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I УСЛОВИ РАДА 

 
 

1.1  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ 

 

Школски простор у матичној школи смештен је у једном функционалном објекту, док су 

кабинети за ликовно васпитање и техничко образовање, као и нова фискултурна сала у 

склопу школског дворишта. Нова фискултурна сала је изграђена и опремљена претпрошле 

школске године. 

 

Површина објекта матичне школе износи 1 342 м², а новоизграђене спортске, фискултурне 

сале 1269 м2.  Издвојено одељење у Мељаку заузима простор од 436 м², а у Шиљаковцу 

343 м². Целокупан простор које обухватају све три школске зграде износи 3390 м². Због 

изграђене нове фискултурне сале, школа нема школско двориште које се налазило иза 

школе. У употреби је само део дворишта испред школе. Покренута је јавна набавка за 

грађевинско уређење дворишта око спортске сале. Завршетак радова се очекује до средине 

октобра 2018. године. 

 

Школски простор задовољава само основне потребе: садржи простор за библиотеку, 

адаптирану учионицу за кабинет информатике, две радионице за ТО и адаптиран кабинет 

за ликовну културу. Има библиотеку са делом који је предвиђен за читаоницу. 

 

Од 1.фебруара 2010. године у згради школе у Шиљаковцу ради издвојено одељење Центра 

за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. Школа сарађује са овим 

одељењем путем различитих заједничких активности (приредбе ...). 

 

Ове школске године је започета рестаурација поткровља на Анексу школе који има, у 

доњем делу, две учионице техничког и кабинет ликовног, као и радионицу.  Планом је 

предвиђено да се следеће године, када све буде опремљено, у том делу отвори продужени 

боравак.  

 

Постављена је нова ограда на делу дворишта које се налази иза школе, у циљу спречавања 

уласка домаћих животиња. Постављене су заштитне, металне мреже на прозорима и 

вратима подручне школе у Мељаку након случаја провале и крађе, што је пријављено СУП 

Барајево.  

 

У подручном одељењу у Шиљаковцу су постављене две нове климе, на иницијативу 

родитеља, а уз помоћ ГО Барајево. Посађена је жива ограда од ловор вишње након што су 

стару ограду уклонили запослени из Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју. 

 

Ужину, ове школске године, организовала је СЗР ,,Браћа Антић’’из Вранића за целу 

школску годину.  Екскурзије и настава у природи су релизоване у организацији туристичке 

агенције ,,Гранд турс’’. 
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Преглед и структура просторија које су се користиле за реализацију програма 

 

Вранић 

 

 

Школске просторије 

 

 

Сви видови рада са ученицима су реализовани у кабинетима и наменским учионицама.  

 

 

Предметна настава се реализовала у следећим просторијама: 

 

 два кабинета за српски језик, 

 два кабинета за страни језик, 

 један кабинет за математику, 

 кабинету за физику и хемију, 

 кабинету за географију, 

 кабинету за биологију, 

 кабинету за информатику, 

 кабинету за ликовну културу, 

 кабинету за музичку културу, 

 два кабинета за основе технике, 

 фискултурној сали и 

 новој учионици за ваннаставне активности у новосаграђеној згради.  

 

 

Мељак 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  4 Наставна зборница/са дигиталном 

учионицом 

1 

  Котларница 1 

  Кухиња 1 

 

 

 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  11 Наставна зборница 1 

Библиотека  1 Канцеларија 3 

Кабинет за ТО 2 Архива 1 

Кабинет за ликовно 1 + 1 Склониште 1 

Кабинет за информатику 1 Котларница 1 

Фискултурна сала 1 Кухиња 1+1 

Просторија за пријем родитеља 1 Просторија за помоћно особље 1 
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Шиљаковац 

 

 

 

1.2  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

 

Преглед класификационе структуре и процента запослености радника школе 

 

 

 

Преглед радног искуства радника школе – на дан 31. 8. 2018. године 

 

 0 - 5 6 - 10 11 - 20 21– 30 31 - 35 36 - 40 Укупно 

Директор    1   1 

Педагог   0.50    0.50 

Психолог   1    1 

Библиотекар      1 1 

Секретар    1   1 

Рачуновођа    1   1 

Администрат. радник   0.61   0.50 1.11 

Предметни наставници 3.56 3.84 9.27 2.30  3.16 22.13 

Наставници раз. наставе 1 1 2 7 4  15 

Домар 0.50   1.21 0.50  2.21 

Кухиња 1.14  0.39    1.53 

Помоћно техн. особље  2.75 1 3.79   7.54 

Укупно: 6.20 7.59 14.71 17.30 4.50 4.66 55.02 

Назив просторије 
Број просторија 

Назив просторије 
Број 

просторија 

Учионице  2 Наставна зборница 1 

Хол  и трпезарија 1 Котларница 1 

  Кухиња 1 

Пословни и радни задаци 
Квалификациона структура 

Свега 
НК ПК КВ ССС ВШ ВСС МГ 

Директор      1  1 

Педагог      0.5  0.5 

Психолог      1  1 

Библиотекар    0.5  0.5  1 

Секретар      1  1 

Рачуновођа     1   1 

Административни радник    0.5 0.61   1.11 

Наставници разредне наставе     5 10  15 

Предметни наставници     4.12  12.01  22.13 

Домар   0.71 1.50    2.21 

Кухиња    1.14 0.39   1.53 

Помоћно техничко особље 4  0.79 2.75    7.54 

Свега: 4  1.50 10.46 7 32.01  55.02 
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Просечан радни стаж наставног особља је 20,39 година, а ваннаставног особља је 17,63 

година. Свеукупно просечан радни стаж запослених је 19,50 година. 

 

 

1.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
  

Матична школа у Вранићу и два подручна одељења-Мељак и Шиљаковац  раде у 

нетипичној сеоској средини, највећи број родитеља је запослен и пољопривреда 

представља допунску делатност. Школа је са градом повезана Ибарском магистралом и 

сем услужних делатности и трговине, не постоје неки други значајнији привредни објекти. 

У самом селу и околини постоје културно-историјски споменици из времена I и II српског 

устанка. 

 

 

1.4. ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ  

 

Школско двориште је окружено делимично уређеном зеленом површином, која је у 

власништву школе. Наши ученици проводе време у природној и здравој средини, 

окружени зеленилом. Ученици раде и одмарају се у квалитетној и незагађеној средини. 

 

Организоване су акције одржавања, чишћења и уређења дворишта преко читаве године. 

Акције нису усмерене само ка одржавању постојећег фонда зеленила, већ и ка уређењу 

ентеријера и екстеријера школе. 

 

 

 

1.5. СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ   

 

У току школске године уписало се 6 нових ученика. По разредима то изгледа овако: 

 

Први разред 1 ученик Пети разред / 

Други разред 1 ученик Шести разред 1 ученик 

Трећи разред / Седми разред / 

Четврти разред 1 ученица Осми разред 2 ученика 

 

 

У току школске године исписано је 12 ученика и то по разредима изгледа овако: 

 

Први разред / Пети разред 3 ученика 

Други разред 1 ученик Шести разред / 

Трећи разред 2 ученика Седми разред 3 ученика 

Четврти разред 2 ученика Осми разред 1 ученик 
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II   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

 

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО 

СМЕНАМА 

 

 

Време трајања наставних часова и одмора у току дана се одвијао по следећем распореду: 

 

У ВРАНИЋУ је како и протеклих година настава организована у две смене: прва смена од 

800 и друга смена од 1315. 

 

 

 

Наставни 

час 

Време трајања часова и одмора – пре 

подне 

Време трајања часова и одмора – после 

подне 

млађи разреди 

 (од I – IV) 

старији разреди 

 (од V –VIII) 

млађи разреди 

 (од I – IV) 

старији разреди  

(од V –VIII) 

1 8ºº - 845 8ºº - 845 13¹5- 14oo 13¹5- 14oo 

2 850- 9³5 850- 9³5 14º5- 145º 14º5- 145º 

3 940- 10³5 940- 10³5 15º5-155º 15º5-155º 

4 1040- 11²5 1040- 11²5 1555- 1640 1555- 1640 

5 11³º- 12¹5 11³º- 12¹5 1645- 1730 1650- 1735 

6  12²º - 13º5  1740- 1825 

 

 

 

У МЕЉАКУ  је ове године настава била организована такође у две смене: прва смена од 

800 и друга смена од 1245. 

 

 

Наставни час 

Време трајања часова и одмора 

– пре подне 

Време трајања часова и одмора – 

после подне 

млађи млађи 

1. 8ºº - 845 1245 -1330 

2. 850- 9³5 1335 -1420 

3. 940- 10³5 1435 -1520 

4. 1040- 11²5 1525 -1610 

5. 11³º- 12¹5 1615 -1700 

6. 12²º - 13º5  
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У ШИЉАКОВЦУ је настава била организована само у преподневној смени и почињала је  

у 830 и трајала до 1230. 

 

 

Наставни 

час 

Време трајања часова и одмора – 

пре подне 

1. 830 - 915 

2. 920- 1005 

3. 1020- 1105 

4. 1110- 1145 

5. 115º- 1220 

 

 

 

2.2. КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ТОКУ ГОДИНЕ 

 

 

 
 

Назив активности 

 

Време 

реализације 

  

Подела пакетића удружења ,,Нада за децу'' ученицима првог разреда септембар 

Предавања за ученике ,,Безбедност деце у саобраћају'' септембар 

Предавања за ученике ,,Заштита од пожара'' септембар 

Хуманитарна акција ,,Чепом од осмеха'' септембар 

Посета мобилног планетаријума у организацији Друштва астронома септембар 

Обележавања Дана језика у школи септембар 

Предавање ,,Заштита од техничких неприлика и временских непогода'' септембар 

Предавање Црвеног крста на тему ,,Прва помоћ'' септембар 

Посета играоници ,,Ванилица'' у оквиру Дечје недеље октобар 

Предавање за ученике Уроша Петровића октобар 

Свечани дефиле припадника МУП-а Србије октобар 

Предавање на тему ,,Народна традиција, занати, стара занимања'' октобар 

Предавање на тему националне културе, традиције и  фолклора октобар 

Дружење ученика са полицајцима октобар 

Позоришна представа ,,Ах, та Црвенкапа'' октобар 

Дружење ученика са предшколцима ,,Пружам ти руку'' октобар 

Обележавање Дана ослобођења општине Барајеву у Другом св.рату  октобар 

Одржавање кроса ,,Трка за срећније детињство'' октобар 

Поклони за прваке ,,Пажљикова правила у саобраћају'' октобар 

Традиционални час поводом обележавања 21. октобра октобар 

Посета Сајму књига октобар 

Посета Америчком кутку октобар 

Изложба ликовних радова ученика 8. р ,,Модерни стилски правци'' октобар 

Наградна игра за ученике новембар 

Предавање ,,Превенција и заштита деце од трговине људима'' новембар 

Обележавање Дана примирја у Првом светском рату новембар 

Практична примена прве помоћи у организацији Црвеног крста новембар 
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Предавање и поклони Паркинг сервиса новембар 

Предавање Црвеног крста на тему ,,Повреде главе, трупа, удова'' новембар 

Предавање Црвеног крста на тему ,,Здрава исхрана'' новембар 

Осликавање летње учионице (ученици 7/8. р) уз помоћ наст.ликовног новембар 

Изложба ликовних радова ученика 5/6.р. ,,Линија и ритам'' новембар 

Изложба лик. радова ученика 5/6.р. ,,Слободно ритмичко компоновање'' новембар 

Изложба ликовних радова ученика 5/6.р.,,Арабеска-декоративни облик'' новембар 

Сађење биљака у дворишту школе децембар 

Хуманитарна акција ,,Помозимо деци Свратишта'' децембар 

Предавање Црвеног крста на тему,,Повреде коштано-зглобног система'' децембар 

Посета Фестивалу науке децембар 

Психолошка радионица за наставнике ,,Мапа жеља'' децембар 

Акција прикупљања рециклажних сировина децембар 

Предавање на тему ,,Безбедно коришћење интернета и друшт.мрежа'' децембар 

Радионица  ,,Превенција пушења. Штетни утицај дуванског дима'' децембар 

Посета Америчком кутку децембар 

Новогодишња радионица ,,Правимо новогодишње украсе'' децембар 

Посета старачком дому ,,Ружа пријатељства'' децембар 

Позоришна представа ,,Новогодишња пахуљица'' децембар 

Посета млађих разреда Пионирском граду децембар 

Новогодишња приредба децембар 

Свечана додела захвалница Спортског савеза Барајево децембар 

Изложба ликовних радова ученика 5/ 6.р ,,3Д облици од жице'' децембар 

Изложба ликовних радова ученика 5/6. р. ,,Грбови и симболи'' децембар 

Изложба калиграфских радова ученика који похађају секцију децембар 

Ревијални полигон пројекта ,,Мини-мини'' у фискултурној сали јануар 

Продајна изложба секције ,,Весела радионица'' јануар 

Приредба поводом школске славе  јануар 

Обележавање школске славе јануар 

Подела приручника у оквиру пројекта ,,Основи безбедности деце'' фебруар 

Психолошка радионица за наставнике ,,Породично поље'' фебруар 

Учешће на међународном такмичењу из енглеског језика фебруар 

Изложба ликовних радова ученика 8.р. ,,Плес'' фебруар 

Самосталне изложбе: Маје Корде 5/1, Ање Грубовић 5/2,Јане Јоксић 5/3 фебруар 

Посета Сајму образовања ученка осмог разреда март 

Учешће на математичком такмичењу ,,Мислиша'' март 

Предавање ,,Здраво тело- здрава исхрана- здрав дух'' март 

Предавање Милутина Тешовића о узгајању воћа и поврћа март 

Предавање Црвеног крста о здравој исхрани у Мељаку март 

Поклони Савета родитеља ученицима у окивиру недеље Здраве исхране март 

Ликовни и литерарни радови у оквиру недеље Здраве исхране март 

Позоришна предтсава ,,Шумска бајка'' март 

Приредба поводом Франкофоније март 

Продајна изложба ,,Веселе радионице'' март 

Сађење Панчићевих оморика у дворишту школе март 

Међуоштинкси полигон спретности  март 

Учешће на фестивалу дечјег стваралаштва ,,Табла фест 18'' март 

Учешће на лик. конкурсу ,,Лепо се играј'' (међ.бијенале дечјег израза) март 

Васкршње чаролије  март 

Обилазак Зоолошког врта арпил 
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Презнтација музичке школе ,,Марко Тајчевић'' из Лазаревца арпил 

