Среда, 20. децембар 2017. год.
Одржана је седница Школског одбора, са почетком у 12:30 сати. Било је присутно
5 чланова и представник Синдикалне организације Гимназије Слађана Алексић
Крстић.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2.Усвајање Статута школе
3. Предлог за избор директора школе
4. Усвајање финансијског плана Гимназије за 2018. год.
5. Упис ученика у први разред Гимназије, школске 2018/ 2019. године
6. Текућа питања
Након разматрања, једногласно је усвојен записник са претходне седнице. После ступања на снагу
Закона о основама система образовања и васпитања 07.10.2017. године, школе су у обавези да у
року од 6 месеци ускладе Статут и друге опште акте са новим законом. Након упознавања са
садржином, Статут је једногласно усвојен. Након подношења извештаја Комисије за избор
директора, утврђено је да се на конкурс за избор директора пријавио један кандидат, Слободан
Михајловић, по занимању дипл. физичар. Кандидат је поднео благовремену и потпуну пријаву и
утврђено је да испуњава законом прописане услове. На посебној седници Наставничког већа којој су
присуствовали сви запослени, дато је позитивно мишљење за пријављеног кандидата. Школски
одбор, једногласно даје предлог да се за директора Гимназије друштвено-језичког и природноматематичког смера у Кос. Митровици изабере Слободан Михајловић, проценивши да ће своју
дужност обављати савесно, законито и успешно. Предлог ће се са потребном документацијом
доставити Министру просвете, науке и технолошког развоја ради именовања.
Предложен је Финансијски план Гимназије за 2018. годину који је једногласно усвојен.
Директор школе представио је План уписа ученика у први разред школ. 2018/2019. год. и то за :
- природно-математички смер - 40 ученика- 2 одељења
- друштвено-језички смер- 20 ученика- 1 одељење
- ученици са посебним склоностима за рачунарство и информатику- 12 ученика- 1 одељење
Предлог плана уписа ученика у први разред Гимназије за школску 2018-19. год. једногласно је
усвојен.
Није било дискусија.

Четвртак, 21. децембар 2017. год.- представа ``Керови``

Комедија „Керови“ урађена по сценарију Кристофера Џ.Џонсона, а у
режији Ерола Кадића, одиграна је у Косовској Митровици у амфитеатру
Факултета техничких наука. Приказивање представе организовали су
Студентски центар Приштина-Косовска Митровица, Културни центар
Косова и Метохије и Студентски парламент.
Кристофер Џ. Џонсон је аустралијски редитељ и глумац, његов
оригинални текст „Керови“ извођен је на многим позорницама широм света. Необичност читавог
текста је можда то што се први пут описују монолози 14 врста паса. Редитељ и глумци дискретно и са
много хумора оптужују људску врсту за читав низ злоупотребе доброте и псеће привржености.
Представа је насмејала и расплакала публику и натерала људе да се запитају какви су они „људи“
свом кућном љубимцу.
У представи су глумили наши познати глумци Александар Срећковић
и Срђан Тимаров које су аплаузима поздравили гледаоци. У публици
је било доста студената са различитих факултета у Кос. Митровици
али и средњошколаца. Мећу њима било је и гимназијалаца који
нису одолели да направе и неку фотографију са познатим глумцима.
( Аутор: Михаило Радичевић)

Ученици Здравковић Лука и Радичевић Михаило са глумцем
Срдђаном Тимаровим након представе.

Понедељак, 25. децембар 2017. године
Састанак Педагошког колегијума одржан је у 9 сати. Дневни ред : Састављање
тема за израду матурских радова за школску 2017/2018. годину, избор
секретара Испитног одбора за организовање матурског испита и избор
комисија за оцењивање матурских радова и спровођење одбране матурских
радова. Теме за израду матурских радова биће објављене на сајту Гимназије а након одржаног
Наставничког већа, ученици ће моћи да се пријављују за предмете и теме које ће радити. Теме ће
такође бити објављене на огласној табли а пријава ће се вршити код педагога и предметних
наставника.

У периоду од 25. до 28. децембра 2017. године
одржани су појединачни састанци стручних актива где
су предметни наставници направили спискове тема за
израду матурског рада. Теме су састављене након
урађене анкете међу ученицима о показаном
интересовању за одређене предмете. Председници
стручних актива обавестили су остале чланове актива о закључцима састанка председника стручних
актива са директором. На састанцима актива одређене су и комисије за преглед радова на
писменом испиту из српског језика и књижевности, енглеског језика и математике и комисије за
одбрану матурског рада као изборног предмета.

Одељењско и Наставничко веће
Четвртак, 28. децембар 2017. године

Одржана је седница Одељењског већа у 17 сати.
Дневни ред:
1.Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду
2. Дисциплина ученика
3. Реализација планова и програма
Након одржане седнице Одељењског већа, одржано је Наставничко веће са следећим дневним
редом:
1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду
3. Дисциплина ученика
4. Формирање испитног одбора за матуски испит школске 2017/2018. године
5. Усвајање тема за матурски рад школске 2017/2018. године
6. Припреме за обележавање Савиндана
7. Текућа питања

И за крај календарске године ...
мало поезије и топлине
док зима не мине

Морски хоризонт
Бескрајно плаветнило
Сваком оку мило,
Нема још детета,
Које њега није снило....
За душу лековито,
Срцу драго место,
Поред те силне воде,
Људи одмарају често.
За човека море
Представља
Умирујућу, опуштену
Околину,
Јер од њега прави особу,
Фину, мирну и суптилну....
(Аутор: Мирослав Марковић)

Срећна Нова година и Божић!

