
ардуино рачунари и 3Д штампач) и традиционална наставна
средства (нпр. географске и историјске карте, модели у настави
биологије, средства за демонстрационе огледе из физике),
музичка техника. Уколико је то потребно, школа треба да
одганизује обуку наставника за коришћење наведених
наставних средстава.
Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
Препоручена активности
1. Организовати интерне обуке за
исходно оријентисано планирање, а
нарочито за операционализацију исхода
2. Прегледати припреме за часове
наставника. Инсистирати да се припреме
израђују самостално, или, уколико се и
користе припреме издавача, да се оне
допуњују
према
специфичностима
школског контекста
3. Организовати приказ примера
добре праксе у области примене
диференцираних и индивидуализованих
задатака

4. Оснаживати приправнике за
примену различитих облика вршњачког
учења
5. Промовисати успешне активности
вршњачког учења

6.
Израдити
План
употребе
расположивих наставних средстава,
План набавке потребних наставних
средстава и организовати обуке за
коришћење наставних средстава

Задужени за
реализацију
Педагошкопсихолошка служба
Милица Кокотовић
Помоћници
директора
Педагошкопсихолошка служба
Тим
за
самовредновање
рада
школе
Директор
Помоћници
директора
Руководиоци
стручних
већа
за
области предмета
Катарина Петровић
Ментори
и
приправници
Руководиоци
стручних већа
Директор
Руководиоци
стручних већа
Тим
за
самовредновање
рада
школе
Наставници
Руководиоци
стручних већа
Тим
за
самовредновање
рада
школе
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Време
реализације
Август
–
септембар 2022.
године
Континуиран
о

По једном у
сваком
класификационом
периоду

Континуиран
о
По једном у
сваком
класификационом
периоду

Септемар –
октобар
2022.
године
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СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним
потребама ученика.
ИНДИКАТОРИ
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал
индивидуалним карактеристикама сваког ученика.
2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу
са његовим образовним и васпитним потребама.
2.2.4.
Наставник
примењује
специфичне
задатке/активности/материјале
на
основу
ИОП-а
и
плана
индивидуализације.
2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у
заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и
интеракција са другим ученицима.
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и
васпитним потребама ученика.

Оцена
остварености
3
Оцена
остварености
3
2
4
4

3
2

Образложење оцене самовредновања стандарда
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
Опис остварености стандарда
Докази:
Индикатор 2.2.1. Наставник прилагођава захтеве
Попуњени
могућностима сваког ученика Тим за самовредновање рада Обрасци
за
школе оцењује оценом 3 – стандард испуњен у већој мери. Тим вредновање наставног
је посетом часовима, разговором са ученицима и родитељима, часа
као и на основу увида у постигнућа ученика закључио: настава
је прилагођена ученицима типских способности у општој
Писане припреме
популацији, па и просечним ученицима у датим одељењима. за час наставника
Мањи број наставника (математике, физике, хемије – њих
петоро) за часове које су посећивали директор и педагошкоМесечни
психолошка служба припремали су наставне листове са (оперативни) планови
диференцираним задацима. Један број наставника (математике, рада наставника
физике, страних језика, српског језика и књижевности)
поставља током часова задатке све веће сложености и позива
Евалуације
ученике различитих постигнућа да се укључе у решавање
налога. Мањи број наставника друштвених наука (историје,
Записници
са
филозофије, социологије, психогије) припремао је наставне седница Педагошког
листове и позивао ученике различитих постигнућа да се колегијума и стручних
укључе у решавање задатака. Ови наставници приликом већа
за
области
усменог пропитивања ученика за оцену умешно постављају предмета
питања различите захтевности, а постигнућа ученика оцењују
индивидуализовано, водећи рачуна о њиховим способностима
Белешке
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и могућностима. За једанаест ученика у школској 2021/2022. директора са разговора
години израђивани су ИОП-и са солидно урађеним плановима са
ученицима
и
активности, али се ови планови не спроводе доследно. родитељима
Потребно је да се види прилагођавање захтева
најтелентованијим ученицима, а посебно на часовима
друштвених наука (филозофије, социологије, историје,
психологије). На посећеним часовима није јасно видљиво како
се усложњавају когнитивни процеси над датим сетом знања
већ се само усложњавају предметна знања, а конгнитивни
процеси над њима углавном су исти (дефиниши, објасни,
лоцирај, подели,...). Посебно на часовима филозофије и
социологије, на предметима из којих ученици имају и
релативно високе оцене, они се углавном задржавају на
биографским подацима, просторно-временском контексту и
познатим примерима које су на часовима обраде градива дали
наставници. Уколико би наставници променили фокус са
садржаја на исходе, тада би им било лакше да, уз адекватну
припрему, различите исходе са Блумовим исходима на
различитим нивоима развијају са већим бројем ученика сходно
њиховим могућностима.
Индикатор 2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и
наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког
ученика Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом 2
– исход испуњен у мањој мери. На посећеним часовима Тим је
констатовао да је фронтални облик рада примењен у далеко
највећем броју случајева (68%) уз умешну примену
монолошко-дијалошког и демонстрационог метода. Наставне
листове припремало је 69% наставника чији су часови
посећивани, али они најчешће нису диференцирани према
индивидуалним карактеристикама ученика, већ омогућују да
радом у пару ученици решавају одређене налоге наког
објашњења наставника. Наставне листове са диференцираним
задацима примењивало је свега петоро наставника математике,
физике и хемије. На посећеним часовима у мањем броју
случајева (25%) примењивани су индивидуални наставни
листове за ученике који се школују по ИОП-у. Из разговора са
педагошким асистентима, ученицима који се школују по ИОПу и њиховим родитељима сазнајемо да је тај проценат на
часовима који нису посећени још и нижи (око 18%). Примере
добре праксе у области припреме индивидуалних наставних
материјала за ученике су Милена Ђуришић, професорка
енглеског језика, Бојана Алексић, професорка енглеског језика,
Нада Поповић, професорка српског језика и књижевности.
Индикатор 2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу
сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним
потребама оцењујемо оценом 4 – у потпуности остварен
стандард. Сви интерни оцењивачи часова констатују да су на
посећеним
часовима
наставници
показали
изузетну
стрпљивост у раду са ученицима и на свако обраћање ученика
одговарали са дужном пажњом и у мери својих најбољих
знања. Наставници су се у највећем броју случајева (88%)
потрудили да макар и мали део свог времена посвете
ученицима који се школују по ИОП-у (кроз афирмативне и
подржавајуће коментаре, усмени налог ученику или личном
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пратиоцу или, ређе, кроз посебне наставне листове за ове
ученике). Оствареност овог исхода види се и кроз широку
понуду ваннаставних активности за ученике која у великој
мери прати њихова интересовања и усмерена је на потребе
талентованих ученика. На посећеним часовима чланови Тима
нису запазили понашања наставника који на било који начин
дискриминишу ученике, те на тај начин даље депривирају
ученике којима је потребна образовна и васпитна подршка. Са
друге стране, ученици констатују да се у овој области један
број наставника (9%) другачије понаша, односно комуницира
са њима у поређењу са часовима којима не присуствује нико
од интерних оцењивача.
Индикатор 2.2.4. Наставник примењује специфичне
задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана
индивидуализације Тим за самовредновање рада школе,
упрскос уоченим недостацима, оцењује оценом 4 – стандар
потпуно испуњен. За 11 ученика у школској 2021/2022. години
израђени су индивидуални образовни планови који садрже
педагошке профиле и планове активности. Школа је
ангажовала и додатну дефектолошку подршку. Подршка ради
и са наставницима са којима разматра могућности примене
различитих стратегије поучавања (укључујући и припрему
материјала за учење) и са ученицима код којих се ради на
јачању социјалних вештина и опсервацији начина на који ови
ученици уче. На 55% посећених часова у одељењима у којима
су ученици који се школују по ИОП-у наставници су имали
писане припреме са индивидуализованим наставним
листовима за ове ученике и њихова активност на часу
вреднована је техникама формативног оцењивања. Посебно
успешним у овој области оцењујемо одржане часове и
припремљене додатне материјале професорке српског језика и
књижевности Наде Поповић у одељењима 4/3 и 2/1. Било би
пожељно да код вредновања остварености ИОП-а (тромесечно
или полугодишње) Педагошки колегијум разматра и успеле
примере наставних листова и других индивидуализованих
материјала за учење, а да се онда ови примери анализирају и на
седницма стручних већа за области предмета и предметним
активима.
Индикатор 2.2.5. Ученици којима је потребна додатна
подршка учествују у заједничким активностима којима се
подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима
Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом 3 –
стандард остварен у великој мери. У школи је белодано видна
култура инклузије. Ученици којима је потребна додатна
образовна подршка потпуно су прихваћени, на првом месту од
запослених у школи, али у највећој мери, и од својих вршњака.
Учешће ових ученика у заједничким активностима видљива је
на редовним часовима; ученици који се школују по ИОП-у
учествују у групном и у раду у паровима колико им
могућности дозвољавају. Поједине ученике који се школују у
ИОП-у, због њихових специфичних сметњи, остали ученици
третирају као млађу браћу или сестре о којима и сами брину.
Поједини ученици, пак, слабије остварују вршњачку
интеракцију, затворени су и остали ученици их слабије
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укључују или ни не укључују у одељењске активности.
Њихови контакти у школи углавном су сведени на однос са
личним пратиоцима и са наставницима. Ученици који се
школују по ИОП-у иду и на екскурзије и на прославе матурске
вечери са личним пратиоцима. Како би овај индикатор био
оцењен највишом оценом, потребно је да више буду присутне
активности кооперативног учења. Тада би се вршњачка
интеракција зсигурно проширила и на активности изван
наставних часова. Као позитван пример у области овог
индикатора наводимо да је Гаврило Беслаћ, ученик одељења
1/3, освојио награду за најбољу споредну мушку улогу на
Позоришним сусретима младих у Крагујевцу.
Индикатор 2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада
различитим образовним и васпитним потребама ученика Тим
за самовредновање рада школе оцењује оценом 2 – стандард
остварен у мањој мери. Увидом у оперативне планове рада
наставника не види се да постоје разлике у темпу напредовања,
односно реализације плана наставе и учења. Евалуације
месечних планова се не обављају. И из слабе остварености
овог индикатора јасно је да наставници никада нису уистину
прешли на нови начин планирања наставе, на исходно
оријентисани курикулум, већ су искључиво фокусирани на
предметне садржаје (односно на когнитивни домен наставе).
Овај индикатор ипак оцењујемо оценом 2 јер је на посећеним
часовима јасно да наставници са успехом поучавају ученике,
да имају стрпљења у комуникацији са ученицима, да се враћају
на оно што ученици нису добро савладали или на оно што их
ученици питају, те да задовољавање васпитних потреба
ученика није занемарено на уштрб реализације планираног
наставног садржаја. У области свих индикатора овог стандарда
јасно је видљиво да сва прилагођавања иду према потребама
ученика који су типични подбацивачи, те да се наставници
баве ученицима са највишим постигнућима само утолико што
се разговор на часовима (дијалошки метод) обраде и
утврђивања одвија између тих ученика и наставника и то у
препричавању градива из уџбеника, а не у правцу обогаћивања
садржаја и усложњавању задатака за ове ученике.
Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
Задужени за
Време
Препоручена активности
реализацију
реализације
Организовати екстерно стручно
Тим за праћење
Септембар –
усавршавање за исходно оријентисани стручног усавршавања
октобар
2022.
курикулум
Шеф рачуноводства године
Организовати интерно усавршавање
Психолози Тијана
Септембар
(предавање) о раду са надареним Томић,
Александра 2022. године
ученицима у школу: како се такви Стаменковић и Катарина
ученици идентификују, како се за њих Петровић
обогаћују
садржаји,
припремају
Професорке
материјали, која је улога ових ученика у изборних
програма
вршњачком поучавању и реализацији Јелица Пајић и Марина
ученичких пројеката
Дрндарски
Формирати
Гугл
драјв
са
Педагог
Драгица
Континуиран
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индивидуализованим материјалима за Китановски
ученике који се школују по ИОП-у
Сви наставници
Анализа
успешних
примера
Педагошкопримене индивидуализованих наставних психолошка служба,
материјала
Помоћници
директора,
Нада
Поповић,
професорка
српског
језика и књижевности
Пратити
реализацију
једног
Стручно
веће
ученичког пројекта са нагласком на наставника
изборних
вредновање
активности
вршњачког програма
учења – руководилац стручног већа
изборних програма подноси извештај
Педагошком колегијуму
Осмислити
измене
обрасца
Руководиоци
месечних планова – дилеме: да ли да се стручних већа
избаце редови за појединачне наставне
Педагог
Драгица
часове и да се у евалуацијама назначи Китановски
докле је стигло које одељење у
достизању планираних исхода

о током школске
године
Новембар
2022. године

Друго
полугодиште
школске
2022/2023. године
Септембар –
измене образаца
планова;
Евалуације –
сваког месеца.

-/-

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу.

Оцена
остварености
3 (2,50)
Оцена
остварености

ИНДИКАТОРИ
2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет
учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до
решења.
2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у
различитим областима, професионалном праксом и свакодневним
животом.
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје,
одговоре и решења.
2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна
решења.
2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши
задатак/унапреди учење.
2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави
самостално или уз помоћ наставника.

3

2
2
3
3
2

Образложење оцене самовредновања стандарда
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу
Опис остварености стандарда
Докази:
Индикатор 2.3.1. Активности/радови ученика показују да
Попуњени
су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено Обрасци
за
и образложе како су дошли до решења Тим за самовредновање вредновање наставног
рада школе оцењује оценом 3 – стандард испуњен у већој часа
мери. На посећеним часовима, 69% наставника користило је
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неки облик наставних листова. Најквалитетније наставне
листове, са становништа припреме, типова задатака,
когнитивних процеса који се ангажују, израђује професорка
биологије Татјана Богојевић. Наставни листови углавном су у
функцији праћења предавања; дакле, након одређених
секвенци у којима наставници излажу градиво или о њему
разговарају са ученицима, ученици, најчешће у паровима, раде
по неколико питања који се односе на тај сегмент градива.
Кроз образлагање својих одговора, види се да ученици
разумеју поступак решавања задатака, нарочито они са вишим
оценама. Услед тога што је настава оријентисана на садржаје,
дакле на памћење чињеница, а провера знања подразумева
тестирање разумевања наученог градива, интерни оцењивачи
виде врло мало задатака којима се демонстрира способност
примене наученог у непознатом контексту, способност
анализе, креативног решавања проблема, итд. У разговору са
ученицима чланови Тима за самовредновање сазнају да на
осталим часовима наставници ретко користе наставне листове
(на мање од једне петине часова) те да се настава углавном
реализује кроз фронтални облик рада и методе дијалога и
показивања. Добра страна ове врсте наставе је њена
ефикасност, односно могућност да се најлакше следи динамика
реализације програма наставе и учења и она се реализује
умешно од највећег броја наставника (71% њих) који кроз
разговор стално подстичу ученике на исказивање свог
мишљења и образлагање својих идеја.
Индикатор 2.3.2. Ученик повезује предмет учења са
претходно
наученим
у
различитим
областима,
професионалном праксом и свакодневним животом Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 2 – стандард
испуњен у мањој мери. У писаним припремама за час
наставника (од којих је већина генеричких, издавачких) наводи
се корелација у оквиру предмета и међупредметна корелација,
али само површно на нивоу самих наставних предмета,
односно наука. Очигледно је да: наставници готово да уопште
не знају шта се учи из других предмета и да ученици немају
функционалну целину знања; без обзира на оцене из појединих
предмета врло тешко повезују знања из различитих предмета.
Чести су коментари наставника историје шта ученици не знају
из географије (познавање географске карте), наставника
физике шта ученици не знају из математике (рачун) и хемије
(структура атома), страних језика шта ученици не знају из
српског језика (граматичке категорије итд.). Готово да нису
познате планиране смислене активности да се тачно утврди
шта је потребно да ученици знају из једног за потребе другог
наставног предмета и да се нешто предузме да се уочени
проблеми реше. На посећеним часовима, наставници углавном
кроз осврт на циљеве најављују шта ће се радити тог часа (82%
посећених наставника); повезивање са праксом најчешће се
везује са припрему за студије (44%), а врло мали број
наставника елаборира примену онога што се учи у
свакодневном животу (14%); то су углавном наставници
хемије, биологије, страних језика, изборних програма
(примењене науке и савремене технологије су добар пример).
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И овде истичемо да исходна оријентисаност програма наставе
и учења подразумева као једног од најважнијих питања: какву
примену ово што учим има за мој лични живот, даље
образовање, учешће у грађанском друштву, сналажење у
простору, доношење одлука о даљем образовању, занимању,
улагању новца, итд...
Индикатор 2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и
анализира идеје, одговоре и решења Тим за самовредновање
рада школе оцењује оценом 2 – стандард испуњен у мањој
мери. Овај индикатор се готово искључиво остварује кроз
пројектну наставу (пројекти су се реализовали из изборних
програма и српског језика и књижевности) и самостални рад
ученика (реферате и домаће задатке). Иако школа располаже
брзим интернетом, рачунарима, пројекторима, а ученици
таблет уређајима и мобилним телефонима, ученици на
часовима редовне наставе готово да уопште не истражују
вануџбеничке изворе знања, како дигиталне тако и оне на
папиру. Изузетак представља настава изборних програма која
се реализује кроз пројекте у онлајн окружењу (Гугл учионице),
поједини часови психологије и енглеског језика (код
професорке Милене Ђуришић). Достизање захтева овог
индикатора могло би се постићи када би се ученицима
омогућило да на часовима користе расположива средства ИКТ
и када би наставници на Гугл учионицама постављали шире
материјале које би ученици могли да проучавају и о њима да
разговарају на самим часовима. Такође, иновативнији
методички приступи, као што је изокренута учионица,
психодрама (играње улога), дебата, дискусија итд. могли би да
допринесу унапређењу стања у области овог индикатора.
Индикатор 2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи
оригинална и креативна решења у тесној је вези са
претходним. Тим за самовредновање рада школе оцењује овај
индикатор оценом 3 – индикатор испуњен у већој мери. На
часовима српског језика и књижевности код свих професора
ученици живо анализирају књижевна дела. Креативна решења
различитих проблема проналазе се на часовима изборних
програма (језик, медији и култура, уметност и дизајн, здравље
и спорт, примењене науке). Ученици слободно изражавају
своје идеје на часовима историје код готово свих професора,
грађанског васпитања код готово свих наставника, веронауке.
Ученици исказују висок степен креативности и кроз Екошколу која интегрише садржаје природних наука, српског и
страних језика, уметности и дизајна, али је и овде потребан
велики наставнички подстицај и вођење. Потребно је да се на
остваривању овог, али и претходног индикатора више ради на
настави географије, физике и математике. Тим за
самовредновање је свестан ниског нивоа предзнања и
мотивације за учење математике и физике код наших ученика,
али упућује наставнике да раде на проналаску начина за
превладавање ових проблема.
Индикатор
2.3.5.
Ученик
примењује
повратну
информацију да реши задатак/унапреди учење Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 3 – стандард
остварен у већој мери. На посећеним часовима скоро сви
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наставници (96%) даје повратне информације, тачније:
исправља ученичке одговоре, кроз потпитања наводи ученике
на давање тачног одговора, укључује остале ученике у
разговор како би се одговор најбоље формулисао. Овај
индикатор се најочигледније остварује на настави математике,
физике, страних језика, биологије, физичког и здравственог
васпитања. Наставници, такође, дају ученицима образложења
оцена (на 100% посећених часова на којима је вршено
оцењивање) која ученици користе да реше задатке или на
наредним часовима поправе оцене. Оно што јако недостаје је
то што се на настави у Седмој београдској гимназији готово
уопште не развија кључна компетенција учење учења која је
препозната у члану 11. став 2. тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања као способност да се
ефективно управља сопственим учењем: планирање,
управљање временом и информацијама, способност да се
превазиђу препреке како би се успешно учило, коришћење
претходних знања и вештина, примена знања и вештина у
различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи.
Професори готово се уопште не баве утврђивањем како
ученици уче, како усвајају знања, шта у процесу учења раде
погрешно, како селектују битне и небитне чињенице итд. па
ученици на основу повратне информације професора нису у
стању да унапреде учење.
Индикатор 2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује
пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 2 – стандард
испуњен у мањој мери. У претходној школској години
реализован је мали број пројеката и то из: изборних програма у
онлајн окружењу, српског језика и књижевности и
психологије. Наставници су генерално склони (на основу
искуства примене новог програма наставе и учења из ранијих
школских година) да на пројектну наставу гледају као на један
нереалан захтев који се реализује кроз један реферат или и
чешће кроз power point презентацију. Ово своје гледиште на
пројекте у настави професори су пренели и на ученике.
Позитивну праксу представљају пројекти који се реализују на
часовима уметности и дизајна (Јелица Пајић) и здравља и
спорта (Катарина Петровић) као и у склопу активности Екошколе коју воде професорке Гордана Илић, Марина Дрндарски
и Татјана Богојевић, а која окупља и већи број других
професора. Иако и ови пројекти имају одређене своје
мањкавости (самостално планирање од стране ученика), они
представљају више него добру основу за дискусију на
стручним органима школе и за даљу надградњу праксе
пројектне наставе. Етвининг пројекти које реализују
професорке Јелица Пајић и Катарина Петровић награђиване су
нациоанлном и европском ознаком квалитета и препознате од
стране Пројекта Дигитална експедиција.
Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу
Задужени за
Време
Препоручена активности
реализацију
реализације
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Обука наставника за примену
метода наставе која је исходно
оријентисана
(активна
настава,
савремени методички приступи) –
екстерно и интерно усавршавање
(предавање, примери добре праксе).
Фокус: реализација наставних часова на
којима се демонстрира примена наученог
у школском и животном контексту
(процес поучавања, тестирање, итд.)

