Новембар 2017.
У четвртак 2.11. 2017. године одржана је седница Одељењских већа са следећим дневним редом:
1. Анализа успеха ученика на крају првог наставног периода школске 2017-18. године;
2. Дисциплина и васпитно-дисциплинске мере;
3. Реализација наставног плана и програма
У четвртак 2.11.2017. године одржана је и седница Наставничког већа , са почетком у 18 сати. Дневни
ред је био:
1. Усвајање Записника са претходне седнице
2. Анализа успеха ученика у претходном периоду
3. Дисциплина ученика
4. Извештај о реализацији матурске кескурзије
5. Припреме за Дан школе
6. Анализа рада у претходном периоду
7. Разно
У периоду од 6. - 24.11.2017. године одржани су родитељски састанци и консултације са родитељима
чији је циљ био упознавање родитеља са успехом ученика у учењу у протеклом пеиоду,
дисциплином и другим питањима важним за рад деце у школи.

Такмичење средњошколаца у одбојци
Дана 7. новембра 2017. године одржане су одбојкашке утакмице између средњих школа у Косовској
Митровици, у сали основне школе „Бранко Радичевић“.
Састав женског тима Гимназије чиниле су : Богићевић Ива, Анђела Елезовић, Анђела Јокић, Исидора
Мирковић, Василија Јосифовић, Софија Недељковић, Александра Фићовић, Тијана Богићевић,
Марија Борисављевић, Александра Јаначковић и Дарија Јакшић.
Утакица између Медицинске школе и Гимназије одржана је у 11h. Победу у том мечу однела је
Медицинска школа са домом ученика а Гимназија је успела да се пласира на окружно такмичење,
које ће се одржати у Лепосавићу дана 23. новембра 2017. год.
Састав мушког тима наше школе чинили су : Фићовић Андрија, Новак Делић, Гвоздовић Алекса,
Здравковић Лука, Давид Савић, Немања Марјановић, Радиша Степановић. Ова екипа је
тријумфовала над екипом Економске школе са резултатом од 2: 0, док су у мечу са Медицинском
школом изгубили са резултатом од 2:1 али су обезбедили пласман на окружно такмичење које ће
се такође одржати у Лепосавићу дана 23.новембра 2017. год.
(Аутор текста: Андријана Млађовић)

Градска слава „Митровдан“

Дана 7. новембра
2017. одине одржана
је духовна академија
у митровичком двору
поводом Митровдана, градске славе
Косовске Митровице.
Свечана академија је
одржана
под
називом
„Младост
Светом Димитрију“,
чиме
је
почело
обележавање празника Светог Великомученика Димитрија, заштитника града Косовска Митровица.
У програму који је изведен, учествовали су црквени хор „Бранислав Нушић“, предшколци из
ПУ „Даница Јарамаз“ и ученици свих основних и средњих школа, као и студенти Приштинског
универзитета. Као чланови хора наступали су и ученици Гимназије из Косовске Митровице ( Јована
Трифуновић, Никола Бишевац, Катарина Јанковић), а од рецитатора ученик одељења III1, Михаило
Радичевић, који је рецитовао „Молитву за спас Србије“, по тексту Владике Николаја Велимировића.
8. новембар
Светом
архијерејском литургијом у храму
Светог Димитрија и литијом главним
улицама, обележена је градска слава
Митровдан
у
северном
делу
Косовске
Митровице.Ученици
Гимназије, заједно са професором
веронауке Витомиром
Долашевићем, присуствовали су литургији и
учествовали у литијама кроз град,

носећи часни крст и иконе и заједно са црквеним хором „Бранислав Нушић“ певали песме посвећене
Светом Димитрију.

