ОКТОБАР
01.октобар 2018. године (понедељак)
Настава се у овом месецу одвија, на основу договора са Економско-трговинском
школом, у поподневној смени.
02.10.2018. ( уторак)
Одржан је састанак Педагошког колегијума
Дневни ред
1.Допунска и додатна настава
2. Анализа наставе у протеклом периоду
У периоду од 02. до 09. октобра одржани су састанци стручних актива и већа на
којима се разговарало о закључцима са састанка Педагошког колегијума.

04.октобар 2018. године ( четвртак)
Одржана је седница Наставничког већа у 18.00 сати:
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа
Извештај са матурске екскурзије
Допунска и додатна настава
Припреме за Дан школе
Разно

Од 04.октобра 2018. године почео је и да се примењује нови
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно
хуманитарно рада на основу Закона о основама система
образовања и васпитања који је прописало Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.

11.10.2018. (четвртак)
Одржан је састанак Савета родитеља
Дневни ред
1. Извешај о реализацији матурске екскурзије
2. Разно

Дана 18.10. 2019. године ( четвртак)
Одржано је такмичење у малом фудбалу
ПРВО КОЛО ОМЛАДИНЦИ
МЕДИЦИНСКА-ГИМНАЗИЈА

6:0

ДРУГО КОЛО- 22.10.2018. (понедељак)
ОМЛАДИНЦИ

ГИМНАЗИЈА

-

ЕКОНОМСКА

0:7

ОМЛАДИНКЕ

ГИМНАЗИЈА

-

ЕКОНОМСКА

7:0

МЕДИЦИНСКА

–

ГИМНАЗИЈА

1:3

ТРЕЋЕ КОЛО 24.10.2018. среда
ОМЛАДИНЦИ

ТЕХНИЧКА

-

ГИМНАЗИЈА

3 : 0 СЛ

ОМЛАДИНКЕ

ТЕХНИЧКА

–

ГИМНАЗИЈА

2:2

Табела М Економска, Медицинска, Техничка, Гимназија
Табела Ж Гимназија, Медицинска, ТехничкаЕкономска

Група од 50 ученика, од првог до четвртог
разреда Гимназије, заједно са професорима наше
школе, посетили су Сајам књига одржан 25.
октобра 2018. године (четвртак) у Београду.
Професори, који су провели време са својим
ученицима, потрудили су се максимално, да пут прође у најбољем могућем реду.

(Наталија Савић, Лана Радовић, Теа Савић)
Обишли смо препуне штандове издавачких
кућа као што су Вулкан, Лагуна, Завод за
уџбенике,... Сем што смо стекли нова искуства
и допунили наше полице новим књигама, дан
смо употпунили дружењем, забавом и
стицањем нових пријатеља. По повратку у
Косовску Митровицу, размењивали смо утиске
и коментаре, и прелиставали смо странице тек купљених књига.
Петронијевић Николија, I-1

(Теа Савић и Николија Петронијевић)

Сусрет са певачем поп музике Сергејом
Ћетковићем морао је да буде забележен.
Шездесет и трећи по реду Међународни
београдски сајам књига, под слоганом
,,Радост читања“, одржан је од 21-28.
октобра 2018. године. Дана 26. октобра,
окупљању љубитељима књиге придружили
су се и ученици Гимназије у Косовској
Митровици. Сајам је посетило 52 ученика у
пратњи професора: Јелене Ђорђевић
Гвоздић, Катарине Марковић, проф.
српског језика и књижевности, Игора
Војиновића проф. историје и Немање
Милића проф. математике.
При доласку на Сајам, ученици су прво посетили штанд Канцеларије за Косово
и Метохију, на којем су се читалачкој публици представили Дарија Машковић својом
збирком песама ,,Жврљотине“ и Вук Пантовић књигом кратке прозе ,,Страх смирења“,
ученици треће године Гимназије у Косовској Митровици.
Након ове промоције ученици су посетили и остале штандове Сајма (,,Лагуна“,
,,Вулкан“ , ,,Делфи“) трагајући за књигама које су се налазиле на њиховим списковима.
Било је ту разних наслова од љубавних романа, па све до озбиљније литературе. У
касним поподневним сатима уследио је повратак за Митровицу који је био испуњен
утисцима ученика.
(аутор текста: Катарина Марковић, проф. српског језика)

НОВЕМБАР
У току новембра месеца одржан је турнир у малом фудбалу за
девојке које су биле победнице на Општинском и Окружном
такмичењу. Екипу је предводио Предраг Лалић, професор
физичке културе. Учеснице турнира биле су:
Анђела Ковачевић, Јелена Павловић, Магдалена Антић, Николија Петронијевић,
Анђела Миленковић, Анђела Мишић, Тамара Јовановић, Марија Борисављевић и
Снежана Џоговић.