1. Тим за праћење
стручног усавршавања;
2. Екстерни едукатори;
3.
Милица
Кокотовић и тим Екошколе

1.
Избор
програма
стручног
усавршавања
–
септембар;
2.
Реализација
програма
екстерног
усавршавања – по
договору;
3. Интерно
усавршавање
–
прво
полугодиште.
Драгица
Први
класификациони
период

Обука
за
израду
квалитетне
Педагог
припреме за час са разрађеним Китановски
активностима наставника и ученика
(посебно корелације – у оквиру једног
предмета и међупредметне)
Разговор на стручним већима и
Руководиоци
тимовима о међупредетном повезивању
стручних већа;
Тим
за
развој
међупредметних
компетенција
и
предузетништва
Развој кључне компетенције за
Тим
за
учење учења – избор по једног обезбеђивање квалитета
наставника из сваког стручног већа и и развој установе;
менторски рад психолога са њим и
Психолози Тијана
ученицима
Томић и Александра
Стаменковић
Реализација пројекта са изабраним
Тим
за
развој
одељењем под менторством спољног међупредметних
сарадника (експерта) и психолошко- компетенција
и
педагошке службе – од идеје до предузетништва;
рефлексије
Психолози Тијана
Томић,
Александра
Стаменковић и Катарина
Петровић;
Педагози Драгица
Китановски и Ивана
Васовић;
Спољни сарадник

Октобар
–
новембар 2022.

Током првог
полугодишта

Током
другог
полугодишта

-/СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
ИНДИКАТОРИ
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са
прописима.
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2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.
2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију
ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним
корацима.
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак
осталих ученика.

4
4
3
3

Образложење оцене самовредновања стандарда
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења
Опис остварености стандарда
Докази:
Индикатор 2.4.1. Наставник формативно и сумативно
Попуњени
оцењује у складу са прописима Тим за самовредновање рада Обрасци
за
школе оцењује оценом 2 – стандард испуњен у мањој мери. вредновање наставног
Увидом у Ес-Дневник на крају наставне године Тим закључује часа
да су закључне оцене изведене на основу Закона о основама
система образовања и васпитања, Закона о средњем
Ес-Дневник
образовању и васпитању и Правилника о оцењивању у
средњем образовању и васпитању – на основу довољног броја
Писане припреме
периодично добијених оцена и да закључне оцене нису мање за час наставника
од аритметичке средине. У току школске године било је свега
два приговора на оцене – један је одобрен, а други одбијен.
Месечни
Тим за самовредновање овај индикатор оцењује ниском (оперативни) планови
оценом из следећих разлога: 1) Ученици најчешће (72% рада наставника
случајева) имају минималан број оцена предвиђен прописима.
Наставници ово правдају променом модела организације
Евалуације
наставе у пандемијским условима. 2) Из појединих наставних
предмета (математика) ученици се готово искључиво писмено
Записници
са
оцењују (на контролним вежбама и писменим задацима). 3) седница Педагошког
Пракса формативног оцењивања није заживела у довољној колегијума и стручних
мери, а наставници не разумеју сврху формативног оцењивања већа
за
области
(информисање ученика о њиховом тренутном стању, давање предмета
инструкција за даљи рад, мотивисање ученика за перманентни
рад и учење). Позитивне примере у области оцењивања
Белешке
ученика представљају професори српског језика и директора са разговора
књижевности (усмено, писмено, реферати, домаћи задаци, са
ученицима
и
пројекти,...) и енгелског језика који дају велики број родитељима
сумативних оцена применом различитих техника провере
знања, док у области формативног оцењивања добар пример
представљају професори историје Дарко Кмезић и географије
Мирослав Маркићевић који систематски прате различите
аспекте рада ученика и о томе воде исцрпне белешке у ЕсДневнику. Мањи број наставника (њих троје) неисправно
мисли да је формативно оцењивање то што бележе која питања
су поставили ученицима током усменог испитивања и којом
оценом су оценили знање ученика за свако постављено
питање. Оцењивање је у претходне три школске године иначе
било отежано и то је и законодавац препознао тиме што је
омогућио да у пандемијским условима ученици могу да имају
и мањи број оцена од оног који предвиђа закон. У области овог
индикатора велики изазов представља оцењивање ученика за
њихов допринос групном раду у реализацији пројеката.
Индикатор 2.4.2. Ученику су јасни критеријуми
вредновања Тим за самовредновање рада школе оцењује
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оценом 4 – стандард у потпуности остварен. Разговорима са
наставницима, ученицима и родитељима, посетама часовима и
увидом у Ес-Дневник и планове рада наставника утврђено је да
скоро сви наставници (93%) на уводним часовима говоре о
начинима провере знања ученика, да образлажу оцене које дају
ученицима и да су ученицима та објашњења прихватљива у
највећем проценту (96%). Током школске године директору је
упућен само један писмени приговор на оцену који се темељио
на аргументацији да је ученику сам критеријум оцењивања
нејасан. У истом периоду готово да није било ни усмених
примедби на критеријуме оцењивања наставника. Уколико би
ученици и имали примедбе на рад наставника, они су се
односили на комуникацију, а изузетно ретко на критеријуме
вредновања (свега три пута у усменим разговорима ученика са
директором школе).
Индикатор 2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву
повратну информацију ученицима о њиховом раду,
укључујући и јасне препоруке о наредним корацима Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 4 – стандард у
потпуности остварен. Оцењивачи часова јасно су се уверли да
наставници у поступку оцењивања дају јасне повратне
информације ученицима са препорукама за даљи рад. У току
школске године били су изузетно ретки приговори ученика да
наставници у поступку оцењивања не дају јасна образложења
оцене. Препорука за додатно унапређење стања у области овог
индикатора је да се унапреди формативно оцењивање да
садржи и препоруке за наредне кораке у раду ученика.
Индикатор 2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу
Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом 3 –
стандард остварен у већој мери. У разговорима на Тиму за
самовредновање и са наставницима чији су часови посећивани
остало је недоречено шта овај индикатор уопште и значи.
Наставници и ученици изјављују да се између њих често воде
разговори о томе које циљеве у учењу ученици имају, да ли
желе да поправе оцене и како то могу да остваре. Директор и
педагошко-психолошка служба значајно време током школске
године троше на разговоре са ученицима који имају слабе
оцене и који пуно изостају са наставе. У сврху мотивисања
ученика за учење они и одељењске старешине подстичу
ученике да ефикасније планирају процес учења. Нажалост, у
великом броју ових случајева, ученици себи постављају
изузетно ниске циљеве и показују да и они, а често и њихови
родитељи, имају и погрешну слику о (својој) вредности и
могућностима. У сврху унапређења стања у области овог
индикатора потребно је да наставници више раде на развоју
кључне комптенције за учење учења, а која укључује и
претпоставку дефинисања циљева учења од самих ученика.
Индикатор 2.4.5. Ученик уме критички да процени свој
напредак и напредак осталих ученика Тим за самовредновање
рада школе оцењује оценом 3 – стандард остварен у великој
мери. На посећеним часовима утврђивања градива када су
били понуђени да оцене свој и рад других ученика (38%
случајева), ученици су постизали врло висок степен
сагласности са оценом коју је давао сам наставник (95%
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случајева). Сличан случај је био и са проценом знања других
ученика – овде је оцена остварености нешто нижа јер су
ученици из другарских разлога склони да друге ученике
оцењују бољим оценама (сагласност са оценом наставника у
80% случајева). Дубљи увид у оствареност овог индикатора
остварују одељењске старешине, педагошко-психолошка
служба и директор који имају прилике да разговарају са
ученицима о томе како они сами процењују своје знање. У 88%
случајева сагласни су са професорима, а ако и мисле да знају
више, они не криве професоре за своје оцене већ сматрају да се
њихова ваншколска знања из нпр. књижевности, историје,
географије једноставно не вреднују по захтевима програма
наставе и учења.
Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења
Задужени за
Време
Препоручена активности
реализацију
реализације
Преглед Ес-Дневника како би се
Директор,
Једном
остварио увид у динамику оцењивања. помоћници директора, месечно
Поделити задужења помоћницима и психолошко-педагошка
педагошко-психолошкој
служби. служба
Обавештавати директора
Упознавање професора са изменама
Директор школе,
Септембар и
у регулативни оцењивања постигнућа
Педагошкодаље по потреби
ученика
психолошка служба
Израда Плана писмених провера
Помоћници
На почетку
знања и објављивање на интернет страни директора, наставници
класификационог
школе
периода
Приказ
успешних
примера
Руководиоци
Током
формативног оцењивања на седницама стручних већа,
октобра
2022.
стручних већа за области предмета
Дарко
Кмезић, године
професор историје
-/СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.
ИНДИКАТОРИ
2.5.1. Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник
подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин
успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање
ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно
изношење мишљења.
2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме,
обликом рада или материјала.
2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има
позитивна очекивања у погледу успеха.
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Образложење оцене самовредновања стандарда
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан
Опис остварености стандарда
Индикатор 2.5.1. Наставник и ученици се међусобно
уважавају, наставник подстиче ученике на међусобно
уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава
дисциплину у складу са договореним правилима Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 3 – стандард
остварен у већој мери. На свим посећеним часовима атмосфера
је била подржавајућа, конструктивна и радна, ученици су били
у највећем степену дисциплиновани, а часови су ефикасно
протекли. Међутим, чланови Тима су свесни да часови иначе
нису увек такви те да један број наставника (њих 20%) има
проблеме са одржавањем дисциплине на часовима. Дешавало
се током школске године да троје професора позивају
директора или педагошко-психолошку службу да успостављају
ред на часовима. У таквим случајевима обављао би се разговор
са професором и ученицима на часу, а по потреби и након
одржаних часова у канцеларији директора или педагошкопсихолошке службе. Интересантно је да се ученици и њихови
родитељи врло позитивно односе према оним професорима
који одржавају строгу радну дисциплину на часовима, иако
поједини од њих имају и високе критеријуме оцењивања.
Индикатор 2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке
за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и
претходна постигнућа Тим за самовредновање рада школе
оцењује оценом 2 – стадард испуњен у мањој мери. У овој
области професори често одвајају време на самим часовима и
ван њих (разговорима по некада присуствују и одељењске
старешине, родитељи, педагог, психолог) за разговоре на тему
успеха и неуспеха ученика. Комуникација је најчешће
пријатна, подржавајућа, у дугу размевања ученичких и потреба
породице ученика. Као мотивациона средства наставници
наводе: „смајлије“ (формативне оцене) које дају ученицима у
Ес-Дневник, одлагање испитивања и блаже оцењивање
ученика који су (били) болесни или имају друге проблеме у
функционисању у школи. Оно што се у области овог
индикатора опажа као значајан недостатак је да наставници не
врше формалну претходну процену знања ученика нити не
врше никакве корекције у оперативним плановима, дневним
припремама и наставним материјалима на основу резултата те
процене. Методички поступци наставника су увек исти,
засновани на унапред унификованом планирању, најчешће
генеричким припремама за часове и начинима процене знања
које су исте за сва одељења. У ситуацијама када више од
половине ученика добије недовољне оцене на писменим
проверама, оне се, у складу са Правилником о оцењивању,
понављају, али се методички приступи наставника, као и
материјали за рад не мењају готово ни најмање. Са друге
стране, један број наставника кроз ваннаставне облике рада,
као што су Еко-школа, Драмска секција, Планинарска секција,
пројекти преко платформе Етвининг раде на савременије
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начине са ученицима чиме се њихова мотивација за рад
продубљује и на предметима које ти професори предају.
Значајан сегмент мотивационих средстава је лични однос
наставника и ученика који генерално можемо да оценимо као
врло добар и он доприноси и успеху ученика који се огледа и у
оценама и у бројним заједничким активностима које се
спроводе у школи (излети, посете, пројекти) и ван школе
(награде на такмичењима).
Индикатор 2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну
радозналост и слободно изношење мишљења Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 3 – у већој мери
испуњен стандард. Као што је већ истакнуто, типична настава
у школи је фронтална, уз употребу дијалошког и
демонстрационог методе. На часовима који су посећени (92%)
уленици су имали прилику да најслободније кажу шта мисле о
одређеним питањима. Ово је посебно присутно на часовима
српског језика и књижевности, грађанског васпитања,
веронауке, изборних програма, ликовне и музичке културе,
психологије, историје, а најслабије изражено на часовима
физике, математике и филозофије. Као ограничавајуће факторе
за већу оствареност овог индикатора наставници наводе: 1)
садржај који не омогућава да ученици уопште износе своје
мишљење (физика, хемија, математика), 2) слабо предзнање и
ниска мотивација ученика на које се надовезују слаба
постигнућа, 3) презахтеван програм наставе и учења који
намеће брзу обраду градива кроз фронтални облик рада и
наративне методе. За достизање захтева овог индикатора
захвална је настава изборних програма, а примери позитивне
праксе су професори Јелица Пајић, Катарина Петровић и
Владимир Николић.
Индикатор 2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са
начином обраде теме, обликом рада или материјала Тим за
самовредновање рада школе оцењује оценом 1 – стандард није
остварен. Тим изражава и дилему како овај индикатор уопште
и може да се достигне обзиром да Правилник о плану и
програму наставе и учења прописује исходе, садржаје и
методичко упутство за реализацију програма. Ученици
апсолутно не учествују у избору садржаја (тема) за рад на
часовима и облика рада, а од материјала најчешће припремају
power point презентације и постере, али опет на задатке које
добијају од наставника. Чак и тамо где се ради најиновативније
(изборни програми и психологија) ученици готово да не бирају
теме, облик рада ни материјале на којима ће да се ради.
Изузетак представља настава ликовне културе и изборног
програма уметност и дизајн где ученици слободно бирају теме,
материјале и технике рада. Као и за један број претходних
индикатора и овде су важне две ствари: 1) да професори
преместе фокус са (наративне) интерпретације предметних
садражаја на достизање исхода и 2) да почну да размишљају о
кључним компетенцијама за целоживотно учење (посебно на
комптенцију учење учења) и на међупредметне комптенције и
њихову видљивост у настави. Подсећамо наставнике да
једноставно навођење корелација у дневној припреми, а које се
не види нигде у наставничким и учњничким активностима,
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није рад на развоју међупредметних компетенција.
Индикатор 2.5.5. Наставник показује поверење у
могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу
успеха Тим за самовредновање рада школе оцењује оценом 4 –
стандард у потпуности остварен. Констатација свих гостију
школе, нових ученика и њихових родитеља је да школа одише
позитивном атмосфером. Велика већина ученика и родитеља
истиче да се осећају у школи као личности, а не као бројеви.
Ово су све показатељи развијене културе инклузије у школи.
На посећеним часовима, нико од интерних оцењивача није
доживео да се наставник обраћа ученицима неадекватним
коментарима, цинично, да исказује негативна очекивања итд.
Међутим, директор и Тим за самовредновање школе свакако
знају да мањи број професора (њих четворо) умеју да искажу
љутњу на ученике, да афективно одреагују, да их тим
приликама упозоре и на ризик да ће бити упућени на полагање
поправних испита или да понављају разред, да удаље ученике
са часова чак и када они (ученици) сматрају да је то
неправедно. Без обзира на то, Тим оцењује овај индикатор
највишом оценом јер се на конфликтне ситуације у школи увек
реагује, организују се посете часовима, разговори са
професорима и ученицима, доласци родитеља у школу и после
свих ових интервенција долази до позитивних помака у односу
наставника и ученика.

Препоруке за унапређење квалитета рада у области стандарда
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан
Задужени за
Време
Препоручена активности
реализацију
реализације
Организовати међусобне посете
Наставници
Континуиран
часова наставника који имају различите
о током школске
васпитне стилове и различита искуства
године
са дисциплинским проблемима на
часовима
Организовати
предавање
или
Психолози Тијана
До
краја
радионице на тему техника мотивисања Томић,
Александра првог
ученика за рад / учење
Стаменковић и Катарина класификационог
Петровић
периода
Приказ
награђених
Етвининг
Јелица Пајић,
Децембар
пројеката;
Наставници
2022 – март 2023.
Дисеминација знања стечених на укључени у мобилност
године
мобилностима наставника
Реализација пројекта са изабраним
Тим
за
развој
Током
одељењем под менторством спољног међупредметних
другог
сарадника (експерта) и психолошко- компетенција
и полугодишта
педагошке службе – од идеје до предузетништва;
рефлексије
Психолози Тијана
Томић,
Александра
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Рад на развоју комуникационих
вештина наставника (интерно и екстерно
усавршавање): асертивна комуникација,
стрес на раду, конструктивно решавање
конфликата,
неговање
позитивних
међуљудских
односа
(стварање
подстицајног окружења и исказивање
позитивних очекивања од ученика)

Стаменковић и Катарина
Петровић;
Педагози Драгица
Китановски и Ивана
Васовић;
Спољни сарадник
ПедагошкоТоком трећег
психолошка служба;
класификационог
Тим за праћење периода
стручног усавршавања;
Спољни сарадник

-/-

ЗБИРНА ОЦЕНА
Тим за самовредновање рада школе област квалитета 2: Настава и учење оцењује збирном
оценом 3 – стандард испуњен у већој мери.
Просечна оцена свих индикатора је: 2,86.
Појединачне оцене по стандардима и индикаторима, образложење оцена остварености
стандарда и препоруке за унапређење квалитета рада у области појединачних стандарда и
индикатора дате су у тексту извештаја који претходи збирној оцени.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе формиран је у складу са Чланом 130,
став 14, тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“
бр. 88/2017, 27/2018- др. закони, 10/2019, 6/2020).
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2021/2022. години
су:
•

Мирослав Маркићевић, директор школе,

•

Драгана Петровић, председница Школског одбора, представник локалне
заједнице,

•

Ана Марковић, наставница српског језика и књижевности, координатор Тима,

•

Драгица Китановски, педагог школе,

•

Соња Тлачинац, наставница историје,

•

Љубомир Јешић, наставник математике,

•

Олга Стевановић, представник Савета родитеља,

•

Предраг Аврамовић, ученик одељења 3/7.

Најважније Улоге Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су:
•

развој методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада
установе;
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•

коришћење аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе;

•

давање стручних мишљења у поступку стицања звања наставника и стручних
сарадника;

•

праћење развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на
захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и
спољашњег вредновања;

•

праћење напредновања ученика у односу на очекиване резултате.

Задаци Тима су:
- старање о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Установе;
- праћење остваривања Школског програма;
- старање о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција;
- вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника;
- праћење и утврђивање резултата рада ученика.
Организација наставе
Настава се реализовала у складу са Стручним упутством за реализацију наставе у
школској 2021/2022. години (Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Кризни
штаб), највише по првом моделу, непосредно у школи. Није било кабинетске наставе, а у
складу са епидемиолошком ситуацијом и упутствима, настава је у краћим временским
периодима организована комбиновано и на даљину (други и трећи модел). Настава на даљину
реализована је преко Гугл мита и Гугл учионица. Часови су трајали по 45 минута, и праћена је
сатница која важи и када се долази у школу на непосредну наставу. Наставници су правили
распореде контролних вежби, писмених задатака и других провера, водећи рачуна о
оптерећености ученика. Скоро све планиране активности су реализоване.
Због епидемије, постоји губитак часова из математике, немачког језика и физике, јер је
било тешко обезбедити замене наставника ових предмета. Реализовани су и планирани часови
редовне, допунске, додатне и припремне наставе (детаљније у табелама планираних и
одржаних часова у оквиру Извештаја о раду школе за школску 2021/2022. годину).
У марту је донет програм екскурзија за школску 2021/2022. годину, која је реализована у
јуну, ишли су ученици првог и другог разреда.
У другом полугодишту школске 2021/2022. године организовано је друго пилотирање
државне матуре (од 5. до 8.4.2022. године).
Организован је матурски испит, секретар одбора била је Светлана Тодоровић, наставница
хемије.
Остваривање Школског програма и кључне области
За школску 200021/2022. годину планирано је да се и даље ради на унапређивању
кључних области Настава и учење, Ресурси и Постигнућа ученика, а било је у Плану да се
самовреднују Настава и учење и Етос. У плану је и да се наставници унапређују компетенције
за примену програма наставе и учења орјентисаних на исходе.
Такође, у овој школској години треба да се припреми Школски развојни план за период од
2022. до 2026. године и Школски програм за исти период. Највише је урађено у области
Ресурси, а планира се набавка рачунарске опреме. У области Настава и учење потребно је да се
појача пројектна настава, циљ је да се ученици мотивишу да редовно раде, равијају критичко
мишљење, сарадња и проблемски приступ.
Истакнути су позитивни примери наставника који су успешно реализовали пројектну
наставу (Ана Марковић, наставник српског језика и књижевности, Јагода Јањић, наставник
рачунарства и информатике, Ивана Данков, наставник рачунарства и информатике, Бојана
Алексић, наставник енглеског језика и Владимир Дуковски, наставник ликовне културе) који
151

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА за школску 2021/2022. годину