Сајам занимања  арпил 

Изложба ликовних радова ученика 8.р. ,,Сфера и светлост'' април 

РТС крос мај 

Посета Америчком кутку мај 

Едукативна вежба противпожарне заштите мај 

Уручење похвале ,,Примери добре учитељске праксе'' мај 

Посета Музеју афричке уметности мај 

,,Дан изазова'' у школи мај 

Предавање Невене Арнаут на тему ,,Техника сликања воском'' јун 

Спортско-рекреативни дан у Пионирском граду јун 

Пријемни испит за музичку школу ,,Марко Тајчевић'' јун 

  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 

 16.09. 2017. Учитељијада у Параћину 

 26.09. 2017.  Посета Друштва астронома Србије са покретним планетаријумом 

 28.09. 2017.  Предавање на тему националне културе, традиције и фолклорног 

наслеђа у Дому културе Вранић у оквиру пројекта "Пружам ти руку" одржао 

етномузиколог и наставник музичке кутуре Илија Спасојевић 

 03.10. 2017. Одржан 5. маскенбал у сарадњи са КЦ Барајево 

 04.10. 2017. Дечија недеља дружење са Урошем Петровићем, КЦ Барајево 

 10.10. 2017. Обележавање Ослобођења Барајева у Другом светском рату 

 20.10. 2017. Традиционални јавни час поводом обележавња 21. октобра, Дана 

сећања на српске жртве у Другом светском рату 

 27.10. 2017. Сајам књига- организована посета 

 05.12. 2017.  Хуманитарна акција "Мислим на тебе" помоћ деци Свратишта 

 29.12. 2017.  Посета млађих разреда Пионирском граду 

 26.01. 2018.  Свечана Академија поводом Светог Саве у Старом двору, програм 

водио наш бивши ученик Михајло Јанковић 

 27.01. 2018.  Приредба поводом Светог Саве 

 09.02. 2018. Учешће у квизу ,,Тотални обрт" од стране наставника историје Уроша 

Миливојевића 

 13.02. 2018.  Посета Андре Мориција, шефа мисије оебса у Србији и министра 

Небојше Стефановића и помоћнице министра просвете Весне Недељковић, поводом 

безбедности деце.  

 27.02. 2018.  Општинско такмичење из певања ,,Златна сирена", освојено прво место 

у категорији забавна песма свих епоха 

 26.03. 2018. Друга продајна изложба секције ,,Весела радионица" 

 30.03. 2018.  Приредба поводом ,,Франкофоније" у извођењу наших ученика, 

припрема наставница француског језика Горица Вељовић, аудио и техничка 

подршка наставник музичке културе Илија Спасојевић 

 01.04. 2018.  Приредба поводом дана школе, богат програм који су припремили 

ученици са својим наставницима 

 13.04. 2018. Промоција здраве исхране у оквиру пројекта ,,Здрава храна, здраво 

тело, здрав дух" 
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 19.04.2018.  Посета одељења 2/4 из Мељака зоолошком врту у пратњи учитељица 

Драгане Драче и  наставнице енглеског језика Слађане Роксић 

 19.04. 2018.  Представљање музичке школе ,,Марко Тајчевић'' и мини концерт 

ученика на разним инструментима, клавир, гитара, хармоника, виолина... 

 20.04.2018.  Сајам занимања - Представници из разних струка показали су нашим 

ученицима могућности запошљавња и програме својих делатности. 

 15.05. 2018.  Посета Америчком кутку у пратњи наставнице енглеског језика 

Милицом Војоводић и Аном Марићевић 

 25.05. 2018. Посета Афричком музеју са наставницом ликовне културе Тањом 

Веселиновић 

 08.06. 2018.  Пријемни испит за музичку школу Марко Тајчевић из Лазаревца, 

школа ће имати подручно одељење у нашој школи 

 09.06. 2018.  Међу општинско такмичење из верске наставе, победници ученици 

школе Павле Поповић 

 15.06. 2018. Јавна делатност наставника историје Уроша Миливојевића, коаутор 

четири џепне књиге у оквиру "Блицовог" издања "Немањићи - рађање српске 

краљевине" 

 27.06. 2018. Посета поводом отварања Народног музеја  и гостовање на РТС-у 

нашег ученика генерације Николе Станковића 

 07. 2018. Посета наше наствнице Милице Војводић међународним семинарима за 

наставнике енглеског језика у Енглеској и Чешкој 

 28.08.2018. Продајна изложба секције ,,Весела радионица'' поводом Дана општине 

ГО Барајево и манифестације Изађи ми на теглу. 

 

 

 

2.3.  ЕКСКУРЗИЈЕ,  НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЗИМОВАЊЕ  УЧЕНИКА ОД  I - VIII 

РАЗРЕДА 

 

На основу Годишњег плана  рада школе за школску 2017/2018. годину, поглавље 2. 

Организација образовно – васпитног рада у школи, одељак план и програм излета и 

екскурзија у школској 2017/2018. години  Савет родитеља и управа школе су организовали 

извођење екскурзија за ученике од првог до осмог разреда. 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Једнодневне екскурзије су организоване за ученике од првог до седмог разреда, док је за 

осми разред организована дводневна екскурзија. 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

У уторак, 8. маја 2018. године реализован  је једнодневни излет на који су ишли ученици 

првог разреда- I/1и I/2 из Вранића, I/3 из Мељака и ученици од I до IV разреда из 

Шиљаковца. У „double decker” аутобусу било је 78 ученика које су водили учитељи: 

Добринка Маринковић, Љиљана Каличанин, Ирина Стефановић, Александра Јованић и 

Милан Митић.  
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Након редовне полицијске контроле аутобус је у 8:05 кренуо из Вранића (са ученицима и 

наставницима из Вранића ).У Шиљаковцу су у аутобус ушли ученици од 1-4. разреда, са 

својим учитељима. У Мељаку, испред школе, у аутобус су ушли и ученици I/3 одељења са 

својом учитељицом. 

 

 Вожња је настављена ка Београду и аеродрому у Сурчину. Посетили смо Музеј 

ваздухопловства у коме су се деца упознала са прошлошћу и културном баштином 

завичаја и отаџбине. Кустос је занимљивом причом провео децу кроз поставку музеја 

објашњавајући разне типове авиона. У филмској сали музеја одгледали смо пројекцију 

документарног филма о егзибицијама пилота нашег ваздухопловства. 

 

Одатле смо кренули ка Пећинцима где смо посетили Српски музеј хлеба Јеремија. Српски 

музеј хлеба почео је са радом 1995.године. Музеј хлеба обавља делатност сакупљања, 

заштите, чувања и презентације предмета који су се некада користили у Србији у процесу 

производње хлеба. Основна концепција поставке има за циљ да покаже пут зрна пшенице 

од земље преко хлеба до неба, кореспондирајући тако са циклусима Јеремијиних слика 

(циклус земља, хлеб и небо). 

 

Настављамо ка Засавици, специјалном резервату природе, стављеном под заштиту државе 

1977.године. Резерват се простире у северној Мачви и станиште је више стотина птица, 

животиња и риба. На одредиште смо стигли у 13 часова. У обилазак резервата смо кренули 

бродићем што је деци уз фантастичну причу водича (из резервата) било веома занимљиво. 

Слободно време до повратка кући деца су искористила за играње на уређеним травнатим 

површинама обогаћеним разним пењалицама.  

 

У 17 часова смо кренули назад ка Вранићу. Без икаквих проблема у току вожње стигли смо 

на почетно одредиште у 19 часова. 

 

Кроз набројене садржаје остварени су следећи васпитни, образовни и функционални 

задаци: 

 

 социјализација ученика, понашање ученика у групи и јавном превозу, упознавање и 

развијање љубави према завичају; 

 упознавање ученика са националном историјом, географијом Србије, народном 

традицијом и културом; 

 развијање способности уочавања и доживљавања естетских вредности природних и 

антропогених објеката; 

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

 упознавање људи који су карактеристични за поједине крајеве. 

 

Планирани циљ екскурзије је у потпуности реализован јер су ученици савладали и 

усвојили део наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознали културно наслеђе, боравили у природи што доприноси 

рекреативно здравственом опоравку ученика. Задовољни смо организацијом екскурзије од 

стране агенције Гранд турист. Посебно би похвалили возача који је својом сигурном и 

безбедном вожњом допринео  да су деца без икакве нелагоде путовала. Туристички водич 

је била физички присутна, али неспремна за дату релацију у виду информација које је 

требала да нам пружи. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Путни правац: Вранић – Ваљево – Манастир Лелић – Бранковина – Манастир Каона – 

Вранић 

 

Садржаји програма:  

 

 уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

облика Србије 

 упознавање са прошлошћу, културном и духовном баштином завичаја и отаџбине 

 

Задаци екскурзије: 

 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама 

 проучавање објеката и феномена у природи 

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора 

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

 

Реализација: 

 

Из Вранића смо кренули у 8:00, као што је и предвиђено, свратили у Мељак по ученике II3 

и II4 и упутили се ка Ваљеву. У Ваљеву смо обишли Народни музеј, Муселимов конак, 

прошли кроз улицу Тешњар. После обиласка ових знаменитости отишли смо до манастира 

Лелић, а онда смо обишли у Бранковину. Након обиласка цркве, гробног места Десанке 

Максимовић и старе школе, ученици су имали време за игру и одмор, до 14:30. Кренули 

смо потом до манастира Каоне, где монаси нису били присутни, па смо сами обилазили 

комплекс. Са излета смо се вратили око 18:20, иако је било предвиђено време повратка 

између 19 и 20 часова. Возач и водич су нам рекли да морају да се врате до 18 часова и да 

су о томе обавестили школу, али ми о томе нисмо били обавештени. Садржаји, циљеви и 

задаци су реализовани. 

 

Напомене и предлози: 

 

Требало би унапред одредити сатницу пута и време повратка да би се родитељи 

благовремено обавестили о томе, а не јутро пре поласка. 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Ученици трећег разреда ОШ „Павле Поповић“ (одељења 3/1, 3/2, 3/3) су били на 

једнодневној екскурзији 8.5.2018. 

 

На планирано путовање пошло је 53 ученика, од пријављених 54. Наставници пратиоци 

групе су били одељењске старешине наведених одељења: Милена Јанковић, Радица Ђ орић 

и Јадранка Мацура. 

 

Група је кренула из Вранића у 8 часова, након прегледа туристичког аутобуса од стране 

полиције. Долазак у Аранђеловац у 9.30 часова и посета пећини Рисовача, где је ученике 
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кустос упознао са историјским подацима занимљивим за ученике овог узраста. У 10.30 

часова смо кренули пут Орашца. Посетили смо културно-историјски комплекс: 

Марићевића јаруга, Цркву и Музеј. Следеће одредиште на овом путовању је била Топола, 

тј. Карађорђев конак / Карађорђев град. Кустос овог музеја је на врло занимљив начин 

децу упознао са животом и делом Карађорђа. Причу о породици Карађорђевић смо 

употпунили доласком на Опленац и посетом Цркве и Маузолеја. Око 14 часова смо 

кренули ка Крагујевцу, Спомен парку „Шумарице“.Пут у оба правца је трајао скора два 

часа, а наше време боравка на излету ограничено, па су се ђаци укратко упознали са 

значајем овог места. По повратку из Крагујевца, у 16 часова, дошли смо у Аранђеловац/ 

Буковичку бању.Ученици су упознали лепоте овог краја и уживали у игри и дружењу. 

Повратак у Вранић је био у 19 часова. 

 

Планирани циљеви и задаци ове екскурзије су остварени у потпуности. Ученици су много 

научили о историји и култури нашег народа; природним богатствима и лепотама наше 

Србије; патриотизму; екологији;социјализацији. 

 

Наставници пратиоци ове групе су сагласни да су садржаји ове екскурзије преобимни за 

ученике млађег узраста,те би неке садржаје требало изоставити убудуће. Сарадња возача и 

водича са учитељима је била одлична. Аутобус је био комфоран, чист, са клима уређајем и 

са довољним бројем места за путнике. 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

ОШ ,,Павле Поповић“у сарадњи са Туристичком агенцијом“ Гранд тоурс“из Новог Сада 

спровела је једнодневни излет дана: 08.05.2018.  