Дана 8. новембра 2018. године одржан је састанак
Ученичког парламента .
Дневни ред: 1. Анализа успеха ученика након првог
наставног периода
2. Изостанци.
3. Текућа питања
У среду 14. новембра 2017. године одржана је седница Савета родитеља Гимназије у Кос.
Митровици, са почетком у 17 сати. Дневни ред седнице био је разматрање Извештаја о реализацији
матурске екскурзије.
Извештај о изведеној екскурзији поднео је стручни вођа екскурзије Глигорије Јевтић. Екскурзија је
изведена у периоду од 07.-15.10. 2017. године и њоме су обухваћени обиласци Венеције, Барселоне,
Азурне обале и Вероне. Сви циљеви и задаци екскурзије су успешно реализовани а све активности
током екскурзије спроведене су у складу са Правилником о извођењу екскурзије.
Савет родитеља је упознат и са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС
којим је утврђена обавеза одржавања састанка на нивоу школе на тему : Превенција насиља,
посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље деси.Предложен је и
Тим за заштиту од дискриминација, насиља, злостављања и занемаривања.
У периоду од 13 - 20. новембра 2017. године обављен је систематски преглед
ученика првог и трећег разреда Гимназије у Дому здравља у Косовској
Митровици.Преглед ученика обављен је у периоду од 8 -12 сати.

Дана 15. новембра 2018. године одржан је састанак Ученичког парламента .
Дневни ред : Одлазак ученика на Сајам књига у Београду

Дана 16. новембра 2017. г. одржан је састанак Школског одбора , са почетком у 13 сати. Састанку је
присуствовало 6 чланова, као и стручни вођа екскурзије Глигорије Јевтић.
На дневном реду је било разматрање Извештаја о реализацији матурске екскурзије и доношење
одлуке о расписивању конкурса за избор директора. Извештај о матурској екскурзији поднео је
стручни вођа екскурзије Глигорије Јевтић и Извештај је једногласно усвојен.
На основу члана 123. Став 4,5 и 6. Закона о основама система образовања и васпитања , једногласно
је донета одлука да се распише конкурс за избор директора Гимназије у Косовској Митровици.
И Школски одбор је упознат са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС
којим се утврђује обавеза одржавања састанка на нивоу школе, на тему : Превенција насиља,
посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље деси. Предложен је Тим за
заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Наставник психологије одржаће
предавања на ту тему а биће постављена и кутија поверења како би ученици могли, потпуно
анонимно, да пријаве случајеве насиља.
У петак 20.11. 2017. године одржана је седница Наставничког већа, са почетком у 9 сати.
На дневном реду су биле припреме у вези са обележавањем Дана школе и превенција насиља,
посебни ризици и мере заштите, као и реаговање у случају када се насиље деси.
Поводом обележавања Дана школе, договорено је да се одржи турнир одбојци у коме ће
учествовати ученици и запослени, по утврђеном календару такмичења који ће бити прилагођен
настави.Овај турнир се традиционално одржава већ неколико година. Ревијална утакмица у којој
учествују запослени биће одржана првог децембра. Припреме за представу теку по утврђеном плану
. Часопис ``Гимназијалац`` је припремљен, а договорено је да након приредбе буде организован
коктел за наставнике и госте . Том приликом ће претходној директорици Милуники Милосављевић
бити уприличен испраћај у пензију.
Наставничко веће је такође упознато са дописом Министарства просвете о Превенцији насиља,
посебним ризицима и мерама заштите као и реаговању у случају када се насиље деси. Директор је
наложио и одељењским старешинама да овим поводом организују родитељске састанке.

Састанак начелника Школске управе Министарства просвете Србије са педагозима и стручним
сарадницима основних и средњих школа
У уторак 21. новембра 2017. године, у канцеларији
начелника за Школску управу Министарства просвете
Србије на Косову и Метохији, одржан је састанак
педагога и стручних сарадника свих основних и средњих
школа са Јасмином Дедић, начелником Школске управе .
Тема састанка је била: Улога педагога и стручних
сарадника и њихов рад у школама. Наглашена је улога
педагога и стручних сарадника у планирању и
програмирању образовно - васпитног рада, у праћењу и
вредновању образовно-васпитног рада, у раду са
наставницима, ученицима, родитељима, односно старатељима, у раду са директором, стручним
сарадницима, у раду у стручним органима и тимовима, у сарадњи са надлежним установама,
организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе, вођењу документације, припреме
за рад и стручно усавршавање. Састанку су, као представнице Гимназије, присуствовале педагог
Вукица Ракићевић, и библиотекар Слађана Пелевић.