су направили пројекат ученичких ауторских бајки ,,Био једном један“ и направили збирке
бајки одељења 1/4 и 1/5.
Неколико пројеката реализовано је у дигиталном окружењу, радиле су наставнице Јелица
Пајић и Катарина Петровић. Планирано је да се примери добре праксе представе на седницама
Педагошког колегијума и стручних већа.
Пројекти
Наставило се са реализацијом започетих пројеката: Квалитетно образовање за све –
заједнички пројекат Савета Европе и Европске уније, Еразмус мобилност наставника, Еразмус
+ мобилност ученика, RYCO пројекат мобилности, Еко-школа, Унапређење безбедности у
сарадњи са Градском општином Звездара.
Током школске године у школи су организоване раличите активности: ,,Караван знања“ –
промотивна активност НИС-а и Седме београдске гимназије, Пројекат ,,Заједници заједно“.
Директор је потписао Споразум о сарадњи са Алфа БК Универзитетом, треба да се
организују радионице за наставнике и ученике Седме београдске гимназије, као и стручна
пракса за студенте Универзитета. Седма београдска гимназија укључила се у Еразмус +
пројекат организације Кидс Хаб.
Детаљније информације о овим пројектима налазе у Годишњем извештају о раду школе за
школску 2021/2022. годину.
Усавршавање наставника
Током школске 2021/2022. године наставници су се интерно и екстерно усавршавали,
детаљни извештаји су у Извештају о раду школе.
Наставничко веће је, у септембру, присуствовало предавању Тијане Томић, школског
психолога. Завод за унапређивање образовања и васпитања организовао је обуку
,,Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављу“, која
је на листи обука од јавног интереса и обавезна је за све стручне сараднике у основним и
средњим школама. Наставници су прошли обуку и треба да се припреме и реализују са
ученицима наставне и ваннаставне активности којима се развија наведена компетенција.
Наставници су похађали и семинаре које су планирали у свом Личном плану за
усавршавање.
Поново треба размотрити стално стручно усавршавање и могућности за напредовање у
звању наставника, и предложити наставницима да прочитају Правилник о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени
гласник РС, 81/2017, и, уколико испуњавају услове, да се пријаве за напредовање у звању.
Праћење и утврђивање резултата рада ученика
Редовно се прати рад ученика, утврђује се успех на првом класификационом периоду,
полугодишту, другом класификационом периоду, у јуну и августу, после редовне наставе и
обављених разредних и поправних испита (детаљније у Годишњем извештају о раду школе).
Индивидуални образовни планови - осморо ученика похађа наставу пратећи индивидуални
наставни план. То су ученици: Марко Јолић 1/2, Гаврило Беслаћ 1/3, Анђела Петрић 2/3, Тара
Самац 2/3, Анђела Вудраг 3/2, Коста Васиљевић 4/1, Јована Недељковић 4/2 и Софија
Главинић 4/3.
Похваљују се ученици који су показали успех у наставним и ваннаставним активностима,
такмичењима, пројектима, хуманитарним акцијама и другим ангажовањима (вршњачка
едукација и слично).
Детаљни подаци су у извештајима о раду наставника и стручних сарадника који су водили
пројекте, секције и хуманитарне акције. Драмска секција је припремила представу ,,Час кад
нисмо знали ништа једни о другима“ по тексту Петера Хандкеа и освојили су две републичке
награде на 24. Позоришним сусретима ученика гимназија Србије у Крагујевцу, прву награду и
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награду за режију на 36. Фестивалу позоришних игара деце и младих, ученике су припремали
Љубиша Суботић, наставник српског језика и књижевности и Милош Декић, наставник
изборних предмета.
Приличан број ученика учествовао је у раду секција, иако околности нису биле наклоњене
током целе школске године. Чланови музичке, хорске, рецитаторске секције и секције
креативног писања направили су свечани програм поводом обележавања Дана Светог Саве, а
уз помоћ вероучитеља Николе Гачића. Програм је сниман два дана, у Храму Светог Саве и у
Цркви Светог Илије у Миријеву, програм је снимала Телевизија ,,Храм“ и емитован је на
њиховом каналу и у школи 27.1.2022. године.
Носиоци Дипломе ,,Вук Караџић“ су ученици: Огњен Марјановић, 4/6, Миљана
Јовановић, 4/7, Стефан Нушић Крсмановић, 4/7 и Предраг Аврамовић, 4/6.
Посебне дипломе за успех из појединачних предмета добили су: Дана Илић, 4/1, за
физичко васпитање (спортска такмичења – хокеј); Јелена Ненадић, 4/1, за српски језик и
књижевност (прва награда на литерарном конкурсу СКЗ-а); Сара Ђуровић, 4/3, за српски језик
и књижевност (прва награда на такмичењу рецитатора „Песниче народа мог“ у Граду
Београду); Милица Прусац, 4/4, за српски језик и књижевност (трећа награда на Градском
такмичењу Књижевна олимпијада); Марко Симоновић, 4/4, за српски језик и књижевност
(друга награда на Градском такмичењу Књижевна олимпијада); Марко Марковић, 4/6, за
енглески језик (трећа награда на Градском такмичењу из енглеског језика); Анастасиа Хаднађ,
4/4, за енглески језик (друга награда на Градском такмичењу из енглеског језика); Анастасиа
Хаднађ, 4/4, за ликовну културу (прва награда на националном конкурсу у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНХЦР-а и Шесте београдске
гимназије); Анастасиа Хаднађ, 4/4, за биологију (златна медаља на међународној олимпијади
из области одрживог развоја).
На основу бодовања успеха и резултата рада у току школовања, Наставничко веће је
донело одлуку да је ученик генерације Анастасиа Хаднађ, ученица 4/4.
Школска 2021/2022. година реализована је у складу са плановима, иако околности нису
биле сасвим уобичајене. Велики број ученика је успешно завршио разред, а неколицина њих је
показала изузетне резултате. Током следеће школске године треба обратити више пажње на
континуирано праћење наставног процеса, вредновање и самовредновање.
Координатор
Ана Марковић, наставник српског језика и књижевности

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања током
школске 2021/2022. године су били: Мирослав Маркићевић, директор; Драгица Китановски,
педагог; Тијана Томић, психолог; Марина Петровић, наставница историје; Љубомир Јешић,
наставник математике; Славица Васић, представница Савета родитеља; Наталија Вучковић,
ученица одељења 3/1, Милица Исаковић, ученица одељња 4/4 и Драгана Бељански, наставница
филозофије.
Ове школске године је одржано укупно пет састанака. Први састанак је одржан на
почетку школске године и на том састанку је представљен план рада Тима. Три састанка су
одржана због планирања интервентних мера у случају сумње на насиље, злостављање и
занемаривање. Последњи састанак је одржан због сумирања рада Тима.
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У складу са планом рада за школску 2021/2022, на почетку школске године Тим се
представио новим ученицима школе (на часовима одељењских заједница) и њиховим
родитељима /старатељима (на родитељским састанцима). Имајући у виду важност превенције
насиља, злостављања и занемаривања, као и важност сензибилисања свих страна које
учествују у школском животу, Тим се на посебном састанку представио члановима Ђачког
парламента и упознао их је са Посебним протоколом о програму рада Тима. На посебној
огласној табли постављени су: садржај Посебног протокола за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, имена чланова Тима и важни контакт телефони.
Ученицима је посебно наглашено да свим члановима Тима, као и психолошко педагошкој
служби, могу да се обрате за помоћ или савет као и да буду одговорни у случају сведочења
насиљу и да исто треба да пријаве одговорнима у школи. Поједини ученици су се током
године и јављали педагошко психолошкој служби, тражећи подршку у случају неспоразума са
наставницима и ученицима.
Сви акциони планови који су направљени на састанцима Тима су спроведени, а наведене
мере су дале резултате.
Активности Тима су реализоване на различите начине: кроз саветодавни рад педагошко
психолошке службе, на часовима одељењских заједница, кроз секције, радионице, на часовима
изборних програма. На овај начин, повремени конфликти су адекватно превазилажени, ученици су
из различитих перспектива сагледавали своје ставове; утицано је на стварање позитивне школске
климе, јачање другарства, заједничко превазилажење изазова.

Када су интервентне мере у питању, 22. марта 2022. директор школе Мирослав Маркићевић је
ШУ Београд пријавио насиље првог и другог нивоа, док је Тим израдио план интервентних
активности са ученицима и одељењем.
Када су превентивне активности у питању, од марта до јуна реализован је програм
„Будимо безбедни“ под покровитељством Градске општине Звездара. Програм су осмислиле и
реализовале наставник психологије Катарина Петровић и психолог-стручни сарадник Тијана
Томић. Осамнаест ученика другог и трећег разреда прошло је обуку за вршњачке едукаторе на
теме комуникације, решавања проблема, социјалног притиска и безбедности на интернету,
након чега су уз менторство психолога реализовали радионице на ове теме за ученике првог и
другог разреда.
У оквиру пројекта “Заштити приватност – одупри се притиску“ ученици који су
претходне школске године прошли тренинг из заштите приватности на интернету су
реализовали предавања и радионице за ученике другог и првог разреда на тему безбедности на
интернету.
У сарадњи са Домом здравља Звездара ученици су упућивани на радионице које су
реализовали психолози из Саветовалишта за младе Дома здравља у просторијама
Саветовалишта. Радионице су биле на тему асертивног реаговања и решавања конфликта.
Сарадња са Домом здравља подразумевала је и могућност индивидуалног психолошког
саветовања за ученике наше школе.
Заинтересовани ученици су, у сарадњи са Факултетом политичких наука и Центром за
едукацију и друштвену еманципацију младих, прошли обуке из области безбедности на
интернету у склопу пројекта „Безбедни на нету, безбедни у свету“. У сарадњи са истим
партнерима ученици су прошли едукацију из области одрживог развоја и јачања еколошке
свести у склопу пројекта „Екологија за средњошколце: заштити природу-заштити себе.“
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У периоду од 6. до 9. јуна ученици наше школе су заједно са педагогом Драгицом
Китановски,у потпуности организовали и спрововели Филмски фестивал. Фестивал је био
хуманитарног карактера и обезбедио је део средстава за лечење оболелог детета. Уз велику
медијску подршку, ученици и школски педагог су кроз велики ангажман показали
сензибилитет и мотивисаност за све акције везане за овај догађај.
Координатор Тима
Драгана Бељански, наставница филозофије

Тим за инклузивно образовање

Чланове Тима инклузивног образовања за нашу школу чине:
•

Драгица Китановски, педагог

•

Тијана Томић, психолог

•

Виолета Влашки, наставник руског језика

•

Марија Рековић, наставник филозофије и грађанског васпитања

•

Наташа Траиловић, помоћник директора и наставник енглеског језика

•

Владимир Дуковски, наставник ликовне културе

•

Анђелка Ђурђевић, наставник физичког васпитања

•

Ивана Васовић, наставник грађанског васпитања

Информисање о инклузивном образовању је спроведено на свим нивоима. Упознати
су: Педагошки колегијум, Наставничко веће, Савет родитеља, Ђачки парламент, а понаособ
одељенске старешине.Тим за инклзивно образовање је у сарадњи са предметним наставницима
идентификовао врсту подршке и у складу са тим прилагодио или изменио наставни план.
Сачињен је годишњи програм рада тима за ИО и унет је у школску документацију(ГПРШ,
годишње планове рада). Тим је у току ове школске године одржао шест састанака. Сачињени
су полугодишњи извештај рада Тима за ИО, као и ревизије о реализацији ИОП-а.
Евидентирани су ученици којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. За
све ученике којима је потребно урађени су Планови прилагођавања наставе, и ИОП-1 и ИОП2. Разговарало се на Тиму и о начинима прилагођавања и реализације наставе како би сви
ученици што боље савладали градиво и уколико имају проблема у социјализацији, развиле су
се врло ефикасне стратегије за превазилажење свих изазова. За све ученике који се образују по
посебним програмима прибављена је сагласност родитеља. Праћено је напредовање ученика
који имају потребу за додатном подршком, кроз рад на часовима, састанке и сарадњу са
наставницима и родитељима и резултати су анализирани на Тиму за ИО.
Педагошко-психолошка служба је континуирано пратила напредовање ученика и у
сарадњи са предметним наставницима и родитељима предузимала мере подршке.
Педагог школе је на првом састанку Тима за инклузивно образовање подсетила чланове Тима
на Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце,
ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој
школи и породици ("Службени гласник РС", број 70/2018). На основу наведеног Правилника
директор је остварио сарадњу са Средњом занатском школом ради пружања додатне
дефектолошке подршке члановима Тима и ученицима који се школују по ИОП-у. Подршка се
састојала у спровођењу дефектолошке процене, израде извештаја, предлагања стратегија
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поучавања и наставних материјала, као и пружања помоћи наставницима у току процеса
поучавања ученика који се школују према ИОП-у..
Покренута је иницијатива за успостављањем процедура успешнијег праћења и
пружања системске подршке ученицима са посебним образовним потребама. Сходно томе да
је обављена опсервација и процена способности ученика који се школују по ИОП-у.
На другом састанку Тима за инклузивно образовање вршена је анализа оцењивања
ученика који се школују према ИОП-у као и разматрање свих видова подршке овим ученицима
и наставак сарадње са средњом Занатском школом. Педагог школе је Тиму представила
концепт даље сарадње Ање Васовић, дефектелога средње занатске школе која је наставила да
пружа подршку ученицима који се школују према ИОП-у.
Сарадња кренула почетком школске године. Дефектолог је кроз повремене и усмерене
активности са ученицима првог разреда била велика подршка у циљу лакше опсервације
ученика, самим тим и предлозима како да наставници раде са истим, као и конкретним
упутствима за писање планова активности. Инсистирала је на социјалним и вештинама
комуникације које је сматрала потребнијим за развој него што су школска постигнућа. Рад је
резултирао значајним напредком ученика првог рареда како у социјализацији, тако и у
значајним школским постигнућима.Ученик М.Ј.је имао одличан успех и уз велику мрежу
подршке прихваћен је у разреду, што је почетком школске године ученику био највећи
проблем. Ученик С.Л. је био јако интровертан, али сарадњом са родитељима, дефектологом,
одељенским старешином, наставницима и укључивањем ученика као сарадника значајно је
напредовао у социјалном контексту, а потом и добрим школским постигнућима. Г.Б. који је
завршио разред по ИОП-у 2 са одличним успехом, од почетка године је прихваћен у разреду,
врло адаптибилан. Ученик је учествовао у школској представи и освојио врло значајну
награду. Са ученицима старијих разреда је наставила са радом, било да су спроводили
графомоторне или моторне вежбе пажње и концетрације, кроз очигледан и интерактиван
материјал, дефектолог је инсистирао на артикулацији говора ученице С.Г., контакту погледом,
међусобној сарадњи и подршци у захтевима који су пред њом, а које заједно спроводе.
Квалитети пажње и концетрације, који упадљиво осцилирају и не ретко изазивају немир, како
унутрашњи тако и моторни, сводили су се на истрајавање у активностима чиме се трудила да
превежба њену толеранцију на контекст.
Дефоктолог је мајци ученице С.Г. поново препоручила излазак из школског система
и понудила да је упозна у породичном окружењу или у посету другој школској средини, све у
функцији боље процене њеног капацитета за осамостаљивањем и развоја свести о себи и
другима.
Континуираним радом са учеником А.О. и његовом породицом и проблемима
узрокованим услед његове примарне здравствене дијагнозе успела је да се направи значајна
мрежа подршке, коју је трасирао дефектолог, а резултати у социјализацији и школским
постигнућима нису занемарљиви.
На трећем састанку Тима у току наставе на даљину одржаног 22.12.2021.године,
преко апликације мит наставници су поделили своја искуства и недоумице у раду са децом
који се школују према ИОП-у где су им психолог и педагог а у сарадњи са дефектологом
помогли предлогом методичких решења и изменом стратегија у раду са овим ученицима.
У отвореној размени у отворена су бројна питања и дате су смернице за даљи рад у
области инклузивног образовања, квалитетнијег образовања за све и закључено да се
наставници доста добро сналазе у раду, праћењу и напредовању ученика који раде по ИОП-у.
Наставници су ученици А.В. која је због тешких здравствених проблема долазила у
школу два пута недељно на два часа, путем видео порука, имејла пружали могућност
парцијалног одговарања и имали бољи увид у рад и проверу задатих области.Ученици је
константно пружана подршка у свим сегментима образовно-васпитног и васпитно-образовног
процеса.Од априла месеца ученица је интезивније долазила у школу, а у разреду је омиљена
што је њен увек присутан усмех на лицу показивао задовољство ученице у чколском
окружењу.
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Током целе школске године вршена је анализа оцењивања ученика који се школују
према ИОП-у и праћен план активности и евалуација планова, у сарадњи са предметним
наставницима, одељенским старешинама и родитељима.
Ученици су на часовима Грађанског васпитања кроз радионице јачали свест и
сензибилност, емпатију и толеранцију према ученицима којима је потребна додатна подршка у
образовању и васпитању.
Све предузете мере подршке дале су резултате. Ученици којима је пружана додатна
подршка су превазилазили проблеме у учењу и понашању што показују резултати на крају
наставне године.
План активности за школску 2021/2022. годину је у потпуности реализован.
Наставници су у значајној мери оснажени за индивидуализовани и диференцирани рад са
ученицима различитих способности, мотивације и постигнућа, ученици који имају потребу за
додатном образовном подршком постижу боље резултате, а комуникација са родитељима
ученика је продубљена.
Педагог
Драгица Китановски

Тим за професионалну оријентацију и каријерно вођење ученика

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика у школској 2021/2022. години чинили су:
•

Тијана Томић, психолог школе, координатор Тима

•

Катарина Петровић, професор психологије и изборног програма Здравље и спорт

•

Биљана Ристић, професор математике

•

Мирјана Зечевић, професор географије

•

Александра Стаменковић, психолог школе

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика је током школске године имао четири
редовна састанка и сталну међусобну комуникацију, планирање и координацију активности.
Активности тима су биле прилагођене узрасту ученика. Матуранати и ученици трећег
разреда су упознавани са могућностима школовања и пружана им је подршка у процесу
доношења одлуке о даљем школовању, док су за ученике другог разреда организоване
активности (радионице, саветовања и тестирање) усмерене на упознавање себе и самопроцену.
Ученицима првог разреда пружана је подршка у домену адаптације на нову школску средину.
Велики део активности Тима је ове школске године био усмерен на информисање
ученика и упознавање са могућностима школовања матураната и ученика трећег разреда.
Представљања су реализована кроз посете факултетима (отворена врата, сајмови образовања),
присуствовање представљањима факултета онлајн и уживо у школи и Студентском културном
центру. О терминима и начинима представљања факултета и корисним информацијама Тим је
ученике обавештавао путем гугл учионица педагошко-психолошке службе. На основу
резултата анкетирања матураната, конкретизована је подршка у погледу доношења одлуке и
информисања о могућностима школовања.
У циљу освешћивања сопствених потенцијала и професионалних преференција
психолози школе, чланови Тима, су реализовали тестирање за професионалну оријентацију и у
склопу тога саветодавне разговоре са заинтересованим матурантима. Индивидуалне
консултације са психолозима на тему избора занимања биле су могуће током целе школске
године, како у школи тако и путем гугл мита.
Тестирање за професионалну оријентацију реализовано је и за заинтересоване ученике
другог разреда и праћено саветодавним разговором. Саветодавни разговор са ученицима
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другог разреда био је усмерен на оснаживање капацитета за изградњу професионалног
идентитета и каријерних компетенција.
У циљу оснаживања ученика за самоанализу и истраживање себе у контексту личног и
професионалног развоја, психолог Катарина Петровић је у оквиру психолошке секције
реализовала три циклуса каријерних радионица за ученике другог разреда „Самоанализа и
планирање“. Детаљан опис ових радионица дат је у извештају о раду Психолошке секције.
Настављена је сарадња са Темпус фондацијом, Тим је упућивао ученике на радионице и
вебинаре које су се тицале препознавања вештина и интересовања, планирања каријере, јачање
вештина писања радне биографије и упознавања занимања и представљања у разговору са
послодавцем.
Ученици су позивани и учествали су у радионицама из области пословних вештина и
предузетништва у организацији факултета. У овом смислу настављена је сарадња са
Факултетом политичких наука, МЕФ-ом, Студентским културим центром и Факултетом за
економију и финансије. Остварена је и сарадња са Градском општином Звездара где су
заинтересовани ученици могли да похађају раионице пословних вештина. Тим је обавештавао
ученике о овим активностима путем гигл учионица, а пријављивање је било индивидуално.
У склопу израде Школског програма за наредни период, Тим је дао предлог Програма
каријерног вођења који је усклађен са стандардима каријерног вођења и саветовања у средњој
школи.
У домену стручног усавршавања координатор Тима је присуствовала је конференцији
„Каријерно вођење исаветовање запослених – подстицаји за нове теорије и праксу“ у
организацији Београдске отворене школе о чему је известила остале чланове Тима.
Тим је током школске године водио евиденцију својих активности и сачинио овај
извештај за потребе Годишњег извештаја о раду школе. За потребу израде плана рада за
наредну школску годину донео је одлуку о следећим смерницама за рад:
СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉИ РАД:
•

Промовисати КВИС активности на нивоу школе

•

Допринети имлементацији КВИС активности у редовну наставу

•

Веће укључивање родитеља

•

Реализација радионица

•

Наставити са досадашњим активностима у школи

•

Одржавати сарадњу са другим институцијама од интереса

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА

Еразмус+ пројекат ЛИФТ Седме београдске гимназије
У оквиру Еразмус+ пројекта ЛИФТ Седме београдске гимназије Дарко Кмезић, професор
историје, и Јелица Пајић, професорка српског језика и књижевности, од 4. до 8. априла 2022.
боравили су у студијској посети Образовном центру „Карло Урбани“ у граду Порто Сант
Елпидио у Италији. Овај образовни институт састоји се од гимназије и угоститељске школе.
Професори Седме београдске гимназије присуствовали су часовима историје,
италијанског и енглеског језика, географије, психологије, економије, као и
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интердисциплинарним часовима природних наука на енглеском језику, упознали се са
инклузивним праксама колега из Италије. Један дан посете био је резервисан за обучавање
наших професора у прављењу равиола, таљатела и локалних специјалитета од маслина. Поред
школских активности професори су присуствовали пријему код градоначелника, као и
радионици ученика о насиљу на интернету, које се одвијало у Градској кући. Љубазни
домаћини омогућили су нашим професорима обилазак градова Фермо, Реканати и Асколи и
упознали их са историјским и културним наслеђем овог дела Италије.
У оквиру активности дисеминације Еразмус + пројекта ЛИФТ 19.5.2022. на часу
психологије у одељењу 2/6 одржан је час на тему Дигитални отисак. Час је водила професорка
Јелица Пајић, а часу су присуствовали Катарина Петровић, проф. психологије и Дармо
Кмезић, професор историје (онлајн). Час је спроведен као интердисциплинарни час по узору
на CLIL програм у Италији, на коме се наставни садржаји разних предмета и енглески језик
усвајају у интегрисаном облику, кроз низ активности. Након презентације и упознавања са
темом ученици су у групама радили вежбу google yourself, износили своја запажања и играли
игрицу на енглеском језику.
У оквиру активности дисеминације Еразмус + пројекта ЛИФТ 31.5. у 12 часова одржан је
интердисциплинарни огледни онлајн час у сарадњи са школом „Карло Урбани" из Италије.
Ученици из Италије су први разред, док су ученици из Седме гимназије други разред и
слушају изборни програм Уметност и дизајн. Час су држали Маринела Марини, проф.
енглеског језика из Италије, Дарко Кмезић, проф. историје и Јелица Пајић, проф. изборних
програма и књижевности уз вршњачке едукаторе Милицу Прусац и Анастасију Хаднађ,
ученице 4/4. Часу је присуствовала проф. књижевности Нада Поповић. Тема часа била је Safe
and creative online. Ученици две школе играли су Кахут квиз о безбедности на интернету и
пратили презентацију о креативности на интернету, коју је водила Анастасиа Хаднађ. Час је
изведен на енглеском језику.
Интердисциплинарни двочас на тему Психологија јунака у приповеци „Ветар“ Лазе
Лазаревића одржале су Катарина Петровић, професорка психологије, и Јелица Пајић,
професорка српског јеика и књижевности. Часови су одржани 9.6.2022. Ученици су кроз
групни рад примењивали знања о механизмима одбране на примеру јунака ове ове приповетке
и повезивали знања о психолошкој приповеци, поступцима карактеризације јунака са знањима
из психологије. Након групног рада ученици су разменили искуства и изнели закључке.
Интердисциплинарни час Digital footprint на енглеском језику 2.6.2022. одржале су Бојана
Алексић и Јелица Пајић у 2/5. Час је реализован по узору на програм CLIL у Италији. Час је
стримован. Колеге Дарко Кмеић и Владимир Николић су пратили час онлајн.
Интердисциплинарни час Мозаици Равене одржан је 20.6. у одељењима првог разреда
ученицима који прате изборни програм Уметност и дизајн. Час су реализовали Дарко Кмезић и
Јелица Пајић. Часу је присуствовао Владимир Николић. Ученици су након предавања
израђивали своје скице мозаика од папира.
Све ове активности спроведене су са циљем дисеминације пројекта. Ученици Седме
београдске гимназије показали су заинтересованост за сарадњу са школама из иностранства
мотивисаност за интердисциплинарни рад.
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Активности дисеминације Еразмус + пројекта ЛИФТ
У оквиру активности дисеминације Еразмус + пројекта ЛИФТ током друге половине
априла месеца и почетном маја, одржано је пет интердисциплинарних часова у одељењима 1.
разреда у оквиру пројктне активности Хемијски састав хране. Часове је водила професорка
биологије Милица Кокотовић, у сарадњи са професорком Горданом Илић, а часу су
присуствовале и професорка биологије Татјана Богојевић, Марина Дрндарски (online), као и
професорка хемије Светлана Тодоровић.
Припрема и спровођење пројектних активности ученика је трајала три недеље, у оквиру
којих су ученици уз помоћ наставника припремали садржаје које ће презентовати.
Часови су спроведени као интердисциплинарни (по узору на часове које смо посетили у
гимназији Крањ) у оквиру којих смо објединили наставне садржаје из билогије, хемије,
физике, математике, географије и рачунарства и информатике.