 

Дестинација излета је била: ВРАНИЋ-ТЕКЕРИШ-ТРОНОША-ТРШИЋ. 

 

На излету је кренуло 56.деце одељења 4/1, 4/2 из Вранића и одељење 4/3 из Мељака у 

пратњи учитељица Слађана Дамевић, Оливера Поповић Митић и Соња Стошић. Сви 

ученици су присутни. Аутобус је задовољавао све стандарде потребне ученицима да би се 

излет обавио безбедно и удобно. После прегледа аутобуса од стране полицијске управе 

Барајево, уз љубазност возача и водича пута из Вранића кренули смо у 8.00. У Мељаку су 

нас сачекала весела и насмејана лица наших другара одељења 4/3 и учитељица Оливере 

Поповић Митић. Кренули ка западном делу Србије Мачванском округу. Путовање ка 

Текеришу протекло је у најбољем реду. Текериш се налази на југозападним падинама 

планине Цер. Обилазак културних знаменитости –споменик погинулим војнициа у Церској 

битци и музеја, где су се највеће битке водиле на простору овог села између 15 и 16 

августа 1941. од тада је остала изрека „Дођи Швабо да видиш што је српски Текериш“. У 

току десетодневне битке српски губитци су износили 3000 мртвих и 15000 рањених, 

Аустроугарски губитци су били много већи. Српска победа над моћнијим непријатељем 

означила је прву победу у Првом светском рату. Пред улазак у Музеј  постављене су бисте 

војвода Радомира Путника, Степе Степановића, Живојина Мишића, Петра Бојовића, Петра 

првог Карађорђевића и краља Александра првог Карађорђевића. Као и спомен чесма од 

камена са клупама и место са спомен плочом где је пресађана бресква која је никла из грла 

погинулог ратника названа „Војникова Шантелија“. Након дивно испричане приче кустоса 

музеја коју су наши ученици пажљиво слушали. У 11.00 кренули смо ка манастиру 

Троноша и посети манастирском комплексу. Манастир Троноша припада Епархији 
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шабачкој Српске православне цркве. Налази се у селу Коренита. Манастирска црква 

посвећена Ваведењу Пресвете Богородице. Задужбина краља Драгутина. На путу до 

манастира налази се капела Светог Пантелејмона са чесмом  девет Југовића. Посетили смо 

манастир као и Музеј раног Вуковог школовања,његову собу за учење која је сачувана у 

веродостојном издању. Саслушали водича о обичају изливања и печења „Ратарских свећа“ 

у време Васкршњих обичаја. Тешке 50 кг и високе 1,5 м. 

 

У 13:00 возећи се кроз прелепу природу стигли смо у родно место Вука Стефановића 

Караџића. Тршић налази се 9 км југоисточно од Лознице. Поред Вукове спомен куће са 

окућницом као централног места етнографски спомен парк садржи већи број грађевиа 

народног неимарства карактеристичан за живот људи тог времена. У долини реке 

Жеравице уз прелепу природу постављени су вајати, качаре, воденице поточаре као и 

објекти намењени посетиоцима ресторани у етно стилу и продавнице сувенира. Кустос 

Музеја ја детаљно и веома инспиративно испричала ученицима живот Вука у том селу 

његово детињство и даље школовање. Ученици су били у  прилици и да виде сачувану 

кућу са свим предметима које је користио Вук.Уписали су и своје утиске у књизи. 

Слободно време до 17:00 искористили смо за прелепо међусобно дружење на дивној 

ливадици, обилазак прелепих пропланака дивне природе, као и посети продавница 

сувенира. Сви задовољни пуни утисака и остварених свих постављених циљева уз веома 

пажљиву вожњу возача и у пратњи водича кренули пут Вранића. Допутовали у 20 часова.  

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Датум извођења једнодневног излета  09.05.2018. године. 

 

Полазак је организован  испред школе у  Вранићу  у 8,00h 

 

На излет је ишло 58 ученика из сва три одељења петог разреда са наставницима 

пратиоцима групе (одељенским старешинама) Јелена Видић - стручни вођа пута, Илија 

Спасојевић и Ведрана Стојановић. 

 

Пут је организован једним аутобусом. У аутобусу је био присутан водич чија је улога 

током путовања била добра, као и сарадња са стручним вођом пута и осталим пратиоцима 

групе.Релација: Вранић-Сремски Крловци-Стражилово-Петроварадин-Манастир Ново 

Хопово-Манастир Крушедол-Вранић. Повратак испред школе у Вранићу  у 19,00h 

Пут је протекао по плану, остварени су предвиђени циљеви и задаци. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Екскурзија је реализована 09. 05. 2018. 

Релација: Вранић – Манастир Манасија – Ресавска пећина – Манастир Раваница – 

Свилајнац – Вранић. 

 

Са жељом да скратимо време у вожњи, прво смо посетили оба манастира, пећину и на 

крају, по плану Природњачки центар у Свилајнцу. 

На екскурзију је ишло укупно 77 ученика и то 6/1 – 26, 6/2 – 24 и 6/3 – 27. 

Сарадња са водичем и возачем аутобуса је била одлична. 
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Препоручена сатница: 

 

 

08.00-10.50 150км путовање до манастира Раваница, уз паузе по потреби ученика. 

10.50-11.40  обилазак Раванице. 

11.40-12.40 20км вожња до манастира Манасија. 

12.40-13.30  обилазак Манасије. 

13.30-14.30 25км вожња до Ресавске пећине. 

14.30-15.10  боравак у Ресавској пећини и њеној лепо уређеној околини. 

15.10-16.15 65км једночасовна вожња аутопутем до Свилајнца. 

Око 16.30  долазак у Природњачки центар Србије у Свилајнцу. 

16.30-18.10  обилазак Природњачког центра уз међусобно дружење ученика. 

18.10-19.45 130км путовање за Вранић уз паузе по потреби ученика. 

 

Манастир Раваница - Манастир Манасија – Ресавска пећина  – Природњачки центар 

Свилајнац. 

 

Манастир Манасија или Ресава је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне 

културе и најзначајнија грађевина која припада такозваној „Моравској школи“. Налази се 

на територији Поморавског округа, на око 30 километара од ауто-пута Београд-Ниш, близу 

Деспотовца. Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића (1389–1427) са 

почетка 15. века. Манастирски комплекс представља непокретно културно добро као 

споменик културе од изузетног значаја. 

 

Ресавска пећина је званично отворена за посетиоце 22. априла 1972. године. Представља 

једну од најстарије испитаних пећина, стара је око 80 милиона година, док најстарији 

накит има 45 милиона година. Дужина пећине је 4.500 метара, од чега је истражено до 

2.850 метара, а део за туристички обилазак је дуг око 800 метара. Температура је 

константна и износи 7 °C, док влажност ваздуха варира од 80-100%. Због богатства и 

разнобојности накита Ресавску пећину зову још и „Ресавска лепотица“. Накит се појављује 

у три боје, а то су црвена, жута и бела. Најдоминантнијиа је црвена боја која потиче од 

оксида гвожђа, бела потиче од кристалног калцијума, а жута од примеса глине. 

 

Манастир Раваница је манастир у Србији и налази се у подножју Кучајских планина, поред 

села Сење код Ћуприје. Раваница је задужбина кнеза Лазара, који је погинуо у бици на 

Косову на Видовдан, 28. јуна 1389. Црква је посвећена Вазнесењу Господњем и ограђена је 

чврстим одбрамбеним зидом са седам кула. Раваница је саграђена између 1375. и 1377. 

године, а фреске су осликане неколико година пред Косовску битку. У манастиру се чувају 

и мошти кнеза Лазара. 
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Природњачки ценар Србије Свилајнац отворен је свечано 2015. године. Налази се на 6 км 

од аутопута Е 75. Поставке у објекту су приредили стручњаци са београдског Рударско-

геолошког факултета, Филозофског факултета и из Природњачког музеја у Београду. У 

објекту се налази укупно осам тематских изложби: 

 

 Геолошки времеплов – Настанак планете Земље и њен развој кроз епохе све до  

постанка човека, 

 Свет диносауруса – реплике скелети диносауруса у централном делу зграде, 

 Свет минерала и стена – поставка минерала и стена из целог света,  

 Биодиверзитет Србије – богатство флоре и фауне наше земље, 

 Поставка – Палентологија –поставка која показује како изгледа рад археолога и 

палентолога на терену, 

 Небеско камење – изложба о метеоритим,. 

 Сведоци Леденог доба – изложба о мегафауни, попут мамута, која је живела на 

просторима данашње Србије до пре 10 000 година, 

 Биоархеологија Ђердапа – поставка о раној неолитској култури из Лепенског Вира 

на Ђердапу. 

 

На отвореном простору уз музеј налази се и Диносвил, уређени парк са репликама у 

природној величини 20 динисаура из периода мезозоика, као и модел вулкана висок десет 

метара. 

 

Обилазак Манасије, Раванице, Ресавске пећине и Природњачког центра Србије у 

Свилајнцу је испунио више образовно-педагошких циљева везаних за градиво из неколико 

предмета попут географије, историје и биологије, али и српског језика и књижевности, 

ликовне културе и верске наставе. 

 

Обилазак Манасије и Раванице се одлично уклапа у шесту наставну тему из историје у 

шестом разреду која управо крајем другог полугодишта обрађује османско освајање 

српских земаља крајем 14. и у првој половини 15. века. Обилазак ових манастира увек даје 

добру подлогу и допуну наставним јединицама о Моравској Србији и Српској 

деспотовини. Пошто ученици у петом разреду уче физичку географију, обилазак Ресавске 

пећине и Природњачког центра је допринео активацији њихових већ стечених знања и 

продубљивање њихових интересовања за природне науке. Природњачки центар са својим 

збиркама о фосилима, као и флори и фауни Србије, допуњује одеђене наставне теме из 

биологије које се раде у петом и шестом разреду. Такође, ученицима су из плана и 

програма историје за пети разред познати појмови везани за праисторију које би изложба о 

Лепенском Виру, леденом добу и еволуцији човека могла да освежи. Треба напоменути да 

је Природњачки центар у Свилајнцу отворен 2015. тако да су актуелне поставке веома 

савремено конципиране, са доста различитих садржаја које би требали да буду 

интересантни ученицима шестог разреда. 

 

Излет је реализован у потпуности коректно, али сматрамо да би деци требало омогућити 

више времена за игру и дружење ван аутобуса. Превише времена је проведено у путу. 

Предлог за дужу паузу, која би деци управо омогућила више заједничког времена у игри са 

лоптом, на клацкалицама и љуљашкама је простор испред Ресавске пећине. 
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Реализатори екскурзије су туристичка агенција ''Гранд тоурс'' д.о.о из Новог Сада и                          

одељенске старешине Бојана Симић, Момчило Вулевић и Јасмина Тешић. 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Планирана релација :Вранић-Лепански вир-Голубачка тврђава-Виминацијум-Смедеревска 

тврђава-Вранић 

 

Излет је реализован 9.5.2018.године ,а унапред  планирана сатница је испоштована са 

малим одступањима због  радова на путу.На излет је пошло 46 ученика. 

 

Пошли смо из Вранића у 8.00, стигли у Лепенски вир у 11.00. Ученици су посетили ово 

археолошко налазиште и одгледали кратак филм о његовом открићу.Посета је трајала од 

11.00- 12.15. Враћамо се на Голубачку тврђаву где боравимо од 12.50-13.40 , где је водич 

из тврђаве  испричао ученицима податке о изградњи тврђаве . У 13.40 настављамо пут ка 

Виминацијуму,археолошком налазишту у близини Костолца.Посета траје од 15.00-16.00,са 

посетом Римског војног логора, Римске куће и Мамут парка . Од 16.00-17.00 путујеме ка 

Смедеревској тврђави где смо боравили до 17.50 када крећемо назад ка Вранићу. У Вранић 

стижемо у 19.10. 

 

Водич  се обратио ученицима  када смо кренули  и објаснио којом марштом идемо шта 

треба да посетимо. У току путовања се обраћао ученицима  по потреби (углавном пре 

доласка на локалитет). Излет је реализован у потпуности, без проблема. Аутобус је био 

удобан, возач је водио рачуна о брзини и био љубазан са нама и децом. Водич је бринуо о 

сатници и проверавао заказане посете па нисмо нигде чекали да би нас примили и провели 

кроз локалитет. Због добре сарадње стигли смо да посетимо све ,нисмо журили тако да су 

деца могла да поједу сладолед оду до тоалета, да се фотографишу... 

 

Предлог: Планирати дужи одмор на неком од ових места ,а повратак може да буде и 

касније (око 8.00). 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

Извођачи – Туристичка агенција „Гранд турс“ и веће осмог разреда 

 

У недељу 5.новембра 2017. године, тачно у 8.00 сати,  на екскурзију су кренули ученици  

осмог разреда наше школе. Путовало је 58 ученика са својим одељењским  старешинама 

(Милица Војводић, Тања Веселиновић, Јелена Игњатовић), директорком школе Јелом 

Стевановић, туристичким водичем и лекаром. 

 

Од 11.30 до 12 сати је, по плану, реализована посета хидроелектрани Перућац, при чему је 

водич упознао ученике са главним особеностима ове хидроелектране. Наредних пола сата 

провели смо у шетњи дуж реке Година, дуге 365 м. Потом смо наставили пут ка манастиру 

Рача. 