Окружно такмичење у малом фудбалу за жене 02.11.2018. (петак) Звечан
ГИМНАЗИЈА

-

ЗУБИН ПОТОК

4:0

ГИМНАЗИЈА

-

МЕДИЦИНСКА

4 : 3 ПЕНАЛИ

Међуокружно такмичење у малом фудбалу 15.11.2018. (четвртак) ГРАЧАНИЦА
ГИМНАЗИЈА ПР.

-

ГИМНАЗИЈА К.М

1 : 1, ПЕНАЛИ 1: О

У периоду од 5. до 25. новембра 2018. године, поводом Дана школе којим се
1. децембра 2018. године обележава 99 година рада Гимназије у Косовској
Митровици, расписује се наградни ликовни конкурс на којем могу учествовати
ученици свих разреда Гимназије са својим радовима. Тема конкурса је: Ретро стил.
Технике могу бити: цртеж, графика, слика, фотографија. Радове ће оцењивати
стручно веће за уметност и књижевност. Награде ће бити додељене 1.децембра
2018. године на прослави Дана школе, а изложба најбољих радова биће
постављена у холу Митровачког двора где ће се одржати и представа.

Дана 06. новембра , 2018. године у 14:45
Директор Гимназије Слободан Михајловић био је гост у студију Радио Косовска
Митровица и говорио о обележавању 99 година рада школе.
Школа је почела са радом у
децембру 1919. Тим поводом 1.
децембра у Митровичком двору
ће бити одржана свечана
академија и културно-уметнички
програм
који
припремају
наставници и ученици ове
школе, казао је директор
Слободан Михајловић, гостујући
у емисији Митровица на длану,
Радио Косовске Митровице.
,,Улагање у нове генерације и
обезбеђивање бољих услова за учење ђацима један је од циљева митровичке Гимназије,
која је пример савремене, креативне школе са јасном визијом, стручним кадром и пре
свега потенцијалом'', истакао је Михајловић.
Кроз четворогодишње образовање ученици се припремају за наставак школовања на
некој од високошколских установа или факултета, а како Михајловић истиче, они се
максимално труде да за то обезбеде и савремену кабинетску опрему. Део рачунарске
опреме је према његовим речима прибављен путем донација.
,,Гимназија у Косовској Митровици препознала је потенцијал својих ученика тако да је
поред друштвено-језичког и математичког смера ове године формиран посебан смер за
децу која су надарена за информатику. То је додатно 13. одељење у школи, једно од
укупно 44, колико их има у целој Србији.'''
Михајловић такође истиче добру сарадњу са истородним школама, попут братске Прве
гимназије из Београда и Гимназије из Суботице.
(Извор: Радио Косовска Митровица)
Дана 08.новембра 2018. године (четвртак)
Прослављена је градска слава
поводом
Митровдана.
Група
ученика је, са професором верске
наставе Витомиром Долашевићем,

присуствовала литургији и учествовала у
литијама које су ишле по улицама града и
носили иконе.

У току новембра одржан је и турнир у одбојци између одељења
Гимназије поводом Дана школе. Жребом је направљен распоред
играња а утакмице су одржане у сали за физичку културу након
седмог часа у последње две недеље новембра. Одељењске
старешине и ученици школе су пружили подршку својим одељењима.

09.11.2018. (петак)
Одржан је састанак Педагошког колегијума
Дневни ред
1.Припреме за Дан школе
2. Анализа успеха у протеклом периоду
3. Рад стручних већа и актива

У периоду од 09.11. до 16. 11. 2018. године одржани су састанци стручних актива и
стручних већа на којима се разговарало о темама са састанка Педагошког
колегијума.
Дана 15.11.2019. године (четвртак)
Одржана је седница Наставничког већа, са почетком у 17.00 сати.
Дневни ред
1. Анализа успеха ученика на крају првог наставног периода
у првом полугодишту школске 2018/2019. године
2. Дисциплина
3. Разно

У периоду од 16. до 22. новембра 2018. године одржани су
родитељски састанци на којима су родитељи упознати са успехом и дисциплином
ученика у првом наставном периоду.