У оквиру пројекта ученици су заједно са професорима припремали уводно предавање о
ГМО храни као део округлог стола о ГМО храни који је крајем маја одржан у школи уз
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присуство ученика, директора, професора и Алексеја Тарасјева, стручњака о проблематици
ГМО хране.
Под пројектом о проблемима глади у свету прикупљена новчана средства на нивоу целе
гимназије су утрошена за куповину хране за Солидарну кухињу у којој су волентирали и
ученици наше школе.
Еразмус размена младих „Equality hurts no one” – Загреб 19.10.2021. – 26.10.2021.
Ученици Седме београдске гимназије учествовали су у Еразмус+ пројекту размене младих
под називом „Equality hurts no one” који је одржан у Загребу од 19.10.2021. до 26.10.2021.
године. У пројекту је директно учествовало следећих 10 ученика Седме београдске гимназије:
Анастасиа Хаднађ, Милица Прусац, Наталија Здравковић, Ива Марковић, Јована Васић, Маша
Радовић, Миљана Јовановић, Предраг Аврамовић, Јелена Ненадић и Милица Павловић.
Ученике су припремале и водиле наставнице Катарина Петровић, Јелица Пајић и Јелена
Станојчић.
Овај пројекат је у Загребу окупио учеснике из 4 школе следећих земаља: Хрватска,
Македонија, Србија и Пољска. Из сваке земље било је по 10 ученика средњих школа у пратњи
од по 2 наставника. Координатор пројекта била је Медицинска школа из Шибеника, Хрватска.
Теме које су обрађене на овој размени јесу стереотипи, предрасуде, проблеми дискриминације
појединаца и група, једнакост и равноправност. Главни циљ овог пројекта био је побољшавање
разумевања концепта људских права међу младим људима и промовисање неформалних
едукативних активности. Начин рада у оквиру пројекта био је радионичарски уз примену
различитих техника, сви учесници су се опробали и у улози водитеља радионица. Радни језик
пројекта био је енглески, тако да су ученици усавршавали и језичке компетенције. Ученици
Седме београдске гимназије водили су радионице на следеће теме: Избеглице, Људска права,
Стереотипи и предрасуде из личног угла, Образовање у партнерским земљама.
Ученици полазници ове размене ће у току месеца новембра у својим школама одржати
радионице и презентације овог пројекта у циљу ширења стечених знања.
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Извештај о реализованим активностима у пројекту „Будимо
безбедни“
Школа традиционално реализује пројекте у области безбедности уз подршку ГО Звездара.
У школској 2021/2022. години реализован је пројекат "Будимо безбедни". У даљем тексту дат
је опис пројекта, преглед реализованих активности и њихова евалуација.
Циљеви пројекта:
•

Подизање нивоа знања и вештина ученика у области заштите од ризичних
облика понашања - злоупотребе психоактивних супстанци и насиља;

•

Креирање средине која стимулише и подстиче здраве начине регулисања
негативних емоција и решавање проблема;

•

Побољшање квалитета комуникације ученика и родитеља, ученика и наставника,
ученика међусобно и ученика и стручне службе

•

Смањење ризичних понашања ученика

Директна циљна група: ученици укључени у пројектне активности
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Индиректни корисници: остали ученици
Време реализације: фебруар - мај 2022
Реализатори: Пројектне активности креирали су и реализовали психолози: Тијана Томић,
психолог школе и Катарина Петровић, наставница психологије.
Прва фаза пројекта реализована је током марта и априла 2022. и подразумевала је обуку
ученика – вршњачких едукатора. Двадесет ученика другог и трећег разреда је кроз 5 сусрета
обрађивало следеће теме: Вештине комуникације, Решавање проблема, Толеранција разлика и
Дигитална безбедност. Кроз радионичарске активности ученици су се припремали за улогу
вршњачког едукатора. Обука кроз ове сусрете била је усмерена на усвајање садржаја и знања
која се тичу наведених тема. Поред теоријског дела сваки сусрет је подразумевао и пролазак
кроз радионичарске активности користећи различите технике како би се ученици оснажили за
осмишљвање своје радионице чија реализација је била друга фаза у овом пројекту.
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Друга фаза пројекта подразумевала је током маја 2022. реализацију радионица које су
водили вршњачки едукатори. Ученици су подељени у тимове (6 тимова) и сваки тим је
реализовао по једну радионицу са различитом групом ученика првог и другог разреда.
Вршњачки едукатори су радионице реализовали уз менторство психолога Тијане Томић и
Катарине Петровић. Просечан број ученика на једној радионици био је 16.
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Последња активност је била радионица рефлексије и евалуације вршњачких едукатора са
менторима. Сви су изнели своје утиске о пројекту, обуци, свом доприносу и препознавању
поља за даље напредовање. Ученицима су подељени сертификати за успешно учешће у овој
обуци.
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Евалуација

Обука за ученике – вршњачке едукаторе

Евалуација обуке рађена је кроз рефлексију и анализу целог процеса на последњем
завршном сусрету. Сви ученици су изразили своје задовољство учешћем у овом пројекту као и
жељу да ово искуство понове и наставе да усавршавају. Анализирали су своје вођење
радионице. Ментори су изнели своја запажања за сваки тим водитеља – добре поступке и поља
за напредовање и усавршавање.
Анализа обуке указује да је планом за следећи пројекат важно у обуку укључити
темељније објашњавање и увежбавање техника радионичарског рада – један сусрет биће
посвећен само томе, након обуке која се односи на садржај радионица.

Радионице за ученике
Сви учесници су након завршетка радионице са вршњачким едукаторима анонимно
попуњавали евалуациони лист. Атмосферу, теме и начин рада су оцењивали на скали од 1 до 5.
Поред тога довршавали су следеће реченице: Највише ми се допало..., Најкорисније је било...,
Радо бих променио/ла...., Још бих желео/ла да научим...
Анализа евалуационих листова даје следеће резултате:
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За ученике је одржано укупно шест радионица. Будући да су међу оценама нема значајних
разлика, резултати ће бити приказани збирно.
Атмосферу током радионица ученици су оценили просечном оценом 4,65. Теме су
оценили просечном оценом 4,60, док је начин рад оцењен просечном оценом 4,65.
Највише ми се допало: начин рада, све, комуникација са другим људима и упознавање,
атмосфера и теме, сви су били укључени, отворени и искрени, дељење мишљења и ситуација
које су нам се догодиле, могућност избора да ли ћемо нешто да делимо, отвореност других
чланова, хумор, причање о осећањима и отварање према другима, искреност, друштво и
атмосфера, што сам исказала своје мишљење, комуникација и слобода да поделим своја
искуства, разговор.
Најкорисније је било: размишљања, отворен разговор, препознавање у примерима, рад у
групи, разговор, жеља за дељењем искуства, могућност за отварање пред другима, туђа
мишљења на дату ситуацију, буђење различитих емоција у мени, ширење свести, теме о
пријатности и непријатности, отварање о личним осећањима, упознао сам друге, разбијање
треме, да чујем савете и искуства, промена моје свести о неким темама, запажање промена код
себе, упознавање са различитим мишељењима без сукоба.
Желели би да науче: нешто ново, како препознати љубав, још о овим темама, о односима
са другим људима, о ношењу са проблемима, све, ништа посебно, не знам, како да поправим
оно што ми смета, како да радим на себи, још неке животне теме, како да пребродимо тежак
период, научити које емоције постоје, све ме занима јер ми се баш допада, о стресу и како га
спречити, о проблему романтизације психичких поремећаја.
Промоција пројекта и запажања о остварености постављених циљева
Пројектне активности промовисане су објавама на сајту школе након реализације.
Обука за вршњачке едукаторе
Радионице
Пројектне активности представљене су на Наставничком већу одржаном 28.6.2022. и том
приликом су похваљени ученици – вршњачки едукатори за посвећеност и активно учешће у
обуци и реализацији радионица.
Досадашња реализација пројеката у области безбедности у нашој школи је имала
позитивне ефекте на: оснаживње родитеља, наставника и ученика да се носе са изазовима
адолесценције; развој резилијентности ученика према изазовима и притисцима у домену
свакодневног живота; оснаживање здравих стилова понашања; јачање комуникацијских
вештина и вештина управљања емоцијама; међусобне односе ученика, родитеља и наставника.
Пројекат „Будимо безбедни“ је кроз описане активности допринео јачању односа међу
ученицима и
отварању дијалога на теме безбедности и заједничким трагањем за
конструктивним решењима.
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Буди медијски писмен – етвининг пројекат
Be media literate – eTwinning project
Катарина Петровић, професорка психологије и изборног предмета Здравље и спорт и
Јелица Пајић, професорка српског језика и књижевности и изборног предмета Уметност и
дизајн и Језик, медији и култура из Седме београдске гимназије, на Етвининг пројекту Буди
медијски писмен/а сарађивале су са групом наставника коју су чинили, Мирослав
Милутиновић ОШ Краљ Александар I из Пожаревца, Рудите Кенепаја и Лаура Лауксарга из
Pumpuru viduskola из Летоније.
Идеја пројекта било је заснована на заједничком истраживачком раду ученика на
платформи Твинспејс у вези са медијском и дигиталном писменошћу (манипулација,
дезинформације, кликбејт, нетикет, насиље на интернету, дигитални отисак). Рад је замишљен
тако да ученици четвртог разреда гимназије као најстарији буду вршњачки едукатори млађим
ученицима. Сваки вршњачки едукатор креира Падлет који служи за комуникацију са млађим
ученицима. Падлети су доступни кроз платформу Твинспејс свим ученицима. Кроз
презентације и Кахут квизове на онлајн часовима ученици се друже, унапређују језичке и
презентерске вештине и уче о медијској писмености. Ове активности ће сваку групу водити ка
креирању заједничког постера на одређену тему из области медијске писмености, а резултат
целокупног рада је заједничко креирање е-књиге на тему Be media literate, која се састоји од
постера свих група.
Књига је доступна на линку:
Be media literate