 

Манастир се налази у подножју Таре, а у близини Бајине Баште. Сазнали смо да је његов 

ктитор краљ Драгутин, да је манастир више пута рушен и обнављан, да је ту била активна 

рачанска преписивачка школа, да је за време Другог светског рата у манастиру чуванао 
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Мирослављево јеванђеље. Посетили смо и манастирску ризницу, а посета манастиру је 

била заокружена извођењем духовне песме од стране нашег ученика. Потом смо, након 35 

минута проведених у манастиру, кренули у 13.45 пут Златибора. Пут нас је водио преко 

Кадињаче, села надомак Ужица, у ком се одиграла значајна битка у новембру 1941. године. 

Од 14.45 до 15.15 часова разгледали смо Спомен-комплекс Кадињача, посвећен погинулим 

борцима Радничког батаљона. Након тога кренули смо на Златибор. У хотел „Браћа 

Секулић“ стигли смо у 16.30, а одељењске старешине су подигле кључеве са рецепције и 

распоредиле ученике по собама. Смештај је био на првом и другом спрату. Планирана 

посета центру Златибора одложена је, пошто је једна ученица тврдила да је изгубила 

новчаник. Нестанак је пријављен полицији и у хотел су убрзо дошла два полицајца. Узели 

су изјаве од све три наставнице и возача. Потом је возач детаљно прегледао аутобус и 

пронашао затурени новчаник.  Вечера је била у 19.30 сати. После вечере ученици су, у 

пратњи наставница, обишли центар Златибора. Време од 22 сата до поноћи ученици су 

провели у дискотеци, која се налази у самом хотелу. У поноћ су ученици отишли у своје 

собе. Дозволили смо им дружење и после поноћи, уз услов да не сме бити буке и 

претераног шетања по ходницима, што су они потпуно поштовали, па је ноћ протекла 

потпуно мирно, уз дежурство одељењских старешина и директорке школе. У понедељак 

смо ученике пробудили око пола седам, а доручак је био у 7.15.  Са Златибора смо кренули 

у 8.10, а у манастир Милешеву приспели смо у 9.50. Сазнали смо да је манастир саграђен у 

13. веку од стране краља Владислава. Видели смо и чувену фреску Бели анђео и подсетили 

се да су у овом манастиру почивале мошти Светог Саве. Након пола сата проведених у 

манастиру, кренули смо пут Увца. У Резервату природе „Увац“ провели смо сат времена 

(од 11 до 12 часова). Водич из резервата нам је указао на значај овог природног добра. 

Говорио нам је о ретком врстама птица које настањују ово подручје, издвајајући 

белоглавог супа. Захваљујући труду чувара и доследном спровођењу програма исхране, 

број ових јединки је у последњих 20-ак година порастао на 500, тако да је ту једна од 

највећих колонија ових птица у Европи. Како су у близини два велика хранилишта, могли 

смо  видети значајан број ових птица како круже небом. Након водичевог излагања, 

попели смо се на мањи, ближи видиковац, одакле смо гледали меандре Увца. У 13 сати 

смо се вратили на Златибор и провели у шетњи слободно време до ручка, који је био у 

14.00. Са Златибора смо кренули у 14.45. Последња знаменитост коју смо посетили био је 

манастир Благовештење у Овчар Бањи. У манастиру смо провели пола сата, од 16 до 16.30. 

Монахиња нам је причала о постанку манастира, најзначајнијим фрескама, чудотворној 

икони и прелепом иконостасу, који је неко време био изложен у Народном музеју у 

Београду. Наш ученик је, својим извођењем духовне песме, употпунио посету манастиру. 

Пут ка Вранићу протекао је без проблема. Испред школе смо стигли у 18.45. 

 

Похвалила бих ангажованост  туристичког водича, као и одличну сарадњу са директорком 

школе и колегиницама – одељењским старешинама. Велика похвала припада и ученицима,  

који су били врло дисциплиновани и придржавали се свих договора, уз мању нелагодност 

која је решена у ходу. 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Ученици ОШ ,,Павле Поповић'' Вранић су са својим учитељицама боравили на Златибору, 

у дечјем одмаралишту „Голија“, на рекреативној настави, у периоду од 4.11.2017. до 

11.11.2017.На пут су кренуле три учитељице из матичне школе: Драгана Гогић, са 10 

ученика, Милена Јанковић, са 16 ученика и Слађана Дамевић, са 16 ученика. Из подручног 
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одељења у Мељаку, са учитељицом Јадранком Мацура путовало је 18 ученика, а децу из 

Шиљаковца водила је учитељица Тамара Бабић, 8 ученика. 

 

Учитељице и ученици из Вранића и Шиљаковца су пошли из Вранића у 8:00 часова, 

испред школе у Вранићу, а из Мељака, испред школе, у 8:15 часова. Путовање је било 

пријатно и удобно, луксузним високоподним аутобусом. 

 

Долазак на Златибор, у ДО „Голија“ око 12 часова. Собе су биле уредне, комфорне, топле; 

са три, четири и шест кревета; свака са купатилом. Свакодневно су планиране активности. 

Учитељи су одлично сарађивали са рекреатором објекта и организовали: шетње, 

едукативне, забавне и спортске садржаје. Посетили смо: ранч са ЗОО вртом, Дино парк, 

Метеоролошку станицу, споменик на Шуматном брду- Главуџи, где су ученици „осетили 

ружу ветрова“ и упознали рељеф краја; чули причу из народне традиције о старинској кући 

коју је у овом крају подигао сликар Милић од Мачве. Часови српског језика и математике 

су реализовани у просторијама објекта. Циљеви и задаци наставе у природи су у 

потпуности реализовани. У послеподневним часовима су организована спортска 

такмичења и пливање у затвореном базену (у објекту.) У вечерњим часовима, 

организоване су забавне свечаности: дискотека, плес, маскенбал, „шиз фриз“, модне 

ревије, певање, глума, и сл. 

 

Особље објекта је било веома љубазно, професионално и предусретљиво.Храна је била 

разноврсна и укусно припремљена. Сви смо водили бригу о деци, њиховој безбедности. 

Неколико ученика  је у току боравка имало повишену телесну температуру, црвено грло и 

сув кашаљ. То су ученици из  одељења 2/1, 3/1, 3/3,3/4 (евидентирано код учитељица) 

Ученица из одељења 1/4  (евидентирано код учитељице) је истегла лигаменте у пределу 

зглоба, због чега је превентивно била одвезена у Ужице на снимање.Није било повреде. 

Ученици су активно учествовали у свим активностима,помагали једни другима, дружили 

се, бринули о својим стварима,одржавали личну и хигијену своје собе. Неким уч. је овај 

вид наставе помогао да преброде прво одвајање од породице и да се ослободе у наступу 

пред другарима. 

 

Повратак за Шиљаковац, Мељак и Вранић је текао по плану. Кренули смо после ручка, у 

13 часова.Ученика  3/3 (евидент. код учитељице) је у Прељини сачекао и преузео деда, а по 

захтеву родитеља и  уз одобрење Управе школе. Долазак у Шиљаковац, Мељак и Вранић 

од 17 часова до 17.30 часова. Сви родитељи су сачекали своју децу у договорено време. 
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III    ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 
 

Годишњи планови рада за редовну наставу рађени су на нивоу разреда, а годишњи 

планови и програми осталих облика васпитно-образовног рада (допунска настава, секције, 

ученичке организације) рађени су индивидуално, то јест сваки наставник за онај облик 

рада за који је задужен у оквиру 40–часовне радне недеље. 

 

Месечни планови рада за редовну наставу и све остале облике образовно-васпитног рада 

рађени су појединачно (сваки наставник и стручни сарадник за себе). 

 

Евиденција годишњих планова наставника и увид у програмске садржаје рада, као и 

анализа садржаја, урађени су у току септембра.  

 

Циљ анализе је био: 

 

 Примена и поштовање Правилника о наставном плану и програму основног  

 образовања и васпитања са свим изменама и допунама,  

 поклапање садржаја  годишњег и месечних планова, 

 пропорционална расподела обраде и осталих врста часова, 

 планирање контролних, писмених вежби и писмених задатака, 

 врсте уџбеника и приручника које користе ученици, 

 врсте приручника и стручне литературе коју користе наставници, 

 расподела броја часова датих за допунску, додатну наставу у оквиру 

задужења 40-точасовне радне недеље. 

 

Евиденција месечних планова рада наставника пратила се сваког месеца. Евиденцију је 

пратио педагог школе. 

 

Реализација наставних планова и програма праћена је месечно, квартално и полугодишње, 

кроз Стручна већа и Одељенска већа. 

 

 

3.1  АНАЛИЗА ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 

 

Oве школске године посећен је укупно 61 час.  

 

Табела 1. Дистрибуција посећених часова према циклусу образовања 

 
 Млађи разреди  Старији разреди  Укупно  

Редовна посета 14 21 35 

Угледни час 8 15 23 

Огледни  час 1 2 3 

Укупно  23 38 61 

 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 23 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

Од укупног броја посећених часова, највећи број посећених часова су били часови обраде, 

затим утврђивања, док су два часа реализована као интердисциплинарна. 

Интердисциплинарни часови су реализовани у старијим  разредима (хемија-физика) и у 

млађим (ликовно-енглески језик). Посету часовима вршили су педагог, психолог и 

директор школе. План редовне посете није реализован у потпуности (35/46). Поред плана 

редовне посете, четири часа су посећена са циљем праћења рада нових наставника. 

Представници свих Стручних већа су одржали планиране огледне/угледне активности.  

 

Анализа часова према остварености стандарда 

 

Од пет индикатора који дефинишу стандард 2.1. Наставник примењује одговарајућа 

дидактично методичка решења на часу, на нивоу просветне политике дефинисано је да 

морају  да буду присутна бар четири индикатора да би се добила оцена добро остварен 

стандард. На око 70% часова забележена су прва 4 индикатора, због чега можемо 

говорити да се овај стандард примењује у настави. На већини посећених часова, 

наставници саопштавају циљеве часова у форми која одговара узрасним карактеристикама 

ученика и специфичностима наставног садржаја. На одређеном броју часова, процес 

упознавања садржаја лекције креће индуктивним путем, од појмова који су ученицима 

познати ка главним појмовима која чине садржај лекције. Сви наставници користе методе 

које су планиране припремама, али коришћене методе су једноличне у смислу да најчешће 

задовољавају остваривање образовних циљева, ређе васпитних и функционалних циљева.  

 

Графикон 1. Оствареност стандарда 2.1. у процентима на нивоу школе 
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У оквиру Стандарда 2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења наставници 

уче ученике како да повезују градиво  са претходно наученим, односно да повезују 

садржаје из различитих области и са примерима из свакодневног живота. Корелација 

садржаја се прави на нивоу сродних предмета, док се на одређеном броју часова 

корелација, иако није била планирала припремом, остварује спонтано а са циљем 

приближавања наставног садржаја ученциима. У будућем периоду, због кретања просветне 

политике ка пројектној настави и међупредметним компетенцијама, нагласак треба 

ставити на детаљније планирање корелације са циљем остваривања међупредметне 

повезаности у току часова.  Тренд повезивања наставних садржаја се наставља од прошле 

године, када је забележено да 84 %наставника учи ученике користећи корелацију. 

 

 
Графикон 2. Оствареност стандарда 2.2. на нивоу школе 
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Да би стандард 2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика био остварен, неопходно је да се препозна 4 односно 5 индикатора у одељењима 

где има ученика који наставу прате по ИОП-у.1 На више од 64% часова наставници 

прилагођавају захтеве могућностима ученика, односно прилагођавају рад различитим 

потребама ученика (54%).  

 

 

Графикон 3. Оствареност стандарда 2.3. 

 

 
 

Од укупно 6 индикатора потребних да би стандард 2.4. Ученици стичу знање на часу  био 

у потпуности остварен, на приближно 60% часова су забележена 5 индикатора, што говори 

о делимичној остварености стандарда. Ученици учествују у различитим активностима на 

часу и користе доступне изворе знања, међу којима се најчешће јавља наставникова реч, 

уџбеник, радна свеска, графички приказ (или друго пригодно средство које постоји у 

учионици). Свеска ученика се јавља као извор знања на два часа, док се ученички 

продукти користе као извор знања у нижим разредима (2). На малом броју часова је 

примећено да ученици процењују тачност својих или туђих одговора (21%), као и да 

образлажу како су дошли до решења (7%).  

                                                 
1 Извештаји о спољашњем вредновању школа у Србији за 2015/16. и 2016/17. показују да се у оквиру области 

Настава и учење најтеже остварују стандарди 2.3. и 2.6,  те да њих процентуално достиже 48% школа 

(стандард 2.3), односно 54% школа (стандард 2.6).  
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Графикон 4. Оствареност стандарда 2.4. на нивоу школе 

 

 
 

 

 

Да би стандард 2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу био у 

потпуности остварен, неопходно је да свих 6 индикатора буду препознати. На више од 

50% часова забележено је присутност 5 индикатора, што говори о добро оствареном 

стандарду. Наставници на адекватан начин користе наставна средства, али су она 

сиромашна. Коришћење  CD player-а је забележено на 3 часа енглеског језика, пројектор се 

користи за реализацију огледних/угледних активности, као и инструменти за 

експерименталне активности на часовима хемије. На два часа техничког је забележено 

коришћење већег броја наставних средстава којима се омогућава остваривање принципа 

очигледности у настави.  

