Уторак, 5. децембар 2017. године - Одржано је
Општинско такмичење у кошарци . Одиграна је
кошаркашка утакмица између
Гимназије и
Економско-трговинске школе у којој је Гимназија
славила резултатом 54-44. Утакмица је одиграна у
сали за физичку културу основне школе ``Бранко
Радичевић`` пред великим бројем гледалаца.
Екипу Гимназије чинили су: Делић Новак, Радуловић
Душан, Шевић Немања, Илић Стефан, Стојсављевић Михаило, Марјановић Немања,
Раденковић Јован, Дражевић Радоња, Мирковић Матеја, Маринковић Милан,
Здравковић Лука, Радовић Растко, Јаковљевић Јанко, Павићевић Радош.
( Аутор: Маринковић Милан)
У периоду од 6.12. до 8.12. 2017. године, ради добијања
увида о постојању насиља у школи, урађена је, путем
упитника, анкета са ученицима Гимназије свих разреда на
тему вршњачког насиља. Упитник је попунио 71 ученик.
Према резултатима упитника изведени су закључци да
највећи број испитаника није био изложен некој врсти
физичког насиља, претњама или застрашивању; вербално
насиље као што је исмевање, вређање и оговарање
присутно је код скоро трећине испитаника; насиље се најчешће дешава међу
вршњацима; насиље врше особе истог пола ; испитаници који су били изложени
насиљу најчешће се труде да сами реше проблем и ретко се обраћају наставницима за
помоћ; око 15% испитаника сматра да је било изложено некој врсти вербалног насиља
од стране наставника; нису ретке појаве да долази до сукоба са ученицима других
школа; ретко, али дешава се да ученици доносе неки предмет који би могао да
послужи у сукобу са другим ученицима.
Изведен је закључак да је неопходно побољшати рад на узајамном поверењу између
самих ученика и наставника, обратити пажњу на вербално насиље како међу
ученицима тако и на вербалну комуникацију између наставника и ученика и подстаћи
узајамно поштовање, подстаћи активности ученика између различитих школа како би
се међусобно боље упознали, зближили и поштовали и правовременим активностима
и контролом искључити ношење било каквих предмета који би могли некога
повредити.
Тим за превенцију од насиља, који је спровео анкету, чинили су : директор Слободан
Михајловић, педагог Вукица Ракићевић, психолог Александра Ракић , Данијела
Миленковић. проф. математике, Рада Михајловић, проф. информатике и Глигорије
Јевтић, проф. физичке културе.

У четвртак 7. децембра 2017. године, одржан је састанак Педагошког колегијума.
Дневни ред :
. Анализа рада у претходном периоду
. Увођење електронског дневника
. План уписа за следећу школску годину
7. децембра 2017. године одржано је Окружно такмичење
у одбојци за девојке. Екипа Гимназије из Косовске
Митровице састала се са Средњом школом из Лепосавића
у Лепосавићу и победила са резултатом 2.0. У финалу, у
утакмици са Средњом школом из Зубиног Потока,
Гимназија је изгубила са 2:0 и завршила на седмом месту.

Учесници: Елезовић Анђела, Богићевић Ива, Јосифовић Василија, Јакшић дарија,
Јаначковић Александра, Мирковић Исидора, Недељковић Софија, Јокић Анђела,
Богићевић тијана, Борисављевић Марија. Вођа екипе: Предраг Лалић, проф. физичке
културе

Субота, 9. децембар 2017. године - Након реновирања једног дела
зграде Гимназије у Кос. Митровици, одељење II- 1 организовало је
радну акцију чишћења трећег спрата школе. Они
су , заједно са директором школе и разредним
старешином Данијелом Миленковић , радили на
изношењу шута из зграде, брисању прашине у
учионицама и чишћењу прозора.Тиме је

спроведена друштвено корисна акција која би требало да мотивише и остале ученике
да дају свој допринос бољем изгледу и очувању школе.
Понедељак, 11. децембар 2017. год. - У наставку Општинског
такмичења у кошарци одиграна је утакмица између Гимназије и
Медицинске школе. У овом дуелу, Медицинска школа је
славила победу неочекиваним резултатом од 53 : 45.
Уторак, 12. децембар 2017. год. - Гимназија је одиграла
утакмицу са Техничком школом и резултат је био 57 : 41 за
Гимназију.
Коначна ранг листа на Општинском такмичењу у кошарци :
1. Гимназија- Кос. Митровица
2. Медицинска школа
3. Техничка школа `` Михајло Петровић Алас~`
4. Економско- трговинска школа
(Аутор : Немања Шевић)
У понедељак 11. децембра 2017. год. одржани су састанци стручних актива
на којима је спроведена анкета о експерименталном увођењу
електронских дневника у наставу.
Студенти Филозофских факултета су, као и већ неколико година за
редом, организовали хуманитарну акцију прикупљања помоћи за
сиромашну децу на Косову и Метохији у виду новца, пакетића, хране,
играчака и школског прибора.
Дана 13. децембра 2017. године, ученици Гимназије су дали свој
допринос овој акцији у виду новчане помоћи.