.
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РАД ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
Извештај о раду директора школе у школскoj 2021/2022. Години
Директор школе Мирослав Маркићевић, дипломирани географ, обавља ову дужност
од 8.11.2018. године. Директор школе је у школској 2021/2022. години обављао послове из
своје надлежности прописане чланом 126. став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019, 6/2020 и 129/2021):
Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и
свих активности установе.
Школски програм Седме београдске гимназије за период 2018-2022. године донет је
15.9.2018. године, када и Школски развојни план за исти период. На овај програм, као и на
Школски развојни план који важи за исти период, надовезује се Годишњи план рада школе
за школску 2021/2022. године. Нови Школски програм Седме београдске гимназије за
период 2022-2026. године донет је у јуну 2022. године, а Школски развојни план Седме
београдске гимназије за исти период (2022-2026) донет је у августу 2022. године на
седницама Школског одбора. Директор школе је координирао пословима израде свих
наведених докумената који су израдили Стручни актив за школско развојно планирање и
Стручни актив за развој школског програма у сарадњи са помоћницима директора
Наташом Траиловић Поповић и Николом Гачићем, стручним сарадницима и члановима
Педагошког колегијума.
У школској 2021/2022. години, у складу са променама епидемиолошке ситуације на
боље или на горе, мењали су се модели по којима је настава обављана у школи, и то: у
школи непосредним радом са свим ученицима, по комбинованом моделу где су се одељења
делила на две групе које су се у школи смењивале сваког дана и онлајн. Упутства о
примени наведених модела школе су добијала на недељном нивоу, а при промени модела
Школа је израђивала оперативне планове организације образовно-васпитног рада које је
одобравала Школска управа. Координацију израде наведених оперативних планова
обављао је директор школе уз помоћ помоћника директора Наташе Траиловић Поповић и
Николе Гачића, као и педагошко-психолошке службе.
Како би се успешно реализовао Годишњи план рада школе, обезбеђени су
недостајући наставници.
Пошто је у школској 2021/2022. години уписано седам одељења првог, другог,
трећег и четвртог разреда и сви разреди се образују према новом плану и програму наставе
и учења, било је потребно да се на та радна места приме нови наставници:
•
Нада Поповић примљена је на радно место наставника српског језика и
књижевности на одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања
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конурса, а најдаље до краја школске године, са пуним радним временом (100%
норме);
•
Јелица Пајић примљена је на радно место наставника српског језика и
књижевности и изборних програма језик, медији и култура и уметност и дизајн на
одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а
најдаље до краја школске године, са непуним радним временом (100% норме);
•
Владимир Николић примљен је на радно место наставника изборног
програма уметност и дизајн на одређено време до преузимања технолошког
вишка, расписивања конурса, а најдаље до краја школске године, са непуним
радним временом (35% норме);
•
Марија Анђелковић Лукић примљена је као технолошки вишак
преузимањем из Грађевинске школе у стални радни однос на радно место
наставника изборних програма језик, медији и култура и уметност и дизајн, са
непуним радним временом (20% норме);
•
По одласку Јелене Станојчић из школе, на место наставника енглеског
језика примљена је Милица Гаровић на 100% норме до преузимања технолошког
вишка, расписивања конурса, а најдаље до краја школске године, са непуним
радним временом;
•
Ирена Живковић примљена је на радно место наставника немачког језика,
грађанског васпитања и изборног програма језик, медији и култура на одређено
време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а најдаље до
краја школске године, са пуним радним временом (100% норме);
•
Нина Божиновска примљена је на радно место наставника латинског језика
на одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а
најдаље до краја школске године, са непуним радним временом (11% норме);
•
Марија Рековић примљена је на радно место наставника филозофије,
грађанског васпитања и изборних програма појединац, група и друштво и
религије и цивилизације на одређено време до преузимања технолошког вишка,
расписивања конурса, а најдаље до краја школске године, са пуним радним
временом (100% норме);
•
Др Марко Перић примљен је на радно место наставника филозофије,
грађанског васпитања и изборних програма појединац, група и друштво и основи
геополитике на одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања
конурса, а најдаље до краја школске године, са пуним радним временом (100%
норме);
•
Александар Михајловић примљен је на радно место наставника историје на
одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а
најдаље до краја школске године, са непуним радним временом (10% норме);
•
Милош Декић примљен је на радно место наставника изборних програма
грађанско васпитање, религије и цивилизације и појединац, група и друштво на
одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а
најдаље до краја школске године, са непуним радним временом (55% норме);
•
Магдалена Поповић примљена је на радно место наставника физике на
одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а
најдаље до краја школске године, са пуним радним временом (100% норме);
•
По одласку на трудничко боловање Магдалене Поповић, Милијана
Јаковљевић примљена је на радно место наставника физике на одређено време до
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преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а најдаље до краја
школске године, са пуним радним временом (100% норме);
•
По одласку на трудничко боловање Милијане Јаковљевић, Александра
Јесенко Роквић примљена је на радно место наставника физике на одређено време
до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а најдаље до краја
школске године, са пуним радним временом (100% норме);
•
Светлана Тодоровић примљена је на радно место наставника хемије на
одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а
најдаље до краја школске године, са пуним радним временом;
•
Радомир Јовић примљен је на радно место наставника рачунарства и
информатике и изборног програма савремене технологије на одређено време до
преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а најдаље до краја
школске године, са непуним радним временом (70% норме);
•
Немања Здравковић примљен је преузимањем као технолошки вишак из
Зуботехничке школе на радно место наставника изборног програма савремене
технологије у стални радни однос са непуном нормом радног времена (40%
норме);
•
Ана Ерор је примљена преузимањем као технолошки вишак из Грађевинске
техничке школе „Бранко Жежељ“ на неодређено време на радно место наставника
музичке културе са непуним радним временом (20% норме);
•
Бојан Пејчић примљен је на радно место наставника физичког и
здравственог васпитања на одређено време до преузимања технолошког вишка,
расписивања конурса, а најдаље до краја школске године, са непуним радним
временом (20% норме);
•
Марија Јовић примљена је на радно место наставника изборног програма
језик, медији и култура на одређено време до преузимања технолошког вишка,
расписивања конурса, а најдаље до краја школске године, са непуним радним
временом (10% норме);
•
Марина Дрндарски је примљена преузимањем као технолошки вишак из
Музичке школе „Мокрањац“ на радно место наставника изборног програма
примењене науке 1 са непуном нормом радног времена (50%);
•
Далибор Бренер примљен је на радно место наставника математике на
одређено време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а
најдаље до краја школске године, са непуним радним временом (39% норме);
•
Ивана Васовић примљена је на радно место наставника грађанског
васпиптања и изборног програма здравље и спорт на одређено време до
преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а најдаље до краја
школске године, са непуним радним временом (50% норме);
•
Александра Стаменковић је по добијању сагласности Министарства
просвете, науке и технолошког развоја за ангажовање већег броја извршилаца
примљена на радно место стручног сарадника – психолога на одређено време до
краја школске године, са непуним радним временом (50% норме);
•
Никола Гачић је примљен на радно место наставника верске наставе –
православног катихизиса са непуним радним временом (80% норме) на одређено
време за школску 2021/2022. годину, а по добијању сагласности Министарства
просвете, науке и технолошког развоја за ангажовање већег броја извршилаца
ангажован је на радном месту помоћника директора на одређено време до краја
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школске године, са непуним радним временом (20% норме);
•
Невенка Кузманов примљена је на радно место спремачице на одређено
време до преузимања технолошког вишка, расписивања конурса, а најдаље до
краја школске године, са непуним радним временом (77% норме).
Школска управа Београд и шира јавност (заинтересовани кандидати који имају статус
технолошких вишкова или запослених са непуним радним временом) уредно су
посредством Јединственог информационог система просвете (ЈИСП) обавештени да су у
Седмој београдској гимназији упражњена радна места наставника и ваннаставног особља.
Уношењем података у ЈИСП бавили се помоћник директора Никола Гачић и наставник
рачунарства и информатике Радомир Јовић, а податке су добијали од директора школе.
На почетку школске године запосленима су издата решења о структури 40-часовне
радне недеље у којима су наведена сва њихова задужења у току школске године.
Са погоршањима епидемиолошке ситуације, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја доносило је одлуке о преласку школа на наставу на даљину. У тим
условима, вршена је нова организација рада школе. Настава је реализована путем
платформе Google Workspace (Google for Education). Сви часови су се реализовали преко
апликације Google Meet која је саставни део наведене платформе. Наставници и ученици су
се придржавали распореда у преко 90% случајева. Посећеност наставе, на основу
непосредног увида директора и стручних сарадника, била је велика. Побољшала се и
мотивација ученика за рад и учење. Задатак директора био је да обезбеди услове за
неометано одржавање наставе (набавка потребне опреме) и да врши надзор над
редовношћу одржавања часова.
Праћењем остваривања програма образовања и васпитања обавезних предмета
директор школе бавио се кроз: педагошко-инструктивни увид у рад наставника, али и кроз
активности сарадње са ученицима и родитељима, заједно са стручним сарадницима
(педагогом и психологом), помоћницима директора и Тимом за самовредновање рада
школе. Током наставе на даљину, директор школе је посећивао Google учионице и 64 часа
преко апликације Google Meet у сврху надзора над овим видом рада.
У школској 2021/2022. години настављене су активности Еко-школе Седме
београдске гимназије. Због високог квалитета рада Еко-школе већ у првој години њеног
постојања, Седма београдска гимназија је награђена Зеленом заставом од стране
организације Амбасадори одрживог развоја и животне средине која води пројекат Мреже
еко-школа у Србији у септембру 2021. године. Зелена застава је Седмој београдској
гимназији додељена на промотивном догађају, јавном часу, који је Школа организовала у
сарадњи са Нафтном индустријом Србије, а поводом презентације резултата пројекта
„Заједници заједно 2020“ у коме је Седма београдска гимназија добила финансијска
средства у износу од 2,5 милиона динара за унапређење услова за наставу и ваннаставне
активности из природних наука (биологије и физике) и изборних програма (образовање за
одрживи развој, примењене науке и савремене технологије). У октобру 2021. године, Екошкола је организовала Фестивал наукке на Ади Циганлији. Следећа важна активност била
је учешће школе у пројекту Образовање за друштвене иновације у сарадњи са
организацијом Кид Хаб из Београда. На овом пројекту школа је организовала многобројне
активности: едукације, радионице, трибине, прикупљање финансијских средстава и
припремање оброка за солидарну кухињу, предавање др Алексеја Тарасјева о генетски
модификованим организмима, као и пројектни дан Еко-школе почетком јуна 2022. године
на коме су представљени продукти пројекта за ученике, наставнике, родитеље, госте из
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основних школа, а Школу је том приликом посетио и господин Владан Јеремић,
председник Градске општине Звездара са сарадницима. Еко-школа је и ове године
наставила да се бави питањима климатских промена, као и енергетском ефикасношћу, а
сарађивала је и на пројектима других еко-школа у граду. На дан када је организован
пројектни дан Еко-школе под слоганом „Буди и ти део промена које желиш да видиш око
себе“ у Школи је организовано национално дебатно ТСЛ такмичење. О наведеним
дешавањима Еко-школе у Седмој београдској гимназији јавност је обавештавана путем
електронских медија (интернет портал Блиц, интернет стране Нафтне индустрије Србије и
Градске општине Звездара, интернет страна Седме београдске гимназије и Фејсбук група
школе). Улога директора школе у овим пројектима била је да обезбеди материјалну
(логистичку) подршку и да обезбеди да се о догађајима обавесте медији.
Обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање
квалитета образовно-васпитног рада.
Спољно вредновање рада Седме београдске гимназије обављено је још у новембру
2013. године. На основу налаза спољног вредновања сваке године се самовреднује област
квалитета Настава и учење, а по утврђеним приоритетима годишње се вреднује још једна
кључна област. Предвиђено је да то у текућој школској години буде област квалитета
Програмирање, планирање и извештавање.
Квалитет образовно-васпитног рада унапређиван је активностима: 1) педагошкоинструктивног увида у рад наставника (у сарадњи са помоћником директора, педагогом и
психологом), 2) неговањем културе дијалога (разговори о текућим проблемима са
наставницима, ученицима и родитељима), 3) стварањем подстицајног окружења за наставу
и учење (набавка наставних средстава за реализацију наставе на даљину) и 4)
организовањем стручног усавршавања за запослене (директор школе је организовао израду
Извештаја о стручном усавршавању за претходну и Плана стручног усавршавања за
наредну школску годину).
Током школске 2021/2022. године самовредноване су области квалитета Настава и
учење (оцењена оценом 3) и Програмирање, планирање и извештавање (оцењена оценом 3).
Ове послове обављао је Тим за самовредновање, а развој инструмената за самовредновање
поверен је Тиму за развој установе и обезбеђивање квалитета, као и педагошкопсихолошкој служби Школе. Директор школе је координисао активности самовредновања,
обезбеђивао потребне ресурсе и организовао презентовање налаза извештаја о
самовредновању.
Ради унапређења дигиталних компетенција наставника и стручних сарадника,
организовано је похађање акредитоване обуке ЗУОВ-а „Дигитална учионица“ за тридесет
наставника и стручних сарадника.
На самом крају школске године, у августу 2022. године, у склопу припреме за
почетак примене новог Школског развојног плана Седме београдске гимназије за период
2022-2026. године, на седници Педагошког колегијума директор је поново упознао
руководиоце Стручних већа за области предмета са појмом и применом образовних
стандарда постигнућа и упутио их како да стандарде укључе у своје планове рада за
наредну школску годину, а посебно у контексту реализације Акционог плана Школског
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развојног плана за школску 2022/2023. годину и припреме за пробу државне матуре у
наредној школској години.
Одговорност за остваривање развојног плана установе.
На почетку текуће школске године Стручни актив за школско развојно планирање је
израдио Извештај о реализацији Школског развојног плана у школској 2020/2021. години и
Акциони план за спровођење Школског развојног плана у школској 2021/2022. години.
Извештај о реализацији Школског развојног плана за претходну школску годину и Акциони
план реализације Школског развојног плана за наредну школску годину разматрали су
наставничко веће и Савет родитеља, а усвојио / донео Школски одбор на седницама почетком
школске године. Директор школе координисао је радом Стручног актива за школско
развојно планирање и старао се о обезбеђењу потребних ресурса за његов рад.
На седницама Педагошког колегијума (одржано је две седнице у првом и пет у
другом полугодишту) увек је једна од тачака дневног реда реализација Школског развојног
плана. Акценат у текућој школској години је на унапређењу кључне области Настава и
учење кроз реализацију тематске, интердисциплинарне и пројектне наставе, изборних
програма, као и наставе усмерене на исходе. Специфично ове године, Тим за школско
развојно планирање бавио се унапређивањем квалитета наставе на даљину. Налази
самовредновања ове области су саставни део Годишњег извештаја о раду школе.
Како би се обезбедили адекватни ресурси и унапредили услови за рад и учење у
Школи, израђени су пројекти набавке опреме за наставу физичког васпитања (средства
обезбеђује Градска општина Звездара), као и опреме за кабинете физике и биологије. За ову
последњу намену Школа је успешно окончала учешће у Програму „Заједници заједно
2020“ Нафтне индустрије Србије (у вредности од 2.489.000,00 динара). Извршен је у
целости уговор о набавци наставних средстава за кабинете биологије, физике и изборних
програма, а у септембру је одржан и јавни час којим је, у сарадњи са НИС-ом и Фестивалом
науке, промовисан наведени пројекат.
Како би се унапредиле компетенције наставнике за учење о другим културама,
страним језицима, критичком мишљењу и предузетништву, Школа је израдила пројекат
мобилности наставника у оквиру програма „Еразмус Плус“ (КА-1) Фондације Темпус под
називом „LIFT – Learn, Imagine, Fun, Teaching“ који је одобрен за финансирање. Пројекат су у
школској 2019/2020. години израдили Виолета Влашки, професорка руског језика и Мирослав
Маркићевић, директор школе. У текућој школској години реализоване су мобилности
наставника: Милица Кокотовић и Гордана Илић путовале су у Словенију, а Дарко Кмезић и
Јелица Пајић у Италију. Због политичких околности (сукоба Русије и Украјине), планирана
мобилност у Летонију није још увек реализована. Како би се пројекат у потпуности
реализовао, директор је послао захтев Тепус Фондацији да се одобри продужетак Пројекта за
још шест месеци, до марта 2023. године и добио сагласност. До краја школске 2021/2022.
године обављене су логистичке припреме и обезбеђена сагласност партнерске школе у
Мадони у Летонији.
Седма београдска гимназија укључена је и у реализацију Пројекта „Квалитетно
образовање за све“ који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја у
сарадњи са Европском Унијом и Саветом Европе. Запослени су присуствовали вебинарима на
којима су разрађиване комптенције за демократску културу из референтног оквира Савета
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Европе. Чланови Школског пројектног тима Наташа Траиловић Поповић и Нада Поповић
присуствовале су семинару на Златибору у јуну 2022. године на коме су известиле о
најважнијим активностима Школе у реализацији активности из Акционог плана за школску
2021/2022. годину. Једна од кључних реализованих активности били су Фестивал науке који је
одржан на Ади у октобру 2021. године у сарадњи са Тимом на пројекту Еко-школа којим
координира Гордана Илић, наставница физике. Школска слава Свети Сава организован је у
онлајн формату у сарадњи са ТВ Храм у Храму Светог Саве и Цркве Светог Илије у
Миријеву, док је пројектни дан Еко-школе „Буди и ти део промене коју желиш да видиш у
свету“ одржан 3. јуна 2021. године. Хуманитарни филмски фестивал, важна активност на
пројету „Квалитетно образовање за све“ одржан је од 6. до 8. јуна 2022. године у сарадњи са
Ученичким парламентом и бившим ученицима школе. Обезбеђено је покровитељство
спонзора и медијска покривеност (ТВ Пинк, Радио Београд 1, ТВ Н1).
Након тога, директор је координирао активностима израде Акционог плана на
Пројекту „Квалитетно образовање за све“ за школску 2022/2023. годину.
Одлучивање о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и
одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом.
Финансијски план и План јавних набавки за 2022. годину припремљени су у складу
са прописима који регулишу финансијско пословање установа и приоритетима из Школског
развојног плана и донети благовремено од стране Школског одбора. Током године
доношене су, по потреби, и измене Финансијског плана. Израда планова поверена је
Љубици Станковић, шефу рачуноводства. Школски одбор је квартално информисан о
финансијским извештајима.
Рачуноводство школе и директор су редовно достављали потребне извештаје
Трезору Министарства финансија, Управи за јавне набавке, Пореској управи, Централном
регистру обавезног социјалног осигурања, Школској управи и осталим органима на њихов
захтев.
На првој седници Савета родитеља у школској 2021/2022. години Савет родитеља је
информисан о наплати родитељске донације у претходној школској години и о утрошку
наведених средстава у претходној школској години. Савет родитеља је донео одлуку да
донација у текућој школској години износи 1.000 динара и да се наплаћује одвојено од
осигурања ученика. Савет родитеља је одлучио да се сакупљена финансијска средства
родитељске донације користе за унапређење наставе (набавку наставних средстава и
потрошног материјала за наставу), набавку књига за школску библиотеку и по потреби за
набавку средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију школе. На истој седници Савет
родитеља је одлучио, а након тога директор школе је склопио уговор, да се ученици школе
осигурају преко „Ђенерали осигурање“, а премија осигурања 450,00 динара.
Запослени су осигурани преко „Дунав осигурања“.
Значајна финансијска средства (120.000,00 динара) потрошена су за набавку књига
за одличне ученике и за школску библиотеку.
Најважније активности спроведене у Седмој београдској гимназији у претходној
школској години су: кречење четири учионице током зимског (вредност радова 167.000
динара) и две учеионице током летњег распуста (фактура још није испоручена). Од
средстава ученичког динара набављани су пројектори за учионице, од средстава добијених
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од Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту (1.021.000 динара) набављени су
у новембру / децембру 2021. године рачунари и друга опрема како би се настава на даљину
одвијала несметано. Набавци свих радова, услуга и добара претходио је поступак избора
понуђача у складу са Законом о јавним набавкама или у складу са Правилником којим се
уређује поступак јавних набавки у Седмој београдској гимназији (уколико је вредност
добара / радова) испод прага прописаног Законом о јавним набавкама.
Током школске 2021/2022. године спроведене су две јавне набавке: за екскурзију у
априлу / мају и за електричну енергију у августу. Поступке јавне набавке спроводиле су
комисије у којима је члан био и службеник за јавне набавке Зоран Цинцовић. Посао
директора био је да донесе одлуке о покретању поступака, именује комисију и спроводи
надзор над свим фазама поступка набавке.
Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима.
У току школске 2021/2022. године директор школе је у својим редовним пословима
сарађивао са Градском општином Звездара, Градским секретаријатом за образовање,
Школском управом Београд, Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
Градским центром за социјални рад Београд, Институтом за ментално здравље,
Националном службом за запошљавање, Полицијском станицом Звездара – Полицијском
испоставом у Миријеву, факултетима, бројним организацијама цивилног друштва.
Сарадња са Градском општином Звездара подразумева учешће на састанцима који се
баве унапређењем безбездности ученика, те учешће у пројектима који се баве истом
проблематиком и каријерним саветовањем. Средствима Градске општине Звездара –
програми спорта (110.000 динара) набављена су средства за реализацију наставе физичког
васпитања и спортских програма у Школи. Такође, средствима Градске општине Звездара –
програми унапређења безбедности у износу од 100.000 динара реализован је пројекат
„Будимо безбедни“. Залагањем госпође Драгане Ђурић, заменице председника Градске
општине Звездара, омогућено је кошење канала према Миријевском булевару.
За ученика генерације награде су обезбедили Градска општина Звездара (новчана
награда) и Град Београд (књига Стевана Станковића „Србија – насеља, општине и градови“
и лаптоп рачунар), а школа је обезбедила финансијска средства од спонзора за награду за
ђака генерације у износу од 28.000 динара.
Велику подршку у раду школе пружа Градски секретаријат за образовање. Осим
финансијских средстава за редовно функционисање школе, предвиђених Финансијским
планом, Градски секретаријат је финансирао хитне интервенције у Школи (на водоводним
и канализационим инсталацијама).
Школска управа Београд доставља Школи информације из Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и од организација које сарађују са Министарством. Директор
школе, а у његовом одсуству помоћник директора Наташа Траиловић Поповић, слали су
Школској управи дневне извештаје о броју КОВИД заражених у средњим школама на
Звездари, недељне и месечне извештаје преко ЈИСП-а и директно Школској управи на
захтев руководиоца и надлежног просветног саветника.
Важан сегмент сарадње са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и
Министарством трговине, туризма и телекомуникација био је учешће у пројекту „Повезане
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школе“ захваљујући чему је школа добила седам лаптоп рачунара и седам видео бим
пројектора. Захваљујући овој донацији, у свим учионицама у школи обезбеђени су
интернет, нови рачунари и видео-бим пројектори.
Током школске 2020/2021. године Министарство је покренуло нови Јединствени
информациони систем просвете (ЈИСП). Директор је за школске координаторе одредио
Николу Гачића, помоћника директора и наставника верске наставе и Радомира Јовића,
наставника рачунарства и информатике. У школској 2021/2022. години, координатори су
обезбедили уредан унос тражених података, а директор школе старао се о ажурности уноса
и тачности података.
У децембру 2018. године Школа се укључила у Пројекат „Подстицање
предузетничког духа и социјалних иновација код ученика средњих школа увођењем
иновативног система учења“ под покровитељством РАРЕИ – Регионалне агенције за развој
и европске интеграције. Школа је позвана да буде део саветодавне групе овог Пројекта.
Чланови Саветодавне групе на Пројекту испред Седме београдске гимназије су директор
Мирослав Маркићевић и ученик одељења 4/6 Растко Лулић. Током ове школске 2021/2022.
године, представници Школе учествовали су у раду Саветодавне групе која се бавила даљим
развојем програма и софтверског решења.
Сарадња са Градским центром за социјални рад обављала се по указаној потреби
ученика који живе у тешким социо-економским условима, непотпуним и нефункционалним
породицама. Носиоци ових активности са директором школе су одељењске старешине,
педагог и психолози школе.
Школа негује сарадњу са Институтом за ментално здравље. За ученике који су због
здравствених сметњи на лечењу у овој установи, у сарадњи са лекарима организује се
мрежа подршке у Школи која израђује планове рада савладавања градива за те ученике.
Посебно истичемо сарадњу са др Драганом Пајићем, неуропсихијатром из Дневне болнице
за болести зависности у Пауновој.
Сарадња са Националном службом за запошљавање се одвија кроз редовно
посредовање код запошљавања наставника и ненаставног особља на заменама, али и кроз
учешће Школе на јавним позивима за реализацију стручне праксе.
У овој школској години наставила се успешна сарадња Школе са Полицијском
испоставом у Миријеву и са школским полицајцима задуженим за нашу школу, Аном
Миловановић и Јованом Кривокапићем и њихоим колегама и колегиницама.
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) и даље нуди
своје програме едукација и радионица за ученике, као и универзитет Сингидунум.
Директор школе посредством Фејсбук групе и књиге обавештења прослеђује информације
ученицима о наведеним радионицама.
У новембру 2021. године закључен је Споразум о сарадњи са Алфа БК
Универзитетом, а у фебруару 2022. године Споразум о сарадњи са Институтом за ботанику
и физиологију биљака Јевремовац Биолошког факултета Универзитета у Београду.
Такође, Школа годинама успешно сарађује са Градском библиотеком – одељењем у
Миријеву и Књижевним клубом “Мала птица” у организацији књижевних вечери и на
литерарним конкурсима.
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Пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активности ученика.
Школа има хемијску лабораторију у којој професори хемије са ученицима израђују
сапуне (проф. Наташа Диздаревић), украсне свеће и помаде (проф. Новица Миловановић).
Ови производи се за сада деле као промотивна средства, али је у плану да се организују и
продајне изложбе.
Школа је остварила сарадњу са организацијом Кид Хаб са којом је реализовала
пројекат «Образовање за социјалне иновације» који има изразиту димензију социјалног
предузетништва. Тема школе на овом пројекту била је храна, а пројектни дан Еко-школе
под слоганом «Буди и ти део промена које желиш да видиш око себе» организован је 3. јуна
2022. године.
Директор школе подржава ове активности ученика и наставника и обезбеђује
потребна финансијска средства за рад.
Развоју предузетничког образовања допринеће и укључивање школе у пројекат
Регионалне агенције за развој и европске интеграције.
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања директор школе је
формирао Тим за међупредметне компетенције и развој предузетништва који се бави овим
пословима.
Организовање и вршење инструктивно-педагошког увида и праћење квалитета
образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мере за унапређивање и
усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника.
Директор школе је током школске године посетио 22 часа редовне наставе према
распореду посета који се оглашава на почетку сваке радне недеље, као и 64 часа одржана
преко Google Meet-a. У распоредима посета часова наставници се обавештавају да су у
обавези да имају припреме за часове и педагошке свеске, те да ће се оцењивање вршити
применом инструмената из Правилника о стандардима квалитета рада установе. Након
часова са наставницима су обављани разговори о посећеним часовима и о садржини
педагошке свеске, односно о формативном оцењивању. При изради распореда посета
часовима водило се рачуна да се посете новопримљени запослени, наставници на чији рад
се жале ученици (строго оцењивање, неразумљива предавања), наставници који треба да
унапреде радну атмосферу на часовима, те да се равномерно заступе наставници свих
предмета. Часове, осим директора школе, посећују и психолог, педагог и помоћници
директора, али и чланови Подтима за самовредновање области квалитета Настава и учење.
Примери добре праксе, а посебно одржани угледни часови или друге активности
тематске наставе промовишу се на седницама Наставничког већа, Педагошког колегијума и
стручних већа.
Утисак ученика и итнерних евалуатора наставе (директора, помоћника директора,
педагога и психолога) је да су часови који се посећују знатно квалитетнији од уобичајених
часова о чему се разговара са наставницима како би унапредили свој рад.
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Планирање и праћење стручног усавршавања запослених и спровођење
поступка за стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
На седници Школског одбора одржаној 15.9.2021. године донет је План стручног
усавршавања за школску 2021/2022. годину који садржи екстерно усавршавање док планови
рада стручних већа садрже активности интерног усавршавања. На истој седници Школског
одбора усвојен је Извештај о стручном усавршавању у школској 2020/2021. години.
Извештај о раду школе у школској 2020/2021. години који садрже податке о интерном и
екстерном усавршавању запослених. Директор школе редовно обавештава наставнике и
остале запослене о понудама програма стручног усавршавања, формирао је Тим за праћење
стручног усавршавања и обезбеђује средства за похађање акредитованих програма обука и
ресурсе који су потребни за одвијање активности интерног усавршавања у Школи.
До краја школске 2021/2022. године није било активности на стицању звања
наставника и стручних сарадника. На првој седници Педагошког колегијума, као и на првој
седници Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, директор школе је поново
упознао руководиоце стручних већа и остале чланове овог тела са процедуром и условима
за избор наставника у одређена звања. Утисак је да су наставници били преоптерећени
обавезама у претходној школској години, посебно променама модела по коме се настава
организовала, тако да није било већег интересовања за стицање звања.
Одговорност за регуларноста спровођења свих испита у установи у складу са
прописима.
Директор школе је уз помоћ помоћника директора израђивао распореде полагања
разредних, поправних и матурских испита, припремао решења и упућивао наставнике –
чланове испитних комисија на правила прописана Правилником о испитима у Седмој
београдској гимназији. Није било жалби на регуларност спроведених испита.
У току школске 2021/2022. године одржан је један испит по приговору на оцену из
социологије за ученицу М.Ј. (4/7).
Директор је одредио Соњу Тлачинац, професору историје, за координатора за рад са
ванредним ученицима и помагао јој у њеном раду. Није било приговора на ванредне и
допунске испите које она организује.
Предузимање мера у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о
основама система образовања и васпитања.
Одржане су пет седница Тима за превенцију насиља, злоствљања и занемаривања
због случајева психичког и социјалног насиља. На првом састанку Тима израђен је План
превентивних мера и Годишњи план рада Тима, а на осталим састанцима разматране су
инцидентне ситуације. У току школске 2021/2022. године у школи се нису дешавале
ситуације насиља трећег нивоа. О свим ситуацијама насиља обавештавана је надлежна
просветна саветница Школске управе др Драгана Петровић Косановић. Активностима
Тима за превенцију насиља, злоствљања и занемаривања због случајева психичког и
социјалног насиља руководила је Драгана Бељански, професорка филозофије.
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Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и предлога
просветног саветника, као и других инспекцијских органа.
У току школске 2021/2022. године извршени су у Школи следећи инспекцијски надозори:
Саветодавни преглед просветне инспекције у септембру 2021. године у којем је
утврђено да је Школа испунила све обавезе из Стручног упутства Министарства просвете,
науке и технолошког развоја за безбедну организацију наставе у условима пандемије
заразне болести КОВИД-19;
Редовни преглед комуналне инспекције – уочен је низак степен ризика и
наложене мере су благовремено испуњене;
Редовни преглед противпожарне инспекције Сектора за ванредне ситуације МУП-а
у јулу 2022. године – уочен је одређени степен ризика и наложене мере за отклањање
неправилности на чему школа тренутно ради;
Редовни преглед комуналне инспекције у јулу 2022. године – уочен је одређени
степен ризика и наложене мере за отклањање неправилности на чему школа тренутно ради;
Одговорност за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе
података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете.
Координатори Седме београдске гимназије за унос података у Јединствени
информациони систем просвете (ЈИСП) су Никола Гачић, помоћник директора и Радомир
Јовић, наставник рачунарства и информатике, који благовремено уносе све податке на
захтев Министарства. Посао директора је да обезбеди тражене информације и да надзире да
се послови уноса података обављају благовремено.
Обавеза да се благовремено информишу запослени, деца, ученици и родитељи,
односно други законски заступници, стручни органи и органи управљања о свим питањима
од интереса за рад установе у целини.
Запослени се редовно обавештавају о свим релевантним питањима на седницама
Наставничког већа, Педагошког колегијума, стручних већа, актива и тимова. Такође,
обавештења и објашњења одређених процедура редовно се постављају на огласној табли у
зборници. Наставницима и другим запосленима се обавештења прослеђују електронском
поштом (E-mail-овима) и преко Viber група.
Највећи број информација из Школе родитеље добијају посредством електронског
система ес-Дневника. Школа се укључила у овај пројекат Министарства просвете, науке и
технолошког развоја од септембра 2018. године. Дневник се води искључиво посредством
овог информационог система. Координатори дневника су помоћници директора Наташа
Траиловић Поповић и Никола Гачић и професорка рачунарства и информатике Ивана
Данков.
Ученици се редовно обавштавају преко одељењских старешина и наставника који се
информишу преко огласних табли, посредством књиге обавештења, интернет сајта школе и
званичне Facebook стране (групе) школе.
У јануару 2019. године постављен је нови интернет сајт Школе на страни
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www.sedmagimnazija.com. Интернет страну и званичну Facebook групу школе редовно
ажурира директор школе уз помоћ наставника који му повремено шаљу објаве.
Родитељи се обавештевају посредством ес-Дневника, слањем препоручене поште,
затим преко интернет стране школе, електронском поштом где је то могуће, телефонски и
лично. Родитељи се такође обавештевају посредно, преко представника у Савету родитеља
којима се благовремено доставља материјал за рад. У циљу упознавања са родитељима
првог разреда, директор школе је присуствовао првим родитељским састанцима.
Чланови Школског одбора се благовремено обавештавају о свим питањима живота и
рада школе: председница на иницијативу директора заказује седнице, а члановима Одбора,
као и представницима синдиката (Зорица Чубрановић, представница УСПРС) и Ученичког
парламента (Вук Павловић, 4/1 и Теодора Обрачевић, 4/2) материјал за рад се благовремено
шаље електронском поштом.
Сазивање и руковођење седницама васпитно-образовног, наставничког,
односно педагошког већа, без права одлучивања.
Директор школе је током школске 2021/2022. године заказао, припремио и
председавао на четрнаест седница Наставничког већа. Сарадници на овом послу су
помоћници директора, педагог, психолог и записничар Наставничког већа Јелица Пајић,
професорка српског језика и књижевности.
Образовање стручних тела и тимова, усмеравање и усклађивање рада стручних
органа у установи.
У Школи функционишу стручни органи и тимови у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. Директор школе је у сарадњи са члановима Педагошког
колегијума формирао Стручни актив за школско развојно планирање, Стручни актив за
развој школског програма, Тим за самовредновање рада школе, Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе, Тим за предузетништво и развој међупредметних
компетенција, Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, Тим за промоцију
школе, Тим за професионални развој, Тим за уређење школе, Тим за културну делатност,
Тим за промоцију здравља и здравих стилова живота. Формирању тимова претходило је
изјашњавање запослених о томе у којим тимовима желе да раде и њихове жеље су
углавном испуњене.
Координацијом рада тимова, осим директора школе, бави се и помоћник директора
Наташа Траиловић Поповић. Задужења наставника за раду у тимовима садржана су у
решењима о структури 40-часовне радне недеље, а списак са члановима тимова истакнут на
огласној табли.
Сарадња са родитељима, односно другим законским заступницима деце и
ученика установе и саветом родитеља.
Током школске 2021/2022. године одржано је пет седница Савета родитеља којима
је присуствовао директор школе. Савет родитеља се бавио питањима из своје законске
надлежности. Директор је присуствовао на седам родитељских састанака на почетку
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школске године у одељењима првог разреда.
Настављена је пракса из ранијих година да се позивају на састанке у школу
родитељи ученика који имају велики број слабих оцена и изостанака. Оваквих састанака,
којима присуствују и одељењски старешина, психолог и/или педагог, са родитељима и
ученицима је било дванаест током првог полугодишта и двадесет и два током другог
полугодишта. Израђивани су планови поправљања оцена и обављана евалуација на
накнадним састанцима директора и ученика сваке недеље.
Један број родитеља је упућиван на здравствене установе како би добили помоћ у
вези са здравственим проблемима своје деце (ментално-хигијенски проблеми, злоупотребе
наркотика, поремећаји исхране).
Све наведене активности директор школе обављао је у сарадњи са педагогом,
психолозима и одељењским старешинама.
Подношење извештаја органу управљања, најмање два пута годишње, о свом
раду и раду установе.
Директор школе је поднео извештај о свом раду и раду школе у школској 2011/2022.
године, а Школски одбор их усвојио 15.9.2021. године. Извештај о раду школе и директора
школе у првом полугодишту школске 2021/2022. године Школски одбор је усвојио на
седници одржаној 25.2.2022. године.
Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања и другим законима.
У току школске 2021/2022. године вођено је тринаест васпитно-дисциплинских
поступака против ученика због учињених тежих повреда дужности и обавеза (неоправдани
изостанци). Дисциплински поступци против запослених нису вођени.
Донето је седамдесет и једно решење о упису ученика, и то шездесет и четири
ученика у први разред, четири у други и три у трећи разред.
Доношење општег акта о организацији и систематизацији послова, у складу са
законом.
Директор школе је донео Правилник о систематизацији радних места у Седмој
београдској гимназији, а Школски одбор дао сагласност на њега на првој седници одржаној
15.9.2021. године. Наведени Правилник је усаглашен са Каталогом радних места у јавним
службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 6/2018).
Обезбеђивање услова за остваривање права деце и права, обавезе и
одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом.
Обезбеђивање услова за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности
ученика и запослених остварује се свакодневним радом са ученицима и запосленима, а
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нарочито у области информисања и едукације о новим законским решењима, правцима
реформе гимназијског образовања која је почела школске 2018/2019. године и понашању у
условима епидемије заразне болести КОВИД-19. Посебно значајне су биле едукације
ученика и родитеља посвећене државној матури у марту 2022. године.
Сарадња са ученицима и Ученичким парламентом.
Сарадња са ученицима се одвија на свакодневном нивоу, разговорима које
иницирају или ученици или директор, а који се најчешће односе на њихове проблеме у
учењу и понашању. Како би се добио реалан увид у квалитет наставе, директор пореди
своје утиске о посећеним часовима са мишљењем ученика о уобичајеној пракси рада
наставника. Директор одржава часове географије или одељењске заједнице када је неко од
наставника одсутан, а није могуће организовати замену на други начин.
Значајан сегмент сарадње са ученицима је и организација друштвено-корисног рада
који је нови институт према Закону о основама система образовања и васпитања.
Директор школе је присуствовао једној седници Ученичког парламента током првог
полугодишта на којој је ученике упознао са одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања и Статута школе, а такође је одговарао и на питања и предлоге
ученика везамо за услове рада у Школи. Директор школе је редовно одговарао на питања и
захтеве Ученичког парламента.
Одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за
пријем у радни однос.
Није било жалби на конкурсе за избор канидата за пријем у радни однос.
Обављање и других послова у складу са законом и статутом.
Током школске 2021/2022. године наставило се са имплементацијом система
Финансијског управљања и контроле у Седмој београдској гимназији. Директор је
сарађивао са радном групом за ФУК у школи и организовао интерне едукације из ове
области. На седници Школског одбора одржаној 30.12.2021. године донет је низ
правилника који треба да допринесу доследном законитом пословању школе и отклањању
уочених ризика.
До марта 2022. године израђен је План интегритета Седме београдске гимназије.
Директор је именовао радну групу и одредио координатора израде Плана интегритета и
сарађивао са радном групом у циљу достављања тражених података потребних за израду
Плана.
На почетку школске 2021/2022. године, директор школе је поново изабран за
руководиоца Општинског актива директора средњих школа Звездаре. Организована су
четири састанка Актива на којима је разматрана организација рада школа у условима
пандемије изазване корона вирусом.
Током првог полугодишта школске школске 2021/2022. године директор школе
учествовао је у организацији и реализацији програма стручног усавршавања за наставнике
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који реализују програм наставе и учења за први разред гимназије за талентоване ученике за
историју и географију.
Током школске 2021/2022. године директор је учествовао и у раду радне групе за
израду задатака на државној матури на Пројекту Државна матура, у раду радне групе за
ревизију стандарда из географије на пројектима Државна матура и РЕДИС, као и у раду
радне групе која је обучавала запослене у школама, ученике и родитеље за реализацију
другог пилота државне матуре.
У априлу 2022. године реализован је други пилот државне матуре, а директор је био
на челу Школске матурске комисије која је спровела испит у сарадњи са свим
наставницима.
Током децембра 2021. године директор школе је обезбедио средства од донатора за
набавку пакетића и организацију новогодишње представе за децу запослених. Ова
активност је обављена у сарадњи са Зорицом Чубрановић, председницом Синдикалне
организације УСПРС. Због неповољне епидемиолошке ситуације, приредба није
организована.
Директор и шеф рачуноводства су похађали и обуке (вебинаре) у организацији
Центра за менаџмент набавки.
Од маја до октобра 2021. године директор школе је у својству експерта укључен на
пројекат РЕДИС – Реформа образовања у Републици Србији (компомента 3.1.6 –
професионални развој наставника и стручних сарадника).
У Београду,
31.8.2021. године
ДИРЕКТОР
Мирослав Маркићевић
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Извештај о раду помоћника директора школе
Помоћници директора: Наташа Траиловић и Никола Гачић
Послове помоћника директора од 1.9.2021. до 31.8.2022. године обављали су Наташа
Траиловић Поповић, наставник енглеског језика и Никола Гачић, наставник верске наставе.
Послове из своје надлежности обављали су у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, Законом о средњем образовању и васпитању, Статутом школе,
Школским развојним планом, Годишњим планом образовно-васпитног рада за школску
2019/2020. годину, као и друге свакодневне послове сходно делатности наше установе.
.
Рад помоћника директора одвијао се у току школске 2019/20. године, углавном, у складу
са планираним задацима, који су део Годишњег плана рада.
Међутим, мора се посебно нагласити и истакнут број и обимност непланираних послова
(послова који произилазе из редовног рада школе и које је немогуће прецизирати на почетку
школске године). Сходно томе, водећи организацију наставног процеса, велики проблем је
брзо реаговање у ситуацијама одсуства и замене наставника. Као координатори Е-дневника од
великог значаја је осврнути се на интезивно и континуирао учешће и могућност опсервације
целокупног наставног процеса.
Током школске године реализоване су активности из следећих области.
Планирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада обухватало је:
организовање рада на почетку школске године; праћење организовања и одржавања допунске,
додатне и припремне наставе ; организација дежурства ученика (дневно); организација
дежурства наставника (месечно); координирање рада одељењских старешина и припрема
материјала неопходних за њихов рад и за рад одељењских већа; припрему података за
информативни преглед; пружање помоћи дежурним професорима; организовање и пружање
помоћи у културним активностима школе; праћење рада секција и пружање неопходне помоћи
у раду; посету часовима као вид контроле правовременог извођења редовне наставе и у складу
са временском динамиком посматрање наставног процеса према постојећем обрасцу за
посматрање и вредновање школског часа.
Током наставе на даљину благовремено се пратила и пружала подршка наставницима у
току новонастале ситуације.
Организациони послови односили су се на: организовање и учешће у раду одељењских
већа, Наставничког већа и Педагошког колегијума; организовање и помагање при уносу
података потребних за креирање различитих извештаја који су у вези са класификационим
периодима; организивање и помагање при уносу и штампању података за сведочанства;
организацију замена за одсутне наставнике; помагање приликом реализације матурских
испита; учешће на матурским испитима; организовање и учешће на поправним и разредним
испитима, праћење реализације школских такмичења; организовање термина презентације
различитих факултета за ученике четвртог разреда.
Мрежом подршке свих релевантних актера у образовно-васпитном и васпитнообразовном процесу координирало се у свим сегментима са активним учешћем у областима
где се очекивало од помоћника директора. Тај аспект био је од великог значаја током нставе на
даљину сублимишући се континуираном сарадњом са наставницима, одељенским
старешинама, стручним сарадницима, родитељима, ученицима и директором школе.
Аналитички рад обухватао је: учешће у анализи опремљености школе, припремање
анализа и извештаја о успеху и изостајању ученика, реализацији наставног програма,
остваривању допунске и додатне наставе, стручном усавршавању наставника, вођењу
педагошке документације; учешће у комисијама за преглед педагошке документације.
Помоћници директора су такође учествовали у раду у стручним органима школе: у раду
стручних већа, одељењских већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума, Тима за
инклузивно образовање; решавање актуелних васпитно- образовних проблема кроз рад
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стручних органа школе, извештаји о резултатима обављених анализа, прегледа, испитивање и
предлагање одговарајућих мера.
Једно од значајних поља је и учешће у пројекту: ,, Квалитетно образовање за све” у
организацији Савета Европе. Почетне активности одржане су у Седмој београдској гимназији
али због новонастале стуације наставак је уследио организацијом Вебинара.
У току наставе на даљину учешће у раду стручних органа је било благовремено и
континуирано као и све стале активности у овој области образовно- васпитног и васпитнообразовног процеса.
У оквиру аналитичко-истраживачког рада обављена су истраживања:
анализа успеха на крају полугодишта и на крају наставне године и предлог мера за
унапређење.
Подносиоци извештаја, помоћници директора
Наташа Траиловић Поповић и Никола Гачић