 

На часовима где индикатори овог стандарда  нису препознати, недостајала је временска 

артикулација часа и боља динамика часа којом би се избегао празан ход и неформални 

разговор ученика и наставника који није имао педагошку функцију. 

Најмање заступљен индикатор (30%) тиче се интеракције ученика  - доминира интеракција 

ученик-наставник и углавном је једносмерна (иде од наставника ка ученику).     
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Графикон 5. Оствареност стандарда 2.5. на нивоу школе  

 

 
 

 

 

Индикатор 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења С 

обзиром да је највећи број часова био намењен обради новог градива, овај индикатор се 

процењивао посредно – преко педагошке свеске наставника и анализом питања која се 

постављају ученицима у циљу формативне и сумативне процене на самом часу. 

Наставници дају повратну информацију ученицима – иако су повратне информације о 

ученичком раду учестале, углавном су опште и односе се на проверу знања и критеријуме 

оцењивања.Код одређеног броја наставника, повратна информација се односи на 

интерпретацију наставног садржаја (''ово је тешко питање'',''ово је питање за напредни 

ниво'' ) или рад ученика на часу (''добар си термин употребио'' и сл).  
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Графикон 6. Оствареност стандарда 2.6. 
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На више од 70% часова забележено је да наставници показују поштовање према 

ученицима и да испољавају емпатију према ученицима (51%). У методама за мотивисање 

ученика доминирају поступци који са собом повлаче повећање оцене (претежна 

усмереност на развијање спољашње мотивације за учењем). 
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Графикон 7. Оствареност стандарда 2.7 

 

 
 

Распон појединачних индикатора који су забележени на часовима се креће од 6 до 29  и 

говори о неуједначености квалитета посећених часова (укупан број дефинисаних 

индикатора је 38).  
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Графикон 8. Распон индикатора на посећеним часовима 

 

 
 

 

 

Часови на којима је забележен највећи број индикатора: 

 

1. Угледни час историје наставника Уроша Миливојевића ( 29) у 6.разреду  

2. Угледни час наставнице српског језика Симониде Ђорђевић (28) у 8.разреду  

3. Угледни час српског језика наставнице Јелене Игњатовић (27) у 6.разреду  

4. Редовна посета часу Драгане Гогић (28) 

5. Угледни час  учитељице Јадранке Мацуре (28) 

6. Угледни час српског језика Сузане Јевтић (27) 

 

Поређење часова редовне посете и угледних часова, показују да наставници током 

планирања и реализације угледних часова, већу пажњу посвећују давању јаснијих 

упутстава ученицима, а активности ученика показују да су у већој мери разумели предмет 

учења и у већој мери су заинтересовани за рад на часу. Наставници на угледним часовима 

такође већу пажњу посвећују проверавању постигнутости циљева учења и похвалама 

ученика. 
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Табела 2. Поређење часова редовне наставе и огледних/угледних активности  

 
 

 

Област 

Оствареност стандарда у % 

 

Редовна посета 

 

Угледни час 

2.1.2 Наставник даје јасна упутства и 

објашњења 77% 87% 

2.3.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима ученика 64% 57% 

2.4. Ученици су заинтересовани за рад на часу 
67% 74% 

2.4.3. Активности ученика показују да су 

разумели предмет учења 66% 74% 

2.5.4 Наставник функционално користи 

постојећа наставна средства 51% 65% 

2.5. Наставник усмерава интеракцију ученика 

тако да је она у функцији учења 30% 35% 

2.5.5. Наставник проверава да ли су 

постигнути циљеви часа 56% 61% 

2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика 
51% 78% 

2.6.4. Наставник даје ученицима потпуну и 

разумљиву повратну информацију о раду 41% 52% 
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IV  УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 
 

4.1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

Р
аз

р
ед

 

Б
р

о
ј 

у
ч
ен

и
к
а 

О
д

л
и

ч
н

и
х
 

С
а 

п
р

о
се

к
о

м
 5

,0
0
 

В
р

л
о

 д
о

б
р

и
х
 

Д
о

б
р

и
х
 

Д
о

в
о

љ
н

и
х
 

С
в
ег

а 

п
о

зи
ти

в
н

и
х

 

С
а 

1
 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 

С
а 

2
 

н
ед

о
в
о

љ
н

е 

С
а 

3
 

н
ед

о
в
о

љ
н

е 

С
а 

4
 н

ед
о

в
о

љ
н

е 

С
а 

5
 и

 в
и

ш
е 

н
ед

о
б

о
љ

н
и

х
 

С
в
ег

а 
н

ед
о

в
о
љ

н
и

х
 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

х
 

II
 -

 V
II

I 

479 174 71 160 126 5 465 4 1 / / 2 7 / 

 

 

На крају школске 2017/18. године 97% ученика је завршило разред са позитивним успехом. 

У преосталих 3% ученика спадају ученици са недовољним оценама, наиме од њих 2 

ученика су понављала разред, 1 ученик излази на испит у јануару (ове године је похађао 

осми разред) и 4 ученика млађих разреда су преведена у следећи разред. За ове ученике се 

планира увођење или интезивирање неког вида индивидуализованог рада.   
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4.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА 

 

 

 

Млађи разреди 

 

 

 

 

У млађим разредима 98% ученика је завршило разред са позитивним успехом. 4 ученика 

су завршила разред са недовољним успехом, од тога 3 ученика са по једном недовољном 

оценом и 1 ученик са две недовољне оцене. Сви ученици су протекле школске године 

завршили други разред и ове године ће за њих бити планиран додатни инидивидуализован 

рад. 
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2/1 Д.Гогић 17 5 7 6 2 / 2 1 1 / / 

2/2 Б.Лечић 15 6 10 2 1 / 2 2 / / / 

2/3 Д.Драча 15 4 9 4 1 1 / / / / / 

2/4 С.Јевтић 16 4 10 4 2 / / / / / / 

2/5 А.Јованић 4 2 4 / / / / / / / / 

Т  67 21 40 16 6 1 4 3 1 / / 

3/1 М.Јанковић 18 6 10 6 2 / / / / / / 

3/2 Р.Ђорић 17 6 9 6 2 / / / / / / 

3/3 Ј.Мацура 24 7 11 10 3 / / / / / / 

3/4 М.Митић 8 3 6 1 1 / / / / / / 

Т  67 22 36 25 8 / / / / / / 

4/1 С.Стошић 22 7 12 6 3 1 / / / / / 

4/2 С.Дамевић 24 2 9 8 7 / / / / / / 

4/3 О.Митић 25 3 10 10 4 1 / / / / / 

4/4 А.Јованић 7 3 4 3 / / / / / / / 

Т  78 15 35 27 14 2 / / / / / 
II-IV  212 58 111 68 28 3 4 3 1 / / 
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Старији разреди 

 

 

 

У старијим разредима, 99% ученика је завршило разред са позитивним успехом, док је 1% 

одн. 3 ученика завршило са недовољним успехом. Од та 3 ученика 2 ученика су понављала 

разред (један ученик са 5 недовољних оценена, а један ученик се није појавио на полагању 

испита из једног поправног испита), а 1 ученик осмог разреда након изаска на разредне 

испите у јуну месецу и поправне испите у августу има сада седам недовољних оцена и 

стога се упућује на полагање у наредном испитном року (у јануару месецу).   
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5/1 Ј.Видић 20 / 6 5 9 / / / / / / 

5/2 И.Спасојевић 20 2 6 8 6 / / / / / / 

5/3 В.Стојановић 23 1 4 8 9 / / / / / / 

Т  63 3 16 21 24 / / / / / / 

6/1 Б.Симић 28 / 7 12 9 / / / / / / 

6/2 Ј. Тешић 25 1 7 7 11 / / / / / / 

6/3 М. Вулевић 28 2 5 14 8 / 1 1 / / / 

Т  81 3 19 33 28 / 1 1 / / / 

7/1 У.Миливојевић 17 / 2 8 6 1 / / / / / 

7/2 Р.Шарчевић 20 2 4 5 10 / 1 / / 1 / 

7/3 Б.Танасковић 19 1 1 6 12 / / / / / / 

Т  56 3 7 19 28 1 1 / / 1 / 

8/1 Ј.Игњатовић 24 2 11 3 9 / 1 / / 1 / 

8/2 М. Војводић 20 / 5 7 8 / / / / / / 

8/3 Т.Веселиновић 23 2 5 9 9 / / / / / / 

Т  67 4 21 19 26 1 1 / / 1 / 
V-VIII  267 13 63 92 106 2 3 1 / 2 / 
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4.3  УСПЕХ ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

 
 

Млађи разреди 

 

 

Старији разреди 
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просек 

одељења 

о
д

ељ
ењ

е 

одељенски старешина 
просек 

одељења 

2/1 Драгана Гогић 4.30 5/1 Јелена Видић 3.69 

2/2 Биљана Лечић 4.47 5/2 Илија Спасојевић 3.88 

2/3 Драгана Драча  4.29 5/3 Ведрана Стојановић 3.44 

2/4 Сузана Јевтић 4.33 T  3.67 

2/5 Александра Јованић 4.89 6/1 Бојана Симић 3.93 

Т  4.46 6/2 Јасмина Тешић 3.79 

3/1 Милена Јанковић 4.42 6/3 Момчило Вулевић 3.87 

3/2 Радица Ђорић 4.37 T  3.86 

3/3 Јадранка Мацура 4.29 7/1 Урош Миливојевић 3.65 

3/4 Милан Митић 4.46 7/2 Равијојла Шарчевић 3.60 

Т  4.39 7/3 Боривоје Танасковић 3.53 

4/1 Соња Стошић 4.25 T  3.59 

4/2 Слађана Дамевић 4.13 8/1 Јелена Игњатовић 3.99 

4/3 Оливера Поповић Митић 4.09 8/2 Милица Војводић 3.81 

4/4 Александар Јованић 4.56 8/3 Тања Веселиновић 3.86 

Т  4.26 T  3.89 

II - IV  4.37 V-VIII  3.75 

   II-VIII  4.06 

 

 

 

Ранг листа одељења са најбољим успехом – млађи разреди 

 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 2/5 (Шиљаковац) 4.89 
2. 4/4 (Шиљаковац) 4.56 

3. 2/2  4.47 

4. 3/4 (Шиљаковац) 4.46 
5. 3/1 4.42 

 

 

           Ранг листа одељења са најбољим успехом – старији разреди 

 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 8/1 3.99 

2. 6/1 3.93 

3. 5/2 3.88 

4. 6/3 3.87 

5. 8/3 3.86 
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Ако упоредимо постигнућа одељења у млађим разредима можемо приметити да су врло 

међусобно уједначена. Иста тенденција је присутна и у старијим разредима, са нешто 

нижим просечним постигнућем у односу на млађе разреде што је потпуно очекивано. 

Крајњи просек 4.06 на нивоу свих разреда од другог до осмог разреда потпуно одговара 

прошлогодишњем просеку који је био идентичан.  

 

Занимљиво је и да су ове године чак два одељења осмог разреда увршћена у првих пет 

одељења са највећим просечним постигнућем што се није дешавало више протеклих 

година (прошле године прва три одељења са највећим просеком у старијим разредима су 

била одељења петого разреда). 
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4.4   УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од другог до четвртог разреда) 

 

 

 

 

 

 

Одличан успех је забележен из следећих предмета (осим изборних предмета који не улазе 

у просек оцена): Физичко васпитање, Ликовна култура и Музичка култура. Врлодобар 

успех је постигнут из предмета Српски језик, Енглески језик, Свет око нас, Природа и 

друштво и Математика.  

 

Ако се упореде резулати са претходним годинама може се приметити да се наставља 

тенденција бољег успеха у оквиру предмета који припадају вештинама, у односу на остале 

предмете, што је и очекивано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

II полугодиште 

школске  2016/2017. 

године 

II полугодиште 

школске  2017/2018. 

године 

Српски језик 4.00 3.98 

Енглески језик 4.15 4.19 

Ликовна култура 4.81 4.80 

Музичка култура 4.60 4.65 

Свет око нас 4.41 4.30 

Природа и друштво 4.15 4.05 

Математика 3.82 3.80 

Физичко васпитање 4.98 4.90 

УКУПНО 4.37 4.33 

Народна традиција 4.96 4.70 

УКУПНО 4.41 4.37 
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ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од петог до осмог разреда) 

 

 

 

 

 

На крају школске 2017/18. године одличан успех је забележен у постигнућима следећих 

предмета: Изабрани спорт, Физичко васпитање и Ликовна култура. Врлодобар успех је 

постигнут у настави Енглеског језика, Музичке културе, Историје и Руског језика. Добар 

успех ученици постижу из предмета Српски језик, Географија, Физика, Математика, 

Биологија, Хемија, Техника и технологија, Техничко и информатичко образовање, 

Информатика и рачунарство (у петом разреду) и Француског језика.  

 

Добијени резулатати су врло уједначени са просечним оценама по предметима прошле 

школске године. Највеће одступање је забележено у постигнућима предмета Географија 

(-0.15) Техничко и информатичко образовање (- 0.13) и Физика (-0.11). Док мањи напредак 

се може приметити у настави Српског језика (+ 0.12). Просечно постигнуће у настави 

Биологије је идентично ове и прошле школске године (3.34).  