Извештај о раду психолога Школе
Послове психолога-стручног сарадника је током школске 2021/2022. године обављало два
психолога Тијана Томић и Александра Стаменковић, у складу са годишњим планом рада
психолога школе, Правилником о раду свих облика стручних сарадника и Годишњим планом
рада школе.
Реализација и садржај aктивности je прилагођaван условима и начину рада, по
комбинованом, онлајн моделу и непосредном раду у школи. Активности су великим делом
биле усмерене на пружање подршке ученицима, њиховим родитељима, наставницима и
одељењским старешинама.
По подручјима рада психолози су реализовали следеће:
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Рад на планирању и програмирању образовно-васпитног рада укључивао је следеће
активности:
програма

распоређивање ученика првог и трећег разреда по групама за наставу изборних

програма

реорганизација група ученика другог и четвртог разреда за наставу изборних

предлагање и учествовање у избору школских образовно-васпитних активности
усмерених на развој каријере, развијањe радних навика и побољшавањe стратегија учења,
превенцију насиља, здравствено васпитање и развој резилијентности према злоупотреби
психоактивних супстанци.
учешће у планирању индивидуализоване подршке и индивидуалних образовних
планова за ученике са посебним образовним потребама
- праћење и конкретизовање реализације годишњег плана рада психолога за 2021/2022.
годину, кроз месечно планирање, праћење и корекцију
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-

учествовање у планирању и организовању наставе

На крају школске године психолози су учествовали у изради Извештаја о раду школе у
школској 2021/2022. години. Поред извештаја о свом раду и учествовале су у изради извештаја
о раду Тима за каријерног вођење, Извештају о стручном усавршавању, реализацији програма
превенције из области безбедности.
Током припреме и израде Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину израђен је
план рада психолога, а свака од психолога је учествовала у изради планова рада Тимова у
којима је ангажована.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Психолози су учествовале у раду одељењских већа, наставничког већа и педагошког
колегијума, одлазиле у посете часовима редовне наставе и ваннаставних активности.
Посете часовима имале су за циљ вредновање наставе у складу са показатељима
квалитета, и посебно са аспекта односа ученика и наставника као и односа ученик-ученик,
мотивације ученика и препорука за унапређивање наставног процеса.
Посећивани су часови редовне наставе, поред редовних посета часовима, са циљем
праћења рада појединих ученика, праћења реализације индивидуалних образовних планова,
пружања педагошко-инструктивне подршке наставницима и превазилажења евентуалних
тешкоћа у раду.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
У сарадњи са наставницима, праћена је и анализирана настава, кроз посете часовима, а са
циљем сагледавања снага и слабости и даване су препоруке за унапређење наставног процеса.
Кроз педагошко инструктивни рад давани су савети везани за рад и подршку ученицима који
испољавају тешкоће у праћењу и савладавању градива, имају здравствене проблеме и/или
нередовно похађају наставу.
Психолог Тијана Томић је прошла обуку за оснаживање наставника у осмишљавању и
реализацији активности усмерених на унапређивање међупредметне компетенције Одговоран
однос према здрављу. Дисеминација знања са обуке је реализована у складу са захтевима
обуке, кроз предавање за наставнике и дељење материјале са обуке, након чега су наставници
и психолози школе осмислили и реализовали активности за ученике.
Сарадња са одељењским старешинама била је усмерена на решавање проблема и пружање
подршке ученицима којима је то потребно као и њиховим родитељима. Подршка је пружана
кроз консултације, давање савета за креирање и реализацију образовног - васпитног рада и
кроз учешће на часовима одељењенског старешине.
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Психолошко педагошка служба настоји да развије однос поверења и негује отвореност
према ученицима, пружа подршку ученичким иницијативама и усмерава активности.
Током школске године праћено је напредовање и понашање ученика кроз увид у
евиденцију рада, индивидуалне и групне разговоре са ученицима и члановима одељењских
већа, као и сусрете са родитељима.
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Како би биле доступне ученицима и када наставу прате од куће, психолози су
организовали комуникацију путем гугл учионица и по потреби разговоре путем гугл мита.
Свако одељење је имало своју гуигл учионицу у коју су постављани корисни материјали и
обавештења и путем којих су ученици лако могли да ступе у контакт са педагошкопсихолошком службом.
Пружана је подршка адаптацији ученика првог разреда и ученика са посебним
образовним потребама, поноваца и накнадно уписаних ученика. Рад са овим ученицима био је
усмерен на креирање поверења, оснаживање новог идентитета, као и превазилажење проблема
и потешкоћа адаптације, посебно у актуелним околностима рада. У сврху процене успешности
адаптације ученика првог разреда на нову школску средину конструисан је и упитник за
процену адаптације, који су ученици попуњавали у онлине формату. Подаци са овог упитника
пружили су нам информације о ученицима који имају тешкоћа да се снађу у новом окружењу,
те је њима пружена потребна помоћ и подршка како би им се олакшало прилагођавање и како
би успешније функционисали у школској средини.
Посебна пажња је посвећена раду са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања и понашања и са ученицима који
нередовно похађају наставу, имају здравствене тегобе и породичне проблеме. Давана је
подршка у виду савета самим ученицима, али и родитељима и наставницима који раде са
њима. Поред саветодавног рада, рађено је и на формирању мреже подршке и неговању
сарадње родитеља, наставника и евентуалних других институција које раде са дететом.
Заинтересовани ученици четвртог разреда и другог разреда тестирани су за потребе
професионалне оријентације. Тестирање је било праћено консултацијама. Саветодавни рад са
ученицима завршних разреда и друге године имао је за циљ препознавање властитих
способности, интересовања, вредности и склоности, јачање вештине трагања за
информацијама важним за планирање, постављање циљева и доношење одлуке о даљем
каријерном путу. Такође, охрабрени су, посебно ученици друге године, да истражују и
развијају свој професионални идентитет. Пружена им је подршка и дате смернице за боље
разумевање и схватање себе као и увиди у начине њиховог функционисања у различитим
животним ситуацијама, што је од велике важности као предуслов за успешно остваривање
себе како на личном, тако и на професионалном плану.
У оквиру пројекта „Будимо безбедни“ психолог Тијана Томић је у сарадњи са
наставником психологије Катарином Петровић реализовала обуку за вршњачке едукаторе, за
ученике другог и трећег разреда на теме комуникације, решавања проблема, социјалног
притиска и безбедности на интернету, а у склопу пројекта “Заштити приватност – одупри се
притиску“ Београдске отворене школе пратила је реализацију вршњачке едукације коју су
реализовали ученици који су претходне школске године прошли тренинг из заштите
приватности на ибтернету.
У сарадњи са Домом здравља Звездара психолози су организовале ученике за похађање
радионица на тему асертивног реаговања и решавања конфликта које су реализовали
психолози из Саветовалишта за младе Дома здравља у просторијама Саветовалишта.
Заинтересовани ученици су, у сарадњи са Факултетом политичких наука и Центром за
едукацију и друштвену еманципацију младих, прошли обуке из области безбедности на
интернету, а у склопу пројекта „Безбедни на нету, безбедни у свету“, и одрживог развој и
јачања еколошке свести у склопу пројекта „Екологија за средњошколце: заштити природузаштити себе.“ Овим активнстима је такође координирао психолог.
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
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Сарадња са родитељима ученика била је усмерена на саветодавни рад и обезбеђивање
сарадње у пружању подршке ученицима.
Посебна пажња је посвећена сарадњи са родитиљима чија деца су показала тешкоће при
адаптацији на нову школску средину и са редовношћу испуњавања обавеза. Посебна пажња
посвећена је укључивању ученика са здравственим тешкоћама.
РАД
СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

САРАДНИЦИМА,

ПЕДАГОШКИМ

Сарадња са директором, помоћницима директора и педагогом била је усмерена на
организацију и реализацију активности у складу са потребама ученика, њихових родитеља и
наставника, као и организације и реализације свакодневног рада.
На дневном нивоу је заједнички планирана и реализована подршка ученицима,
интензивна размена информација и мишљења, вршен одабир активности и њихова
реализација.
Благовремено се реаговало на евентуалне приговоре и жалбе ученика и њихових
родитеља као и потребе за додатном подршком.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Психолози су биле ангажоване у раду Тима за каријерно вођење, Тиму за инклузивно
образовање, Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва, као и Стручном активу за школско развојно
планирање и Стручном активу за развој школског програма.
Кроз посете часовима и реализацију истраживања квалитета наставе и потреба за
подршком психолози су били подршка у раду и Тима за самовредновање рада школе.
Психолози су континуирано учествовале у раду Наставничког већа, Одељенских већа и
раду Педагошког колегијума.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Психолози су сарађивали са Центром за социјални рад, МУП-ом испостава Миријево, ГО
Звездара, Саветовалиштем за младе Дома здравља Звездара, другим здравственим установама
при раду са појединачним ученицима, Факултетом политичких наука, Центром за едукацију и
друштвену еманципацију младих, домовима ученика и основним школама из којих долазе
наши ученици, као и са високошколским установама у области каријерног вођења.