 

Предмет 
II полугодиште 

шк. 2016/2017. год. 

II полугодиште 

шк. 2017/2018. год. 

Српски језик 3.08 3.20 

Енглески језик 3.68 3.67 

Ликовна култура 4.50 4.53 

Музичка култура 3.85 3.86 

Историја 3.48 3.57 

Географија 3.51 3.36 

Физика 2.68 2.57 

Математика 3.15 3.18 

Биологија 3.34 3.34 

Хемија 2.87 2.80 

Техника и технологија (5.разред) / 3.40 

Техничко и информатичко образовање 3.40 3.27 

Информатика и рачунарство (5.разред) / 3.30 

Физичко васпитање 4.76 4.82 

Француски језик 3.42 3.43 

Руски језик 3.44 3.53 

Изaбрани спорт 4.93 4.94 

Владање 4.84 4.82 

УКУПНО 3.75 3.64 (3.68*) 

Информатика и рачунарство 4.91 4.88 

Цртање, сликање, вајање 4.71 4.79 

УКУПНО (изборни предмети) 4.81 4.83 
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4.5.   БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА  ПО ПРЕДМЕТИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

 

Предмет I полугодиште II полугодиште Крај школске 

године 

Српски језик 9 1  

Енглески језик 2 / / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура 2 / / 

Свет око нас 1 / / 

Природа и друштво / / / 

Историја 2 / / 

Географија 5 1 / 

Физика 38 8  

Математика 34 8  

Биологија 16 /  

Хемија 11 /  

Техника и технологија / / / 
Техничко и  инф.образовање 3 / / 

Информ. и рачунарство 2 / / 

Физичко васпитање 2 / / 

Француски језик 2 1  

Руски језик 1 / / 

Укупно 130 19  

 

 

Два ученика осмог разреда су у јуну месецу изашла на полагање разредних испита. Један 

ученик је полагао руски језик и положио, а други ученик је полагао испите из 13 предмета 

и положио испит из 6 предмета. Он је упућен на поправне испите из 7 предмета у 

августовском испитном року.  

 

У старијим разредима осам ученика је упућено на поправни испит у августовском 

испитном року: два ученика са по две недовољне оцене, а остали ученици са по једном 

недовољном оценом.  

 

У августу месецу 8 ученика је приступило полагању поправних испита, док се 1 ученик 

није појавио на полагању и сматра се да је завршио шести разред са недовољним успехом. 

Од укупно 8 ученика 7 је положило све испите, док 1 ученик није положио испите из три 

предмета, нити је изашао на четири испита па се самим сматра да је разред завршио са 

недовољним успехом. 

 

Четири ученика млађих разреда се преводе у наредни разред. Сва четири ученика су ове 

године завршила други разред у матичној школи у Вранићу. Један ученик се преводи са 

две недовољне оцене, а остала три ученика са по једном недовољном оценом.  

 

Два ученика  понављају разред, један ученик седмог због пет недовољних оцена и један 

ученик шестог разреда јер се није појавио на поправном испиту у августу (има једну 

недовољну оцену). 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 40 www.ospavlepopovic@edu.rs 

4.6. ВЛАДАЊЕ  И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II 

ПОЛУГОДИШТА 

 

 

 

 

 

4.7  РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Резултати градског такмичења: 

 

 Никола Станковић 8/3 – 3. место 

 Давид Михаиловић 6/3 – учешће 

 Милица Радосављевић 6/1 - учешће 

 Исидора Весић 6/2 - учешће 

 Сара Јелић 6/2 - учешће 

 Теодора Драшковић 6/2 - учешће 

 Петра Радусиновић 6/2 – учешће 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Исидора Весић 6/2 – 2. место 

 

Владање/разред 

 

I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 

Примерно 72 64 66 74 276 63 76 48 59 246 522 

Врло добро  1 / 4 5 / 2 3 6 11 16 

Добро  1 1 / 2 / 3 3 1 7 9 

Задовољавајуће  1 / / 1 / / 2 / 2 3 

Незадовољавајуће  / / / / / / / 1 1 1 

Васпитно-

дисциплинске мере 
I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 

опомена / 2 1 1 4 6 9 9 16 40 44 

укор одељенског 

старешине 
/ 2 / / 2 6 5 10 5 26 28 

укор одељенског 

већа 
/ 2 1 4 7 / 3 7 5 15 22 

укор директора / / / / / / / 3 2 5 5 

укор наставничког 

већа 
/ / / / / / / / / / / 
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 Давид Михаиловић 6/3 – 2. место 

 Милица Радосављевић 6/1 – 2. место 

 Сара Јелић 6/2 – 3. место 

 Теодора Драшковић 6/2 – 3. место 

 Петра Радусиновић 6/2 – 3. место 

 

Резултати општинског такмичења РЕЦИТАТОРА: 

 

 Сара Јелић 4/1 – 1. место у категорији млађих и пласман на градско такмичење 

 Сергеј Петровић 8/3 – 1. место у категорији старијих и пласман на градско 

такмичење 

 Јован Поповић 2/1 – 3. место  

 Луција Митровић 3/2 – 3. место 

 Ања Радовановић 1/3 – учешће 

 Урош Гаврић 1/3 – учешће 

 Маша Тајхтеровић 2/3 – учешће 

 Анастасија Андрејевић 3/3 – учешће 

 Теодора Илић 4/2 - учешће 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

На оптшинском такмичењу из енглеског језика су учестовавли: 

 

 Михаило Косановић 8/2 

 Јована Јоксић 8/3 

 

На општинском такмичењу из руског језика је учествовали: 

 

 Александар Југовић 8/1, 

 Никола Остојић 8/1 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Резултати градског такмичења: 

 

 Давид Михаиловић 6/3 – 3. место 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Давид Михаиловић 6/3 – пласман на градско такмичење 

 Матеја Јанузовић 3/4 - 3. место 

 Наталија Јовић 4/3 – учешће 

 Радован Вељовић 5/1 - учешће 

 Андрија Вукмировић 5/2 - учешће 

 Огњен Пунош 5/2 – учешће  

 Александра Стојановић 5/3 - учешће 

 Анита Танасијевић 5/3 - учешће 

 Павле Видановић 6/3 - учешће 
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 Милица Поповић 6/1 - учешће 

 Милица Радосављевић 6/1 - учешће 

 Сергеј Џогаз 6/3 – учешће 

 Сара Јелић 6/2 - учешће 

 

 

ФИЗИКА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Петра Радусиновић 6/2 - учешће 

 Сергеј Џогаз 6/3 - учешће 

 Давид Михаиловић 6/3 -учешће 

 Павле Видановић 6/3 -учешће 

 Стефан Пантић 7/3 - учешће 

 Михајло Вељовић 7/2 - учешће 

 Никола Станковић 8/3 - учешће 

 Никола Остојић 8/1 - учешће 

 

 

ХЕМИЈА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Александар Југовић 8/1 – 1. место и пласман на градско такмичење 

 Никола Станковић 8/3 – 1. место 

 Лазар Поповић 4/1 – 1. место 

 Анђела Марковић 8/3 – 3. место 

 Анђела Лазаревић 7/1 – 3. место 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Александра Стојановић 5/3 – 1. место и пласман на градско такмичење 

 Давид Михаиловић 6/2 – 2. место и пласман на градско такмичење 

 Петра Радусиновић 6/2 – 2. место 

 Сара Јелић 6/2 – 3. место 

 Сергеј Џогаз 6/3 – 3. место 

 Анђела Лазаревић 7/1 – 3. место 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Лука Јордановић 5/2 - учешће  

 Лазар Јеремић 5/2 - учешће 

 Сергеј Џогаз 6/3  – 3. место и пласман на градско такмичење 
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 Давид Михаиловић 6/3  - учешће 

 Лазар Поповић 7/1 – 3. место и пласман на градско такмичење 

 Никола Остојић 8/1 – 3. место и пласман на градско такмичење 

 Срђан Маринковић 8/3 - учешће  

 

 

ГЕОГРАФИЈА  

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Александар Југовић 8/1 – 2. место и пласман на градско такмичење 

 Никола Остојић 8/1 – 3. место 

 Ања Јелић 8/2 – 4. место 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Стеван Мацура 5/1 - пласман на градско такмичење 

 Давид Михаиловић 6/3 - пласман на градско такмичење 

 Александар Радека 6/1 - пласман на градско такмичење 

 

Резултати општинског такмичења ,,Шта знаш о саобраћају'': 

 

 Урош Лазаревић 5/2 – пласман на градско такмичење 

 Ања Грубовић 5/2 – пласман на градско такмичење 

 Страхиња Марковић 6/3 – пласман на градско такмичење 

 Огњен Бабић 5/2 - учешће 

 Милица Поповић 6/1 - учешће 

 Велимир Радуловић 7/2 - учешће 

 Стефан Пантић 7/3 - учешће 

 Анђела Лазаревић 7/1 - учешће 

 Ања Јелић 8/2 – учешће 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Футсал: 

 

На градско такмичење су се пласирале четири екипе старијих разреда: 

 

 девојчице 5. и 6. разреда, 

 дечаци 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 дечаци 7. и  8. разреда 

 

Одбојка:  

 

На градском такмичењу у одбојци наша школа је учествовала са четири екипе: 
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 девојчице 5. и 6. разреда, 

 дечаци 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 дечаци 7. и  8. разреда 

 

Рукомет: 

 

На градском такмичењу у рукомету наша школа је учествовала са четири екипе: 

 

 девојчице 5. и 6. разреда, 

 дечаци 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 дечаци 7. и 8. разреда 

 

Кошарка: 

 

На градском такмичењу у рукомету наша школа је учествовала са две екипе: 

 

 девојчице 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда  

 

Пливање: 

 

На првенству града у пливању учествовали су следећи ученици: 

 

Техника краул 

 

 Милан Пантић 3-1  

 Димитрије Поповић 4-2  

 Стефан Пантић 7-3  

 Лазар Илић 7-3  

 Марко Балабан 7-3 

 Јована Јоксић 8-3   

 

Техника прсно пливање 

 

 Андрија Вукмировић 5-2  

 Огњен Бабић 5-2 

 Давид Михаиловић 6-2 

 Михајло Вукмировић 7-1  

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 Тамара Илић 8-3 – 2. место на градском такмичењу ,,Мале сирене'' (кат.забавна 

песма свих епоха) 
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4.8  ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

 

У току школске 2017/2018. године, на нивоу целе школе, има укупно 35 216 изостанка, од 

тог броја је 34 200 оправданих и 1 016 неоправданих изостанака. Укупан број изостанака у 

старијим разредима је 19 554, а у млађим 15 662. Број оправданих изостанака у старијим 

разредима износи 18 612, а у млађим 15558. Број неоправданих изостанака у старијим 

разредима износи 942, а у млађим 74. 

  

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (без подручног одељења у 

Шиљаковцу) од I до IV разреда: 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 3/1 369 

2. 2/3 758 

3. 2/1 801 

 

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (од V – VIII) 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5/1 972 

2. 7/1 1092 

3. 7/3 1209 

 

Одељења са најмањим бројем неоправданих изостанака (од V – VIII) 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5/1 6 

2. 6/1 19 

3. 6/3 20 
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V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 
 

5.1  ИЗВЕШТАЈИ РАДА СЕКЦИЈА 

 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Симонида Ђорђевић 

 

 Наставница Симонида Ђорђевић водила је драмску секцију у школској 2017/2018. 

години. У раду драмске секције учествовали су ученици свих старијих разреда, 

изабрани према својим афинитетима, интересовањима и талентима.  

 Рад секције приказан је на приредбама поводом Дана Светог Саве и Дана школе. 

 Одржано је 36 часова на којима су ученици развијали таленат за глуму, упознали се 

са делима домаће и светске књижевности, откривали унутрашњу и спољашњу 

мотивацију јунака и учили да их уверљиво тумаче, вежбали дикцију и интонацију, 

неговали културу говора и богатили свој речник. 

 Кроз припрему тачака за приредбе ученици су проучавали текстове, учили појмове 

из позоришне уметности, вежбали покрет и говор, учествовали у изради костима, 

сценографије, прилагођавали сценарија за потребе драмског извођења. 

 Драмска секција представила је свој рад на приредби поводом Дана Светог Саве 

изводећи драмски текст ,,Свети Сава у нашој кући“. 

 На приредби поводом Дана школе, чланови секције представили су се кроз 

извођење три тачке: ,,Андрија и Анђелка“ (адаптирана четири скеча), ,,Дневњак“ 

(адаптирани текст из неколико скечева), и драмско – музичка тачка ,,Cups song“ (са 

одељењем 7/1, пројекат припреман свакодневно месец дана као део образовно – 

педагошког рада на часовима српског језика). 

 О наведеним активностима драмске секције постоје и видео-записи. 

 

 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Боривоје Танасковић 

 

 

 У току школске 2017/18 Еколошка секција извела је јесењу акцију 25.12.2017  

сакупљања  и пролећну 15.05.2018 акцију сакупљања секундарних сировина: старог 

папира, пластичних  чепова и електронског одпада.Најбоље код старијих разреда 

било је 6/3  одељење. У току октобра посећен је на Београдском Сајму  међународни 

сајам заштите животне средине и природних ресурса ЕцоФаир.  