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Психолози су водиле дневну евиденцију свог рада са ученицима, родитељима и
наставницима, преписке са надлежним установама са којима су сарађивале, формуларе посета
часовима и податке прикупљене тестирањем ученика.
Психолог Тијана Томић је прошла програме стручног усавршавања: „Програм обуке за
оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување
здравља и безбедности ученика“ и „Обуку за дежурне наставнике на завршном испиту“. Поред
тога похађала је саветовање „Област- Настава и учење и тимски рад установа образовања“,
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вебинар „Практична израда развојног плана у основној и
вебинар"Повезаност самовредновања и квалитетног развојног плана".

средњој

школи“

и

Психолог Александра Стаменковић је прошла следеће обуке организоване од стране
Националне платформе за превенцију насиља које укључује децу: „Обука за запосленепородично насиље“, „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“,
„Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?“, „Како да помогнем
детету да не буде мета вршњачког насиља?“ и „Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да
твој друг или другарица трпе насиље?“.
СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА У СЛЕДЕЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
На основу оствареног у овој школској години приоритети за наредну школску годину
биће:
- подршка ученицима кроз саветодавни рад, реализовање што већег броја радионица,
подршку адаптацији нових ученика и подршку даљем планирању каријере
- интензивирање сарадње са Ђачким парламентом као помоћ у остваривању ученичких
пројеката и жеља
- наставак
наставницима

сарадње

са

родитељима,

одељењским

старешинама

и

предметним

- посете часовима и сарадња са стручним већима у циљу унапређивања квалитета наставе

Извештај о раду педагога Школе
Педагог школе
Драгица Китановски
Планирање, програмирање и организовање образовно-васпитног, односно васпитно образовног рада
Годишње и месечно планирање педагога је саставни део плана рада школе. На основу
тога, рад се планирао на месечном нивоу. Планови рада су током године били подложни
корекцијама, у зависности од потреба школе, али и од честих промена модела наставе у току
првог полугодишта која се спроводила услед пандемије Ковид 19. Током школске године,
педагог је помагао наставницима који предају изборне програме, где је рад заснован на
пројектној настави, користећи различите методе и облике рада. Као и сваке године, на
недељном и месечном нивоу су планиране посете часовима, са којима је директор школе био
упознат увек на крају радне недеље, а затим наставници обавештени за наредну недељу. У
септембру месецу, планиране су посете одељењима првог разреда, на часовима одељенске
заједнице, са циљем упознавања ученика и остваривања првих контаката. Од октобра месеца,
планирани су индивидуални разговори са ученицима и родитељима. Планирање се односило
на додатну подршку ученицима свих разреда с акцентом на ученике који похађају наставу по
индивидуалном образовном плану. На иницијативу одељенских старешина, планирао се
интезивнији рад са појединим одељењима и предметним наставницима.
Редовно се планирала сарадња са свим стручним органима: стручна већа,
одељенска већа, наставничко веће, педагочки колегијум. Такође, у месечне планове биле су
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укључене и активности које се односе на рад у стручним тимовима, било као координатор или
као члан.Планиран је увид и вођење евиденције о редовном месечном планирању наставника
Значајан допринос педагошко-психолошке службе је у планирању, организовању и
реализацији промоције ученичког стваралаштва
У оквиру ове области педагог је радио на остваривању и унапређивању образовноваспитног рада у установи у складу са циљевима и принципима васпитања и образовања
.Значајан допринос у сарадњи са психолошком службом остварен је и током наставе на
даљину. У свим сегментима где је било потребно служба је благовремено реаговала. Сходно
радној листи, која предвиђа сарадњу са различитим релевантним установама. План рада на
месечном нивоу претпоставља сараднике у школи и ван школе, који су допринели
квалитетнијој реализацији тих активности ( директор, психологнаставници, одељенске
старешине, родитељи ) . У оквиру Тима за професионални развој, планирање на годишњем
нивоу стручног усавршавања наставника.
Праћење и вредновање образовно- васпитног рада обухватало је : организоване посете
часовима свих облика наставе (редовне, допунске, секција и одељенске заједнице), посебно
часова наставе изборних предмета и пројектне наставе током целе школске године. Свака
посета часу представљала је процес вредновања, како из угла наставника тако и из угла
педагога. Поштујући поступак секвенцијалне анализе часа, а пре свега Правилник о
вредновању и самовредновању у настави, наставници су били у прилици да сагледавају
вредност идејних решења часа. Приликом оваквих анализа у центру пажње је ученик, у смислу
сагледавања колико одређени начин на који наставник ради утиче да ученик учествује у
сопственом стицању знања са акцентом на формативно оцењивање. У циљу подршке и
оснаживања наставника да се лакше и квалитетније спроводе иновације као и да би настава
била активнија акценат је стављен на пројектну и интердисциплинарну наставу која је праћена
од стране педагога.
Када је реч о овој области рада неизоставно је поменути учешће у изради годишњих
извештаја свих програма васпитно-образовног рада,
Посећена су 44 часа редовне наставе. Поред планираних посета часовима на недељном
нивоу , посећено је осам часова на позиве наставника, као и одељенских старешина(претежно
први разред ) . Посећено је 11 часова одељенског старешине.
На недељном нивоу у сарадњи са одељенским старешинама је праћен квалитет
наставног процеса , укљученост ученика у овај вид наставе и у складу са повратним
информацијама педагошко психолошка служба је давала подршку свим актерима наставног
процеса.
Током другог полугодишта, извршено је праћење формативног оцењивања свих
наставника, путем електронског дневника уз увид да ли су ученици континуирано и
благовремено обавештавани о свом напретку током наставног процеса
Праћење је обухватало: учествовање и праћење у вредновању ученика који раде по
ИОП-у, где нам је од значајне помоћи била сарадња са дефектологом из Средње Занатскеш
школе
Сарадња са наставницима
Током школске 2021/2022.године, континуирано је текла сарадња са наставницима.
Највећи део времена, за поменути период, односио се на сарадњу везану за наставни процес.
Након посећених часова, са наставницима је вођен разговор о часу. Овај педагошкоинструктиван рад са наставницима обавезно је подразумевао преглед месечног плана,
припреме за час и примену инструмената за праћење наставног процеса. Кључни параметар су
стандарди за наставу. Напоредо, час је праћен и коришћењем секвенцијалне анализе.
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Објективни показатељи, односно индикатори су били основ за разговор са наставником, а
уједно нису остављали простор за анализу часа на основу доживљаја. Треба напоменути
сарадњу са наставницима који су били ангажовани током ове школске године на замени. Ову
врсту сарадње сматрам посебно захтевном јер је широк дијапазон искуства и припремљености
за обављање послова наставника(од наставника без дана искуства до оних који су повремено
ангажовани на овим пословима наставника )
Педагошко-инструктиван рад са одељенским старешинама Током ове школске године
посећено је 12 часова одељенског старешине:Неки часови су планирани од стране педагошке
службе, на основу процене након класификације, а неки часови су реализовани на позив
одељенског старешине.
Сарадња је обухватала: праћење рада наставника и приправника кроз посете часовима,
саветодавни и инструктивни рад; инструктивно-педагошки рад са наставницима у циљу
пружања помоћи на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака образовноваспитног рада. Пружана је помоћ наставницима у дидактичко- методичком конципирању
наставе и вршена је анализа наставног процеса. Заједно са наставницима ишло се ка процесу
подизања квалитета и нивоа ученичких знања и умећа кроз промовисање захтева и праксе да
се у школи у интелектуалној сфери акценат ставља на развој наученог и помоћи наставницима
у креирању наставе као научно- истраживачког сазнајног процеса.Значајно је пружање
стручне помоћи у циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада, односно наставе
увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених и разноврснијих метода рада.
Ангажовање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких
задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија резултирало је
бољем превазилажењу проблема на које смо наилазили. Важно је и пружање помоћи у узради
планова допунског рада; пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и
поступака самоевалуације; ангажовање у стручном усавршавању наставника, посебно
приправника. Најважнија сарадња остварена је са одељенским старешинама првог разреда, као
и са осталим одељенским старешинама и наставницима у циљу превазилажења актуелних
проблема, откривању узрока проблема у учењу, као и спровођењу одговарајућих педагошких
мера, уједначавање критеријума оцењивања и развијања мотивације за учење. Значајно је
учешће педагога у раду Педагошког колегијума и координација са руководиоцима стручних
већа; учествовање у раду Наставничког и одељењских већа.

Рад са ученицима обухватао је сарадњу различитог садржаја:након сваког
класификационог периода, обављени су разговори са ученицима који нису постигли успех и
показали су да имају проблеме у процесу учења; рад са ученицима који имају здравствене
проблеме различитог спектра, а којима је била потребна подршка у континуитету; динамика
живота и рада у школи, као и сваке године налаже дневно решавање актуелних тешкоћа
ученика: незадовољство оценом, нерасположење изазвано различитим поводима, несугласице
са наставницима, вршњачки конфликти и др.За све врсте комуникације обављене са
ученицима, обавештени су наставници, одељенске старешине, а по потреби и родитељи.
Облици рада са ученицима били су индивидуални, али и групни, у зависности од проблема и
процене како педагога тако и осталих који учествују у решавању свих ситуација ученика се не
наводе, поштујући дискреционо право на тајност. Педагог је био у контакту са ученицима и
током онлајн наставе, као и њиховим родитељима, у циљу превазилажења тешкоћа у онлан
настави, нарочито са ученицима који похађају наставу по ИОП-у.
Посебан акценат је стављен на рад са ученицима који имају три и више недовољних
оцена. Обављан је саветодаван рад и дате инструкције за учење и бољу организацијује како би
лакше превазишли актуелне проблеме. У циљу смањења броја изостанака интезивиран је рад
са одељењима у току школске године где су били присутни бројни проблеми од изостајања са
наставе, преко оцењивања и усвајања наставних садржаја.
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Пружaна је помоћ ученицима при избору занимања–професионално информисање;
прађење и проучавање интересовања и постигнућа ученика и сагледавање њихове
усклађености са професионалним жељама и опредељењима; учествовање у раду Ђачког
парламента; учешће у реализацији предавања и семинара за ученике: Методе и технике
успешног учења; радионице у циљу пружања подршке ученицима за превазилажење изазова у
одрастању у организацији НВО ГРиГ;организација хуманитарног филмског фестивала за
Павла, ученика о.ш.,, Вељко Дугошевић, учешће у пројекту Савета Европе ,, Квалитетно
образовање за све ‘’.
Током наставе на даљину психолошко-педагошка служба је континуираним праћењем
преко Гугл учионица , увидом у Е- дневник као и сарадњом са одељенским старешинама и
предметним професорима пружала ученицима све врсте подршке.
Сарадња са родитељима обухватала је: саветодавни рад са родитељима чија деца имају
сметње у учењу, развоју и понашању; професионално информисање родитеља; учешће у раду
Савета родитеља, тематска предавања за родитеље. Проблеми везани за одељења захтевали су
и додатну сарадњу са родитељима. Сарадња са родитељима урађена је на свим нивоимаиндивидуално, кроз организацију заједничких родитељских састанака, али и са групама у
зависности од проблема.
Радило се на промовисању и подржавању укључивања родитеља у поједине облике
рада школе (настава, предавања, разни пројекти...), као и учешће у свим другим сегментима
школског живота, као и укључивање родитеља у рад са децом која имају развојиних проблема,
проблем у адаптацији, у понашању и/или имају тешкоће у учењу, посебно са родитељима
ученика који су у ИОП.у.
Саветодаван рад усмерен је и на оснаживање наставника и родитеља да препознају и
реагују у ситуацијама ризика и постојање злоупотребе супстанци.
Сарадња са родитељима подразумевала је и образовање родитеља за пружање помоћи
деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја;упознавање родитеља са
ученичким обавезама и правима и неопходношћу њиховог поштовања; повремено учешће на
састанцима Савета родитеља. И током ове школске године обављен је велики број
индивидуалних разговора са родитељима у циљу пружања подршке и помоћи породицама,
родитељима и ученицима у детектовању, анализи и решавању тешкоћа и проблема различитог
спектра и често комбиновног типа. Рад са родитељима се заснивао на деловању увек одмах и
непосредно како би се проблеми брже, лакше и ефикасније решавали.
Од значаја је била и подршка педагошко-психолошке службе у превазилажењу
незнатних проблема и доброј комуникацији са родитељима

и

Сарадња са директором, помоћницима директора и стручним сарадницима се током ове
школске године одвијала континуирано. Једном недељно реализован је састанак на коме су
договарани послови за текућу недељу, а који су се односили на заједничко планирање рада
стручних тимова, планирање истраживања постојеће васпитно-образовне праксе уз
предлагање мера за унапређење, планирање седница Наставницког већа, одељенских већа,
Педагошког колегијума. Педагог и психолог сарађивали су са директором по питању
васпитно-дисциплинских поступака, као и приговора и жалби родитеља на рад наставника,
оцену и владање. По потреби, састанци, планирање и реаговање, у складу са актуелним
проблемима, одвијало се без одлагања.
Током наставе на даљину сарадња са директором и помоћницима директора је
интезивирана а подршка је пружана у свим сегментима наставног процеса.
Рад у стручним органима и тимовима обухватали су делатности стручних органа и
тимова, учешће у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума, Одељенског већа, Поред
стручних органа треба поменути активно учешће у раду: Тима за превенцију насиља, Тима за
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Школско развојно планирање, Тима за самовредновање, Тима за инклузивно образовање, као
координатор, Тим за развој школског програма, Тим за развој међупредметних компентенција,
Тим за појачан васпитни рад; решавање актуелних васпитно-образовних проблема кроз рад
стручних органа, унапређивање рада стручних органа школе, извештаји о резултатима
обављених анализа, прегледа, испитивања и предлагање одговарајућих мера.
У оквиру аналитичко-истраживачког рада обављена су истраживања: анализа успеха на
крају полугодишта и на крају наставне године и предлог мера за унапређење.
У оквиру сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе педагошко-психолошка служба је сарађивала са установама,
као што су: центри за социјални рад, Институт за ментално здравље, Дом здравља Звездара,
Факултети (посебно Филозофски, МЕФ, Сингидунум), НВО Астра, Дом омладине, СУП
Звездара, ГО Звездара, Завод за болести зависности, НВО ГРиГ, Мрежа професионалаца
Србије „Споне“ ; ЦСР. Педагог је учествовала у раду Секције школских педагога и у раду
стручних друштава и организација ( Педагошко дрштво Србије, као члан), Градска секција
стручних сарадника, Срадња са Заводом за унапређивање образовања,
Настављена је континуира сарадња са средњом Занатском школом у циљу даљег
пружања додатне подршке ученицима са сметњама у развоју.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Перманентно је вођена документација о раду која обухвата планове рада (годишњиглобални и месечни-оперативни), дневник рада, досијеа о раду са ученицима који захтевају
посебан рад, комплетна документација, као координатор тима за инклузивно образовање,
документација о извршеном истраживачком раду, извештајима, итд: учествовање у
унапређивању школске документације, посебно оне која се односи на планирање и праћење
реализације програма рада школе; ажурирање и вођење документације која се користи као
доказ у процесу самовредновања рада школе; вођење евиденције и документације о сарадњи са
ученицима, наставницима и родитељима; вођење евиденције и документације о пројектима
који се реализују у школи или су везани за школу; припремање и планирање за све облике
рада са ученицима, родитељима и наставницима; припремање и планирање сарадње са
ученицима, наставницима и родитељима; припремање материјала за поједина истраживања и
израду инструмената; планирање и реализација посета часовима; припремање огледних и
угледних часова у сарадњи са наставницима; припремање и увођење иновација у васпитнообразовни процес; припремање процеса самовредновања рада школе; припремање процедуре
израде школског развојног плана
припремање и договарање са осталим стручним
сарадницима и тимовима .
Евалуација сопствених активности за школску 2021/2022. годину, свакако је
неопходна за квалитетније планирање послова за наредну школску годину;
Следеће године требало би интезивирати сарадњу са Саветом родитеља а кроз аспект
њиховог интезивнијег учешћа на подизању квалитета образовно-васпитног рада.и веће учешће
у живот и рад школе.Свеобухватнијим анализама и дискусијама на састанцима треба подићи
свест о значају подршке и већег учешћа родитеља у решавању проблема најширег спектра.
Мисли се на уједначавање критеријума између свих релевантних актера рада школе.
Надаље била би неопходна још квалитетнија сарадња са наставницима на јачању свих
компетенција у циљу што веће сарадње, јачању међупредметних компентенција и чешће
истицања примера добре праксе.

Извештај о раду библиотекара школе
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Библиотекар школе: Светлана Бајић, проф. Српског језика и књижевности
Библиотекар Школе
Светлана Бајић, проф. Српског језика и књижевности
Током школске 2021/2022. године рад школске библиотеке одвијао се у складу са планом
и програмом који је усвојен на почетку школске године.Обухватао је следеће активности:рад
са читаоцима, пружање информација о књижном фонду, стручну обраду књига, праћење
културних манифестација, сарадњу са директором
и наставним особљем у вези са
организацијом рада у библиотеци, присуствовање стручним већима у Гимназији и учествовање
у остваривању ваннаставних активности, присуствовање састанцима Одбора за културу и
Актива библиотекара, праћење издавачке делатности.
Почетком школске године обављено је учлањивање ученика у школску библиотеку. Нови
чланови, ученици првих разреда, упознати су са књижним фондом,врстама библиотечке грађе
и радом библиотеке.
У раду са читаоцима задатак библиотекара био је подстицање интересовања за читање,
развијање информационе писмености и стицање навика за самостално налажење информација.
Пружана је помоћ у проналажењу извора информација, у решавању проблема, писању
реферата и матурских радова.Омогућивано је ученицима да на основу усвојеног знања и
читања изграђују своје ставове и мишљења, да изнесу и примене стечена знања како би стекли
што већу самосталност у учењу и раду. Ученицима су препоручиване значајне новообјављене
или преведене књиге које библиотека, нажалост, не може набавити због недостатка
финансијских средстава. С обзиром да пратим издавачку делатност и да у доброј мери познајем
опскрбљеност градских библиотека, ученици су благовремено обавештавани како да набаве
жељену публикацију.
Рад са ученицима на тему „Моја препорука књиге коју треба прочитати“,организован у
виду радионице, одвијао се у групама, паровима и индивидуално.Постављене задатке да
образложе своје предлоге, изнесу импресије и разлоге, односно, укажу на идеју и поуке књиге
коју препоручују поједини учесници су аргументовано и врло зналачки урадили. У зависности
од прочитане књиге, коју препоручују, ученицима су постављани истраживачки задаци,
најчешће по групама. Праћено је њихово сналажење у улогама: критичара, лектора, члана
жирија и сл. У овом раду учествовало је, стално и повремено 6 ученика. Најбоље презентације
предложене књиге за читање урадили су: Сара Ђуровић(4/3),Софија Марсенић(1/3), Милка
Зарић(3/3), Ивана Чабрило(3/2),Јована Васић(4/3) и Јелена Тодоровић 4/7).Напомињем да су у
раду учествовали и наставници српског језика.Неке од предложених књига од стране ученика
уврштене су на списак жеља поклон-књига,тј. награда за одличне (5,00) ученике на крају
школске године.
Свим ученицима и настннавницима омогућено је коришћење књижног фонда.Укупан број
корисника школске 2021/2022. био је 268 (214 ученикa и 54 наставника). Највеће интересовање
чланови су показали за лектиру, публикације на енглеском језику,енциклопедијe и лексиконе.У
изради матурских радова и реферата члановима је омогућено да се послуже публикацијама које
се не износе из библиотеке (лексикони, енциклопедије, речници и сл.).

Сарадња са секцијама школе
Учешће у раду секција односи се на реализацију програма библиотечке секције, помоћ у
раду рецитаторске секције и давања подршке учесницима секција при избору литературе.
У сарадњи са професорима српског језика и књижевности планиране су књижевне
вечери, промоције књига и представљање награђених литерарних радова наших ученика , али
се све те активности, због пандемије, померају за наредну школску годину.
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Сарадња са школама и библиотекама на подручју Звездаре одвијала се углавном путем
електронског комуницирања.Са задовољством се истиче да нас повремено посећују бивши
ученици, те да су неки од њих и даље корисници наше скромне библиотеке, али и учесници у
акцији препоручивања књиге коју вреди прочитати.
Културна и јавна делатност
Kултурна и јавна делатност остварена је праћењем програма и манифестација у
организацији Секретаријата за културу, Библиотеке града Београда, Библиотеке „Вук Караџић“
и др. Посебна пажња посвећена је Сајму књига, као и свим другим културним садржајима који
се одвијају у Месецу књиге.
Стручно усавршавање
Стручно усавршавање током протекле године односи се на учествовање и присуствовање:
• састанцима Стручног већа професора српског језика и књижевности;
• Актива библиотекара;
• присуствовање програму уприличеном поводом Дечије недeље
Набавка нових књига
На крају наставне године одличним ученицима (5,00) и ученицима који су остварили
пласман на републичком и градском такмичењу подељенo је укупно 49 књига, тј. наградe, за
постигнути успех.У одабиру књиге, као награде за најбоље, испоштоване су жеље и сугестије
ученика, при чему се водило рачуна о квалитету.
Током године библиотечки фонд обогаћен је за 243 нових публикација, од чега је 65
поклоњених. У истом периоду школа је купила укупно 178 књига за поклоне и за библиотеку,
од чега је један део подељен и уведен, а један део остављен за поклон и увођење у наредном
периоду.
Програм рада библиотечке секције у доброј мери је остварен. О раду библиотеке током
године редовно су информисани органи Гимназије, директор школе, шеф рачуноводства и
стручни сарадници. Благовремено су обавештавани не само о успешном делу рада, већ и о
проблемима који коче напредак: недовољну мотивисаност једног броја ученика за читање
мимо лектире, неодговорност појединаца да враћају књиге на време.
Надам се да ће у следећој школској години применом предложених мера,које се односе на
одговорност родитеља и њиховог утицаја на понашање деце, и ови проблеми бити у доброј
мери решени.
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Извештај о маркетингу Седме београдске гимназије
Тим за промоцију школе је у протеклој школској години ангажован у припреми и
реализацији више активности. Оквир за његов рад донет је и усаглашен је у месецу септембру
2021. године а од тада Тим се састајао по потреби како би планирао реализацију предстојећих
активности односно анализирао оставрено за протекли месец.
Сва дешавања везана за наставу и ваннаставне активности редовно су објављивани на сајту
школе (www.sedmagimnazija.com) и и путем званичне групе на друштвеној мрежи Facebook.
Седма београдска гимназија сваке године унапређује сарадњу, како са локалном
заједницом, тако и са Општином Звездара и другим београдским општинама. Наши ученици,
професори и педагошко-психолошка служба одазивају се позивима разних институција и
организација, које се баве културом и образовањем младих. Заједно са ученицима посећујемо
едукативне програме, радионице, трибине, културно-уметничке програме, позоришне
представе...
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РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И САВЕТОДАВНИХ
ОРГАНА
Извештај о раду Школског одбора
У току школске 2021/2022. године Школски одбор је одржао десет седница. Седнице су у
зависности од епидемиолошке ситуације одржаване или у школи или видео-конференцијски
путем апликације Зум.
Р. бр.
седнице
Петнае
ста

Датум
одржавања
15.9.2021.