 Набављени су  означени и постављени у холу школе контејнери за папир, пластику, 

метал. Управа школе је набавила саднице украсног дрвећа и цвећа чиме је 

оплеменила наше двориште и радни простор тако да се ученици и запослени веома 

пријатно осећају. 

 Обележен је дан планете Земље и учествовали смо у акцији „Сат за нашу Планету“ 

гашењем светла. 
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СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Водитељи секција: Борис Бубало и Јасмина Тешић 

 

 

 У школској 2017/2018. години реализоване су следеће секције: стоно-тениска, 

одбојкашка, рукометна, кошаркашка и фудбалска. 

 Број деце која су долазила на секције је био велики, посебно у периоду пре 

такмичења: 

 

Стони тенис 10 5 

Одбојка 20 30 

Рукомет 36 24 

Кошарка 20 16 

Фудбал 30 20 

 

 Све секције су одржаване у току целе школске године а највећи број пред 

такмичење. 

 Стони тенис: 12 часова - септембар и 6 - мај , 

 Одбојка :18 часова - новембар и децембар а 14 часова- април и мај, 

 Рукомет: 18 часова - новембар и децембар а 12 часова - март и април, 

 Кошарка: 20 часова - септембар -новембар а 10 часова - фебруар и март,   

 Фудбал: 18 часова - фебруар и март а 12 часова - април и мај. 

 

 Резултати секција су видљиви. Ученици наше школе су учествовали на градском 

нивоу такмичења из свих наведених спортова. Најбоље резултате су оствариле 

стоно-тенисерке (2. место екипно), којима је рад у секцији допринео, да се поред 

тренирања у клубу, још боље припреме за такмичење. Ученици који су се 

такмичили у осталим екипним спортовимапоказали су завидан ниво мотивације, 

квалитета и борбености, међутим већи резултати су изостали јер су за противнике 

имали децу која паралелно са тренинзима у секцијама редовно тренирајуу 

клубовима.  

 

Обзиром да се још нису стекли услови за коришћење капацитета наше сале са 

стране клубова ови резултати су и очекивани. Пожељно би било да се деци из наше 

школе која нису ангажована у неком клубу организују такмичења са вршњацима из 

околних школа, како би стицали неопходна такмичарска искуства која су им 

неопходна за веће домете. Не можемо занемарити ни чињеницу да је број 

талентоване и спортско активне деце у опадању и да је потребан већи напор од 

стране и родитеља и свих спортских субјеката да се то стање поправи. 

 

 

 

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

водитељ секције: Милица Војводић 

 

 Секцију су похађали ученици 6-ог разреда, иако је било понуђено и седмацима да 

присуствују овим часовима. 
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 На секцији смо се бавили разним активностима којима смо проширили фонд знања 

језика, играли игрице и занимљиве активности за учење језика, писали саставе, 

правили паное. 

 Неколико ученика је писало текстове на енглеском за школски часопис. 

 Припремали смо се за школску приредбу где смо ,,а cappella" извели џез напев 

"Rain". У оквиру секције су нам се придружили и други ученици за потребе 

припреме за приредбу за Дан школе. Био је то Лазар Поповић (7-1) који је певао поп 

песму на енглеском, као и група деце која је припремила представу на енглеском, 

део из популарног серијала ,,Пирати са Кариба". Сам сценарио је припремила 

талентована ученица Јована Јоксић (8-3) која је и глумила у представи. 

 Група ученика (10 ученика из 6-ог и једна ученица 7-ог разреда) су се припремали 

на часовима секције и за једно медјународно такмичење из енглеског језика (Hippo 

language competition). Многи од њих су остварили добре резултате освојивши 

велики број поена, али у даљи круг такмичења су се пласирали само ученици са 

максималним бројем поена.  

 Наши ученици су стекли једно лепо искуство и сусрели се са другачијим типом 

такмичења у односу на школско. 

 

 

 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

водитељ секције: Милица Војводић 

 

 

 Циљ рада новинарске секције било је обљављивање по једног броја школског 

часописа Школски забавник. 

 У првом полугодишту смо се окупили, одазвао се велики број ученика који су 

желели да учествују у изради часописа.Упознати су са основним правилима 

дигиталног правописа и договорили смо се о начину комуникације. Неки су мбили 

веома ажурни, а неки мање. Наставнице српског језика су предложиле занимљиве 

саставе са својих часова (2 интервјуа која су деца радила са члановима породице). 

Часопис је био садржајан и разноврстан. Било је ту и преузетих текстомва, али 

веома лепо одабраних и уобличених. 

 Други број часописа је био нешто сиромашнијег садржаја, не по квалитету, већ по 

броју текстова. Два пута су заказивани састанци, али се ученици овога пута нису 

одазвали. Овај број је посвећен одељењима из Мељака који су са својом 

учитељицом Јадранком Манцуром направили школски часопис, а пар ученика су 

писали саставе на енглеском, веома напредне за свој узраст. 

 

 

 

ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА 

водитељ секције: Равијојла Шарчевић 

 

 

 Секција Весела радионица наставља рад у истом термину (понедељак  када су 

старији у поподневној смени од 11 45-1300, а број ученика  се стално увећава. 

 Због већег интересовања млађи ученици раде са учитељицом Соњом Стошић сваког 

понедељка у исто време , а по потреби и осталим данима после наставе. 
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 Прва радионица у другом полугодишту одржана је 26. 02 2018.год .када смо  се 

договорили да припремимо  ускршњу продајну изложбу, шта треба направити и 

који материјал набавити. 

 На тој радионици смо наставили израду украса накита и употребних предмета. 

Обавестили смо ученике да могу да позову и своје  родитеље да се  укључе у рад , 

да покажу своју креативност, да пошаљу материјал за рад ако нису у могућности 

другачије да учествују. Закључили смо да су ученици заинтересовани за 

декупаж,израду  украса,израду магнета и њихово украшавање ,прављење јастучића 

и њихово пуњење... 

 Друга радионица је одржана 12.03.2018.год када смо распоредили ученике према 

њиховим интересовањима   у групе које су радиле на  украшавању магнета који су 

били раније припремљени ,израда декупажа – украшавање стаклених флаша и 

тегли,сецкање сунђера за јастучиће и пуњење јастучића, израда украса од сатенских 

трака, израда корпица за јаје од пластичних чаша ... 

 Трећа радионица је одржана 26.03 2018. год када смо  правили ускршње украсе ,а  

радионицу је одржала наставница Симонида Ђорђевић као гостујући наставник . 

Ученици су радили корпице за јаја од картона и носиљке за јаја са шаблоном коке 

,ускршњег зеку као  држач салвета. Материјал је унапред припремљен, а ученици су 

били заинтересовани за ову тему. Друга група ученика је украшавала магнете и 

завршава ла започете радове у учионици за ликовно са наставницом Тањом 

Веселиновић. Трећа група ученика је са учитељицом Соњом украшавала стаклене 

тегле и флаше. На овој радионици смо се договорили о термину продајне изложбе  

30.03.2018. године, и направили распоред –задужења за ученике. 

 Продајна изложба је одржана 30.03.2018. године у холу школе, а трајала је од 9:00 

до 17:00. 

 Поставку изложбе је урадила учитељица Соња Стошић са групом ученика млађих 

разреда . 

 Изложба је била солидно посећена,  а осим предмета који су прављени на часовима 

радионице ,било је радова које су направили ученици као практични рад из неког 

предмета (билогије, техничког, ликовног...). Реализацији продајне изложбе су 

помогли и остали радици школе – домари, теткиц, наставници какао радом тако 

својим мишљењем, предлозима... 

 Средства која су на овај начин набављена усмеравају се на  рад радионице у 

наредној години.Овим радом оствсрен је план радионица за друго полугодиште 

(три радионице по два часа).  

 На позив Центра за културу Барајево наша секција је учествовала и на 

манифестацији Изађи ми на теглу која се одвијала на платоу иза ГО Барајево на Дан 

општине, 28.08.2018.године са веома запаженом и посећеном изложбом наших 

радова. 

 Секција је реализована са успехом у току ове године због великог интересовања 

ученика, добре сарадње наставника и директорке око реализације и набавке 

материјала, сарадње са родитељима, укључивања осталих наставника. 

 Наставници који су учествовали у раду радионице су: Соња Стошић, Равијојла 

Шарчевић, Добринка  Маринковић, Јела Стевановић, Симонида Ђорђевић, Тања 

Веселиновић 
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САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

водитељ секције: Момчило Вулевић 

 

Наставне целине секције: Саобраћај (уређаји и опрема возила у саобраћају, општа правила 

саобраћаја, посебна правила саобраћаја, саобраћајни знакови, практичне вежбе на 

полигону,семафори и остали светлосни знакови, саобраћајни полицајац, ситуације-пешак и 

бициклиста у саобраћају, припрема за такмичење, сумирање резултата такмичења)  

 

Број часова: 17-20 

Кроз 36 часова релизовани су циљеви и задаци: 

 

 Ученици на секцији су добили информације о функционисању друмског, 

железничког, водног и ваздушног саобраћајног система, о врстама саобраћајних 

објеката. 

 Ученици су упознали сва правила у друмском саобраћају, стекли већу 

самоувереност као учесници у саобраћају. Веома је битно да науче и да знају 

применити, односно придржавати се саобраћајних прописа и правила.  

 За сваког учесника у саобраћају од елементарне је важности познавање 

саобраћајних знакова. Ученици су научили поделу саобраћајних знакова  и добили 

информације о примени истих. Ова област је већ обухваћена планом и програмом за 

пети и шести разред па су ученици допунили своје знање и стекли већу 

самоувереност.  

 Упознати су ученици са врстама семафора, њиховом наменом. Поред семафора, 

приказани су и остали светлосни знаци у саобраћају. 

 Објашњени су покрети и знаци саобраћајног полицајца. Веома је важно да ученик 

научи знакове полицајца и да зна како треба поступити у одређеним ситуацијама.  

 Обрада конкретних ситуација у саобраћају. На овим часовима секције ученици су 

добили информације како да поступе у одређеним ситуацијама у саобраћају.  

 

 

Реализовано:  

 

Годишњи план рада секције је у потпуности реализован. Чланови секције учествовали су 

на општинском такмичењу:  ,,Шта знаш о саобраћају” одржаног 21. априла 2018. године у 

ОШ ,, Павле Поповић ” у Вранићу. Пласман за градско такмичење у Београду остварили 

су: 

 

1. Урош Лазаревић  5 - 2  

2. Ања Грубовић  5 -2  

3. Страхиња Марковић 6 - 3 

 

 

Предлози за унапређење рада: 

 

 Побољшати сарадњу са ученицима млађих разреда и оформити саобраћајну секцију 

у млађим разредима. 

 Саобраћајну секцију унапредити радом у кабинету информатике а користећи 

мултимедијалну наставу и специјализоване програме намењене ученицима за 

савладавање и реализовање знања из саобраћаја.  
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БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

Водитељ: Нада Кршанин 

 

 Библиотечка секција је радила у саставу од дванаест чланова, један час недељно, а 

по потреби и више. Ове године је највише посветила пажње сређивању књишког 

фонда. Књишки фонд библиотеке је  више од 7.000 књига. 

 Ове године смо успели да извршимо класфикацију по предметима, енциклопедије, 

уџбенике по разредима, књижевност на домаћу и страну, а домаћу књижевност на 

родове и врсте. Обележавање полица и уређење простора. 

 Поједини ученици су научили да упишу своје другаре , други да заведу нове књиге 

и обележе је да би могла бити позајмљена за читање, неки воле да илуструју 

прочитана дела, свако је нашао себе у нечему. Радили су пано посвећен Светом 

Сави  и пано за правилно писање речце не уз глаголе . 

 Неки од њих су први пут посетили Сајам књига  и били презадовољни, свако од 

њих је купио неку књигу за препоруку другима. 

 

 

 

ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ: Јелена Игњатовић 

 

 

Школске 2017/18. године литерарно-рецитаторску секцију водила је наставница Јелена 

Игњатовић. Секција није имала стални састав, већ су ученици од 5. до 8. разреда 

повремено узимали учешће у њеном раду,у зависности од својих интересовања, афинитета 

и прилика.  

 

Секција је одржала 36 часова на којима је: 

 

 развијана и усавршавана способност ученика за правилан, чист и јасан изговор 

гласова 

 богаћен речник, усавршаван говорно-језички развој 

 вршено оспособљавање ученика да изражајно казују поетске текстове,  

 развијана љубав, блискост и осећајност према лепоти поетских текстова,   

 афирмисано рецитовање међу ученицима 

 усавршавање и развијан креативни таленат 

 развијана култура писменог изражавања, сликовитост и јасност, маштовитост             

развијани етички и морални принципи, као и способност логичког закључивања и 

слободног изражавања мисли и идеја. 

 

Чланови секције учествовали су: 

 

 На општинском такмичењу младих песника,  

 На  школском, општинском и градском такмичењу рецитатора, 

 У припремању програма за прославу Дана Светог Саве, 

 У припремању приредбе поводом Дана школе, 

 У изради „Школског забавника“, 

 Перманентно на литерарним конкурсима, 

 У посети Сајму књига и разговору са омиљеним писцима. 
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КАЛИГРАФСКА СЕКЦИЈА 

Водитељи: Тања Веселиновић и Нада Кршанин 

 

 

За  школску 2017/18. години планирана  је  реализација 12 часова калиграфске радионице а 

остварено је 20 часова, због већег интересовања ученика. У оквиру преко - бројних часова, 

у односу на план, реализовани су садржаји који се односе на калиграфска правила, вежбе и 

рад на радовима, подсетницима за књиге са афирмативним порукама које промовишу 

читање, намењени  продајној изложби, а у сарадњи са секцијом ,,Весела радиониоца''. 