Шеснае

26.11.2021.

Седамн
аеста

30.12.2021.

ста

Дневни ред седнице:
1.
Усвајање Записника са четрнаесте седнице Школског
одбора
2.
Усвајање Извештаја о раду директора школе у
школској 2020/2021. години
3.
Усвајање Годишњег извештаја о раду школе у
школској 2020/2021. години
4.
Доношење Годишњег плана рада школе за школску
2020/2021. годину
5.
Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног
плана у школској 2020/2021. години
6.
Усвајање Извештаја о самовредновању области
квалитета Настава и учење
7.
Усвајање Извештаја о самовредновању области
квалитета Подршка ученицима
8.
Давање сагласности на Правилник о систематизацији и
организацији радних места у Седмој београдској гимназији
9.
Давање сагласности на остваривање сарадње
Планинарске секције Седме београдске гимназије са ПСД
„Балкан“
10.
Давање сагласности на додатно радно ангажовање
директора
11.
Усвајање Извештаја о стручном усавршавању у
школској 2020/2021. години
12.
Доношење Плана стручиног усавршавања за школску
2021/2022. годину
13.
Разно
1.
Усвајање Записника са петнаесте седнице Школског
одбора
2.
Доношење измена и допуна Финансијског плана за
2021. годину
3.
Упознавање за Финансијским извештајем за трећи
квартал 2021. године
4.
Доношење одлуке о попису
5.
Анализа успеха и владања ученика Седме београдске
гимназије на крају првог класификационог периода школске
2021/2022. године
6.
Упознавање Школског одбора са Споразумом о
сарадњи са Алфа БК Универзитетом
7.
Разно
1. Усвајање Записника са шеснаесте седнице Школског
одбора
2. Доношење Финансијског плана за 2022. годину
3. Доношење Правилника о буџетском рачуноводству
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Осамна

5.1.2022.

еста

Деветн
аеста

Двадесе

11.2.2022.

25.2.2022.

та

Двадесе
т и прва

6.4.2022.

Двадесе
т и друга

13.6.2022.

4. Доношење
Правилника
о
поступку
израде
финансијског плана
5. Доношење Правилника о организацији и спровођењу
пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог
стања са стварним стањем
6. Доношење Правилника о благајничком пословању
7. Доношење Правилника о поступању са примљеним
рачунима у Седмој београдској гимназији
8. Доношење Правилника о евидентирању присуства на
послу запослених у Седмој београдској гимназији
9. Доношење Правилника о процедури стручног
усавршавања запослених у Седмој београдској гимназији
10. Доношење Правилника о начину евидентирања,
класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и
документарног материјала
11. Доношење Правилника о начину евидентирања,
заштите и коришћења електронских докумената
12. Доношење Листе категорија документарног материјала
са роковима чувања
13. Доношење Правилника о одржавању опреме и
инфраструктуре у Седмој београдској гимназији
14. Разно
1.
Усвајање Записника са седамнаесте седнице Школског
одбора
2.
Разматрање понуде „Prima WDG“ број 05/2021 од
30.12.2021. године, наш деловодни број 1567 од 31.12.2021.
године
3.
Разно
1.
Усвајање Записника са самнаесте седнице Школског
одбора
2.
Информисање чланова Школског одбора о одговору
Републичке дирекције за имовину, 04 број: 361-5/2022, наш
деловодни број: 76 од 24.1.2022. године
3.
Давање сагласности директору школе за закључивање
уговора о закупу фискултурне балон сале са досадашњим
закупцем „Prima“
4.
Разно
1.
Усвајање Записника са деветнаесте седнице Школског
одбора
2.
Усвајање Завршног рачуна за 2021. годину
3.
Усвајање Извештаја о раду директора школе за прво
полугодиште школске 2021/2022. године
4.
Разно
1.
Усвајање Записника са двадесете седнице Школског
одбора
2.
Доношење Измена и допуна Финансијског плана за
2022. годину
3.
Доношење Плана јавних набавки за 2022. годину
4.
Доношење Анекса Годишњег плана рада школе за
школску 2021/2022. годину
5.
Усвајање Финансијског извештаја за први квартал
2022. године
6.
Разно
1.
Усвајање Записника са двадесете и прве седнице
Школског одбора
2.
Доношење Измена и допуна Правилника о
похваљивању и награђивању ученика Седме београдске
гимназије
3.
Доношење Школског програма Седме београдске

199

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА за школску 2021/2022. годину

Двадесе
т и трећа

11.7.2022.

Двадесе
т и четврта

12.8.2022.

гимназије за период 2022-2026. године
4.
Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор
директора школе
5.
Именовање Комисије за избор директора школе
6.
Анализа успеха ученика четвртог разреда на крају
другог полугодишта школске 2021/2022. године
7.
Разно
1.
Усвајање Записника са двадесете и друге седнице
Школског одбора
2.
Доношење одлуке о предлогу за избор директора
школе
3.
Разно
1.
Усвајање Записника са двадесете и треће седнице
Школског одбора
2.
Усвајање Измена и допуна Статута Седме београдске
гимназије
3.
Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног
плана Седме београдске гимназије за период 2018-2022. године
4.
Доношење Школског развојног плана Седме
београдске гимназије за период 2022-2026. година
5.
Усвајање Извештаја са зимовања
6.
Усвајање Извештаја са екскурзије ученика првог
разреда
7.
Усвајање Извештаја са екскурзије ученика другог
разреда
8.
Разно

1)
Доношење статута, правила понашања у установи и других општих аката и давање
сагласности на акт о организацији и систематизацији послова: У току претходне школске
године донете су на 24. седници (12.8.2022. године) Измене и допуне Статута Седме
београдске гимназије усклађене са Изменама и допунама Закона о основама система
образовања и васпитања («Службени гласник Републике Србије», бр. 129/2021). Велики број
правилника којим се пословање школе усклађује са системом финансијског управљања и
контроле донет је на 17. седници Школског одбора одржаној 30.12.2021. године, а Правилник
о похваљивању и награђивању ученика измењен је и допуњен на 22. седници Школског
одбора 13.6.2022. године. Школски одбор је дао сагласност на Правилник о систематизацији и
организацији радних места у Седмој београдској гимназији на 15. седници Школског одбора,
одржаној 15.9.2021. године.
2)
Доношење школског програма, развојног плана, годишњег плана рада, усвајање
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању: Школски програм Седме
београдске гимназије за период 2022-2026. године донет је на 22. седници Школског одбора,
одржаној 13.6.2022. године. Извештаји о реализацији Школског развојног плана усвојени су на
15. седници (15.9.2021. године) и на 24. седници Школског одбора (12.8.2022. године).
Школски развојни план усвојен је на 24. седници Школског одбора (12.8.2022. године).
Годишњи план рада школе усвојен је на 15. седници Школског одбора (15.9.2021. године), а
анекс Годишњег плана рада школе усвојен је на 21. седници Школског одбора (6.4.2022.
године). Извештаји о самовредновању области квалитета Настава и учење и Подршка
ученицима усвојени су на 15. седници Школског одбора (15.9.2021. године).
3)
Доношење финансијског плана установе, у складу са законом: Финансијски план за
2022. годину донет је на 17. седници Школског одбора (30.12.2021. године), а Измене и допуне
Финансијског плана на 21. Седници Школског одбора дана 6.4.2022. године. План јавних
набавки за 2022. годину донет је на 21. седници (6.4.2022. године).
4)
Усвајање извештаја о пословању, годишњег обрачуна и извештаја о извођењу
екскурзија: Завршни рачун за 2021. годину усвојен је на 25. седници Школског одбора,
одржаној 25.2.2022. године када је усвојен и Извештај о спроведеном попису нефинансијске
имовине у сталним средствима и залихама на дан 31.12.2021. године и о стању финансијске
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имовине на дан 31.12.2021. године. Извештаји о изведеним екскурзијама ученика првог и
другог разреда, као и извештај о спроведеном зимовању усвојени су на 24. седници Школског
одбора, одржаној 12.8.2022. године.
5)
Одлучивање о правима и обавезама директора установе: на 15. седници Школског
одбора, одржаној 15.9.2021. године, директору је дата сагласност за додатно радно ангажовање
у Гимназији Плус;
6)
Разматрање поштовање општих принципа, остваривања циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа и предузимање мере за побољшање услова рада и
остваривање образовно-васпитног рада: била је редовна тема свих седница Школског одбора.
На крају сваког класификационог периода разматрани су извештаји о успеху и владању
ученика, дискутовало се о мерама за побољшање успеха, а директор је подносио извештаје и о
развојним пројектима у које је Седма београдска гимназија укључена и како они доприносе
унапређењу услова рада (посебно пројекат „Заједници заједно 2020“, затим пројекат
„Квалитетно образовање за све“ Савета Европе и Европске Уније, затим пројекти мобилности
наставника и ученика у склопу Еразмус Плус програма и Пројекат „Повезане школе“ који
заједно спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство
трговине, туризма и телекомуникација). На седници Школског одбора одржаној 15.9.2021.
године разматрана је примена мера за превенцију ширења заразне болести COVID-19
7)
Доношење Плана стручног усавршавања запослених и усвајање Извештаја о његовом
остваривању: обављено је на 15. седници Школског одбора одржаној 15.9.2021. године;
8)
Обављање других послова у складу са законом, актом о оснивању и статутом: На 15.
седници Школског одбора одржаној 15.9.2021. године дата је сагласност на сарадњу
Планинарске секције са ПСД «Балкан». На 16. седници Школског одбора, одржаној
26.11.2021. године дата је сагласност на сарадњу са Алфа БК Универзитетом, а на 19. седници
одраној 11.2.2022. године дата је салгласност на сарадњу са Институтом за ботанику и
физиологију биљака и ботаничком баштом «Јевремовац». Избор директора Седме београдске
гимназије, односно седница на којој је донета одлука да се министру просвете, науке и
технолошком развоју предложи кандидат за директора школе, обављен је на 23. седници
Школског одбора одржаној 11. јула 2022. Године.
Директор школе је на свакој седници реферисао Школском одбору о текућим
дешавањима у школи (пројекти, важна гостовања, награде на такмичењима, судски спорови са
бившим запосленима) о чему се води редовно записник.
Седнице Школског одбора су се одвијале редовно уз учешће директора, секретара, шефа
рачуноводства, представника синдиката и Ученичког парламента.
Извештај подноси
Драгана Петровић, председница Школског одбора

Извештај о раду Савета родитеља
Савет родитеља Седме београдске гимназије се у току школске 2020/2021. године због
неповољне епидемиолошке ситуације условљене корона вирусом састао само једном Седница
је одржана уживо у школи уз поштовање епидемиолошких мера.
Р. бр.
Датум одржавања
седнице седнице
Прва
14.9.2021.

Дневни ред седнице
1.
Избор председника, заменика председника и записничара
Савета родитеља
2.
Разматрање Извештаја о раду школе у школској
2020/2021. години, Извештаја о раду директора школе у школској
2020/2021. години, Извештаја о реализацији Школског развојног
плана у школској 2020/2021. години и Годишњег плана рада
школе за школску 2021/2022. годину
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Друга

21.9.2021.

Трећа

29.11.2021.

Четврта

18.3.2022.

Пета

25.8.2022.

3.
Избор представника Седме београдске гимназије у
Општински савет родитеља
4.
Избор представника родитеља у Стручном активу за
школско развојно планирање
5.
Избор представника родитеља у Тим за превенцију
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
6.
Избор представника родитеља у Тим за каријерно вођење
и професионално саветовање
7.
Разматрање Извештаја о самовредновању области
квалитета Настава и учење
8.
Разматрање Извештаја о самовредновању области
квалитета Подршка ученицима
9.
Разматрање мера за превенцију преноса заразне болести
COVID-19
10.
Давање сагласности на Листу уџбеника који ће се
користити у Седмој београдској гимназији у школској 2021/2022.
години
11.
Разно
1.
Усвајање записника са прве седнице Савета родитеља
2.
Избор представника родитеља у Школски одбор Седме
београдске гимназије
3.
Доношење одлуке о износу родитељске донације за
школску 2021/2022. годину
4.
Избор најповољније понуде за осигурање ученика у
школској 2021/2022. години
5.
Избор представника родитеља у Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе
6.
Разно
1.
Усвајање записника са друге седнице Савета родитеља
2.
Анализа успеха и владања ученика Седме београдске
гимназије на крају првог класификационог периода школске
2021/2022. године
3.
Разно
1.
Усвајање записника са треће седнице Савета родитеља
2.
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
3.
Обавештење о другом пилоту државне матуре
4.
Информисање родитеља о допису Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у вези са организацијом
екскурзија
5.
Разно
1.
Усвајање записника са четврте седнице Савета родитеља
2.
Усвајање извештаја са екскурзије ученика првог разреда
3.
Усвајање извештаја са екскурзије ученика другог разреда
4.
Усвајање извештаја са зимовања
5.
Разно

На седници Савета родитеља одржаној 14.9.2021. године конституисан je Савет родитеља,
разамтрани Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину, Извештај о реализацији
Школског развојног плана, Извештај о раду директора, Извештаји о самовредновању области
квалитета Настава и учење и Подршка ученицима и Годишњи план рада школе за школску
2021/2022. годину. На истој седници изабран је Горан Лазић за представника Седме
београдске гимназије у Општинском савету родитеља и именовани представници родитеља за
тимове у школи. Савет родитеља је информисан о уџвеницима који ће се користити у школи у
текућој школској години и разматрао мере превенције ширења заразне болести КОВИД-19 у
школској средини.
На другој седници, одржаној 21.9.2021. године, изабран је Горан Лазић за представника
родитеља у Школски одбор Седме београдске гимназије, донета одлука о висини родитељске
донације и изабрана најповољнија понуда за осигурање ученика. Ове године је то било
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„Ђенерали осигурање”, а премија осигурања била је 450 динара. У Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе изабрана је Зорица Матић, представница родитеља одељења 1/1.
На трећој седници, одржаној 29.11.2021. године, разматран је успех ученика на крају
првог класификационог периода.
На четвртој седници, одржаној 18.3.2022. године, директор школе је упознао Савет
родитеља са дописом министра просвете, науке и технолошког развоја у вези са организацијом
екскурзија, дата је сагласност на правце екскурзије и донета одлука о висини накнада за
наставнике који воде ученике на екскурзију. На истој седници директор је упознао Савет
родитеља са активностима у вези са другим пилотом државне матуре.
На петој седници, одржаној 25.8.2022. године, усвојени су извештаји са екскурзија
ученика првог и другог разреда и са зимовања.
Извештај подноси
Славица Васић, председница Савета родитеља
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Извештај о раду Ученичког парламента
Ученички парламент Седме београдске гимназије се у току школске 2021/2022. године
састао пет пута. Седнице су одржаване у школи.
Р. бр.
Датум одржавања
седнице седнице
Прва
23.9.2021.

Друга

3.10.2021.

Трећа

15.3.2022.

Четврта

1.5.2022.

Пета

27.6.2022.

Дневни ред седнице
12.
Избор председника, заменика председника и записничара
Ученичког парламента
13.
Избор двоје представника ученика за рад на седницама
Школског одбора
14.
Разматрање Извештаја о раду школе у школској
2020/2021. години, Извештаја о раду директора школе у школској
2020/2021. години, Извештаја о реализацији Школског развојног
плана у школској 2020/2021. години и Годишњег плана рада
школе за школску 2021/2022. годину
15.
Избор представника ученика у Тим за обезбеђивање
квалитета
16.
Избор представника ученика у Тим за превенцију
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
17.
Избор представника ученика у Тим за каријерно вођење и
професионално саветовање
18.
Разматрање Извештаја о самовредновању области
квалитета Настава и учење
19.
Разматрање Извештаја о самовредновању области
квалитета Подршка ученицима
20.
Разматрање мера за превенцију преноса заразне болести
COVID-19
21.
Формирање тимова Ученичког парламента
22.
Разно
1.
Усвајање записника са прве седнице Ученичког
парламента
2.
Упознавање ученика са пројектом мобилности младих,
Загреб, 2022.
3.
Разно
1.
Усвајање записника са друге седнице Ученичког
парламента
2.
Упознавање ученика са пројектом Државна матура
3.
Разно
1.
Усвајање записника са треће седнице Ученичког
парламента
2.
Планирање хуманитарног филмског фестивала
3.
Разно
1.
Усвајање записника са четврте седнице Ученичког
парламента
2.
Разматрање Извештаја са екскурзије првог разреда
3.
Разматрање Извештаја са екскурзије другог разреда
4.
Упознавање са Школским програмом за период 20222026. године
5.
Упознавање са нацртом Школског развојног плана за
период 2022-2026. године

Седнице Ученичког парламента одржаване су у тешким околностима због пандемије
корона вируса. Најважније активности у којима је учествовао Ученички парламент били су
хуманитарни филмски фестивал, али и бројне активности Еко-школе Седме београдске
гимназије (Дан науке на Ади у октобру 2021. године) и пројектни дан Еко-школе у јуну 2022.
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године. Парламент је разматрао извештаје са екскурзија и зимовања и разматрао школске
документе (Школски развојни план и Школски програм).
Извештај подноси
Милица Исаковић, председница
Ученичког парламента
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РАД АДМИНИСТРАТИВНИХ, ТЕХНИЧКИХ И ДРУГИХ
СЛУЖБИ
Циљ административног пословања је постизање једнообразности, ажурности, тачности
и економичности рада Школе као целине. У том циљу, секретаријат Школе обавља: примање и
прегледање поште, завођење и распоређивање аката, достављање аката у рад,
административно-техничку обраду аката, отпремање поште, архивирање и чување аката и
друге административне послове.
Секретар Школе обављао је следеће послове: израду нацрта општихи других правних акта,
као и припремање предлога измена и допуна аката; пружање правно-стручне помоћи, припрему и
реализацију јавних набавки; израду уговора; праћење законских и других прописа и указивање на
обавезе које проистичу из њих. Присуствовао је седницама Школског одбора и других органа и
стручних теларади давања објашњења и тумачења. Обављао је стручне послове за потребе органа
управљања, припремао и обрађивао материјале које разматрају различити органи у Школи.
Обављао је стручне и административно-теничке послове око спровођења конкурса, пријема
радника, престанка радног односа, распоређивања и других промена статуса радника. Водио је
кадровске евиденције за раднике Школе, обављао послове око пријављивања и одјављивања
радника, и водио евиденцију о обавези полагања стручних испита наставника.
Посебно је значајан рад секретаријата на вођењу и чувању педагошке документације и
архивске грађе школе.
Правно-административна служба је редовно пратила новине у законским прописима и о
истим обавештавала запослене раднике школе. Законске прописе, које је требало спровести
непосредно у „живот школе” ова служба је благовремено спроводила и у складу са важећим
Законима.
У
оквиру финансијске политике школе, водило се рачуна да школа изврши све своје
законске обавезе. У вези са израдом периодичних обрачуна и завршног рачуна поштовани су
утврђени рокови. Служба рачуноводства је обављала следеће послове: праћење пословних
промена и књижење, израда периодичних извештаја и завршног рачуна, израду извештаја о
трошењу средстава Града Београда, помоћ у спровођењу годишњег пописа имовине школе ,
израда финансијских извештаја за школске пројекте, израда захтева за рефундацију, израда
енергетског биланса; израду извештаја Републичкој дирекцији за имовину, решења о платама;
водила је благајнички дневник, вршила девизна плаћања, водила девизну благајну и књижњење
девизног пословања, отварање нових рачуна у Управи за трезор, осигурања ученика, спровођење
конкурса за ученичке стипендије и жалби, израду финансијског плана и плана набавки и извештаја
о извршењу набавки, спровођење набавки на које се не примењује Закон
о јавним набавкама, обрачун и исплата зарада и накнада зарада (боловања преко 30 дана),
преконормног рада, административне забране, уговора о делу, дневница, јубиларних награда,
солидарне помоћи, исплата отпремнина, исплата неискоришћеног годишњег одмора, допуну
карата за јавни превоз, задужења ученика и наплата екскурзија, регистар запослених CROSO,
пратила обавезе и електронске фактуре и њихово одобрење за плаћање, као и плаћање фактура
и осталих обавеза, фактурисање закупа и комуналних трошкова закупаца, вршила измирење
пореских обавеза и израду пореских пријава, пореског биланса, пореза на имовину,
статистичких података ( зарада и инвестиција), пратила измене законских прописа у области
финансијско-рачуноводсрвеног пословања и учествовала на семинарима из делокруга свог
пословања.
Помоћно-техничка служба са смањеним бројем кадрова, уредно је одржавала школски
простор, као и водоводне и електричне инсталације.
Директор школе

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Мирослав Маркићевић

Драгана Петровић
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