 

Радионице, са заинтересованим ученицима од 5-8. разреда, а у оквиру стручног 

усавршавања наставника, реализовале  су наставница Српског језика Нада Кршанин и 

наставница Ликовне културе Тања Веселиновић.  

 

Реализовани часови су: 

 

 1.час - Калиграфија - вештина и  уметност, 

 2.час - Писма књиге и писма писара књиге, 

 3.час -  Калиграфска правила и прибор, 

 4.час - Калиграфска правила и прибор, 

 5.час - Пиктограми и идеограми 

 6.час - Пиктограми и идеограми - вежба 

 7.час - Школски краснопис, 

 8.час - Калиграфске вежбе - од потеза до слова, 

 9.час - Калиграфске вежбе - од потеза до слова,,                                                                           

10.час - Калиграфски рад - исписивање пословица, 

 11. час - Калиграфски рад - израда обележивача са књиге са афирмативним 

порукама, 

 12.час- Калиграфски рад - израда обележивача са књиге са афирмативним 

порукама, 

 13.час - Анализа радова и припрема изложбе, 

 14.час - Писмо Мирослав, 

 15.час - Калиграфске вежбе од потеза до слова,  

 16.час - Калиграфске вежбе од потеза до слова, 

 17. час -Калиграфске вежбе од потеза до слова, 

 18. час - Калиграфски рад - исписивање стихова одабране песме, 

 19.час - Калиграфски рад- исписивање стихова одабране  песме, 

 20.час - Анализа радова и изложба. 

 

Похађајући часове ове радионице ученици су проширили своја знања о настанку и развоју 

писма кроз историју, развијали вештину лепог писања и открили начине примене ове 

вештине и уметности у свакодневном животу.    
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5.2 ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

5.2.1 ЦРВЕНИ КРСТ  

 

 

 У августу месецу  организација Црвеног  крста Барајево, послала је на опоравак 7. 

дана на Дивчибаре у хотел „Маљен“ са пуним пансионом, три  ученика из ОШ 

„Павле Поповић“ Вранић и Шиљаковац. Дани су им били испуњени разним 

радионицама за које су се постарали волонтери Црвеног крста, као и одлазак на 

базен.  

 Почетком септембра 2017. године у првим разредима основне школе спроведена је 

акција „Безбедност деце у саобраћају“. Одржано је предавање о правилном 

понашању у саобраћају, деци је подељен распоред часова Црвеног крста, бојице и 

бомбоне. Започели смо са припремама за следећу акцију трка „За срећније 

детињство''. 

 У Дечијој недељи у склопу школског кроса одржали смо Трку „За срећније 

детињство“ на фудбалском терену у Вранићу, продато је 315 стартна броја. Током 

октобра месеца, у  млађим разредима,  одржано је предавање на тему „Борба против 

трговине људима“. Деци су подељене бојанке и флајери на тему Борба против 

трговине људима. 

 Током новембра месеца из области Здравих стилова живота, спроведена је акција 

„Уређење школских дворишта''. Акцију смо спровели у школским двориштима 

Мељак, Шиљаковац и Вранић. Посађене су саднице воћа трешња, кајсије и крушка. 

Саднице су обезбеђене од стране Црвеног крста  Барајево. 

 Основна обука из пружања прве помоћи у седмим разредима у ОШ Павле Поповић 

Вранић, започета је у септембру, а завршена у децембру 2017. године. Укупно је 

обучено 59 ученика. 

 У децембру је организована акција добровољног давалаштва крви и започело је 

прикупљање чланарине за организацију Црвеног крста. Прикупљено је 27 950.00 

динара. 

 Предавања на тему Здравих стилова живота  спровођена  су у петим и седмим 

разредима од октобра до јануара, обрађене су теме о здравој исхрани, вредности 

физичке активности, наркоманије, хив-аидс, алкохолизма и дувана. 

 31. јануара обележен је Национални дан борбе против дуванског дима предавањем  

у старијим разредима, урађена је анкета о штетности дуванског дима  пре и после 

предавања. 

 Почетком фебруара месеца започет је ликовно – литерални конкурс на тему „Крв 

живот значи“ Учешће су узели млађи разреди, Прво место за ликовни рад освојила 

је ученица Лана Радиновић I/2 (учитељица Добринка Маринковић). Свим 

учесницима су подељене захвалнице и дипломе. 

 Од  марта су започеле припреме за  за квиз  „Шта знаш о Црвеном крсту“ ипред  

ОШ „ Павле  Поповић“  Вранић учешће је узело 20 ученика четвртих разреда (4 

екипе)припреме су трајале до почетка маја када је одржано и такмичење. На 

школском делу такмичења учествовало је четири екипе од којих су две пласиране у 

следећи круг, општинско такмичење. На општинком такмичењу екипе су освојиле 

прво и друго  место, као награде подељени су  комплети  школског прибора. А 

градско такмичење квиза  одржано је на Опленцу  где је наша екипа освојила 

четврто место. 
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 Крајем октобра имали смо удружену вежбу са Ватрогасном спасилачком јединицом 

Барајево и Управом за вандредне ситуације Београд, приближили смо деци како да 

поступе приликом несрећа, елементарних непогода и како да се што безбедније 

евакуишу.                                                                          

 17.маја учествовали смо на показној вежби евакуацијеученика и запослених из ош 

,,Павле Поповић'' у Вранићу.Учествовали смо у зони непосредне угрожености а 

зборно место је било код Дома културе у Вранићу.Наша екипа за пружање прве 

помоћи је промовисала своју делатност. Овим активностима смо показали које је 

место и учешће Црвеног крста у оваквим ситуацијама. 

 

 

 

5.2.2  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

Чланови Ученичког парламента у школској 2017/18. години су били:  

 

 

 Лазар Поповић, 7/1 (представник)  

 Милица Јелић, 7/1 (заменик) 

 Александра Вученовић, 7/2 (представник) 

 Уна Рудић, 7/2 (заменик) 

 Стефан Пантић, 7/3 (представник)  

 Душица Тодоровић, 7/3 (заменик) 

 Дарко Поповић, 8/1 (представник)  

 Теодора Јелић, 8/1 (заменик)  

 Ања Јелић 8/2  (представник)  

 Невена Јојић 8/2 (заменик)  

 Тамара Илић, 8/3 (представник)  

 Никола Станковић, 8/3 (заменик) 

 

 

За председника је изабрана Тамара Илић, 8/3, за заменика одн. потпредседника Дарко 

поповић 8/1, док је записничар Парламента била Ања Јелић, 8/2. Представници Ученичког 

парламента у Школском одбору за ову школску годину су били Невена Јојић 8/2 и Лазар 

Поповић 7/1 , члан Стручног актива за развојно планирање од ове године је била Милица 

Јелић 7/1. 

 

Ученички парламент је у току протекле школске године организовао и релаизовао следеће 

активности: 

 

 Конституисање Ученичког парламента за школску 2017/18. годину. 

 Одржано су три редовна састанака Парламента у току школске године. 

 Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог школе. 

 Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2017/18. 

годину. 

 Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2017/18.годину. 
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 Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставе и 

ваннаставних активности у школи). 

 Давање предлога организације спортских такмичења у школи (за млађе ученике, од 

првог до четвртог разреда, такмичење у шутирању голова). 

 Анализирање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода у 

току школске године. 

 Учешће у организацији журки за млађе и старије ученике у холу школе. 

 Украшавање новогодишње јелке и ходника школе. 

 

 

 

 

VI   ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

 
 

6. 1.  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

 
У току марта месеца обављено је редовно анкетирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима. Анкетиран је укупно 61 ученик, одн. 92% од укупног 

броја осмака у генерацији (66). 

 

27% ученика (прошле године 39%) је у току анкетирања изјавило да је донело одлуку коју 

школу ће уписати, одн. који образовни профил, 52% има неколико потенцијалних избора о 

којима још увек размишљају, а 21% није дало одговор. Поредећи резултате са прошлом 

годином, може се  приметити да се смањио значајно број ученика који у овом периоду 

имају већ дефинисану одлуку коју школу ће уписати, одн. који образовни профил. Ипа, 

треба напоменути да у оквиру ових 52% који се двоуме, значајан број је оних који наводе 

две школе за које имају дилему, што опет у великој мери говори о томе да су избор сузили 

и да ће га дефинитивно донети тек када буду видели са колико бодова располажу.  

 
Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

 

1. Историја 33 (54%) 

2. Физичко 22 ( 36%) 

3. Енглески језик, Биологија и Математика 21 (34%) 

4. Српски језик 20 (33%) 

5. Географија 16 (26%) 

 

Прошле године одабир је био нешто другачији:   

 

1. Ликовно 37 (56%) 

2. Физичко 33 (50%) 

3. Енглески језик 23 (35%) 

4. Биологија 22 (33%) 

5. Српски језик и Историја 21 (32%) 

 
 Најзанимљивије је да се Ликовно ове године не појављује у првих 5 (што се 

годинама уназад није десило). 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 56 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 Историја је забележила највећи успон, јер је са петог прошлогодишњег места 

заузела прво место ове године. 

 Сви остали предмети су се појављивали у првих пет и ранијих година, осим што се 

Географија опет појавила, а прошле године није била у врху. 

 

Професионалне области у оквиру којих ученици бирају занимања која су им посебно 

интересантна су: 

 

1. Хуманистичко- здравствени рад (медицински техничар, физиотерапеут, фармацеут, 

психолог …) 26 

2. Електротехника (програмер, електротехничар рачунара, техничар информационих 

технологија, администратор рачунарских мрежа …) 17 

3. Све остале области се појављују у доста мањем броју тако да су зато само ове две, 

горе наведене, истакнуте посебно. 

 

Прошле године резулати су били нешто другачији: 

 

1. Безбедност (војска, полиција, ватрогасна служба, техничар обезбеђења ...) 34 

2. Угоститељство (кувар, посластичар, угоститељски техничар ...) 29 

3. Хуманистичко- здравствени рад (медицински техничар, лаборант ...) 26 

 

Појединачно,  занимања која се издвајају као позитивни избори су: 

 

1. Програмер 10 + остала занимања из спектра нових електронских технологија 

(админ.рачунарских мрежа, електротехничар рачунара ...) 

2. Полицајац 9 

3. Професионални спортиста 8 

 

Прошлогодишњи резултати : 

 

1. Занимања из области информацијоних технологија 16 (програмер, администратор 

мрежа) 

2. Полицијац 14 

3. Кувар и фризер 10 

 

Ове године занимања из професионалне области Информационих технологија су и даље 

међу прве три области листе интересовања, што важи и за област Безбездности. 

Интересовање за област Угоститељствазначајно опада, док се област Хуманистичко-

здравственог рада и даље се налазе у врху листе са истим бројем појединачих избора док 

међу прве три области ове године нема Саобраћаја и Просвете и образовања.  

 

Мање омиљена занимања, одн. професионалне области  код осмака су: 

 

1. Угоститељство и туризам 26 

2. Медицина 18 

3. Просвета 17 
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Појединачно, најмање привлачна занимања су: 

 

1. Трговац 19 (као и прошле године) 

2. Фризер 16 

3. Наставник 12 ( на другом месту прошле године) 

 

 У оквиру професионалне оријентације реализовано је тестирање ученика тестом 

професионалних интересовања и обављени су разговори са ученицима који су 

изразили интересовање и жељу да добију додатне информације и савете у вези 

одабира одговарајуће средње школе.  

 

 Ученици осмог разреда и њихови родитељи су континуирано били обавештавани о 

свим битним питањима и темама везаним за упис у средњу школу, нове образовне 

профиле и процедуре полагања завршног испита и одабира жељене школе. 

Обавештавање је реализовано на часовима одељенског старешине као и 

организацијом посета Сајмовима образовања : 

 

 ,,Куда после основне школе?'' , Сајам образовања општине Вождовац, 2. 

марта 2018. године, у ОШ ,,Филип Филиповић'' (заинтересовану групу 

ученика водиле одељенске старешине 8/1 и 8/2) 

 ,,Сајам средњих школа'' општине Савски Венац, 10.3.2018. године у ОШ 

,,Исидора Секулић'' (један број ученика је посетио Сајам самостално и у 

пратњи родитеља). 

 ,,Четврти сајам средњих стручних и уметничких школа'' на Београдском 

сајму, 12. априла 2018. године (један број ученика је посетио Сајам 

самостално и у пратњи родитеља). 

 

 У сваком одељењу осмог разреда одржане су по две радионице са темом 

професионалне оријентације. Извођачи радионица су били наставница географије, 

педагог и психолог у сарадњи са одељенским старешинама осмог разреда. 

 

 Формиран је Вршњачки тим за професионалну оријентацију који је помагао Тиму 

за професионалну оријентацију у организацији Сајма занимања. 

 

 У школи је организован и Пети сајам занимања, 20. априла 2018. године намењен 

ученицима осмог разреда и њиховим родитељима. И ове године Сајам су посестили 

и ученици четвртог разреда матичне школе у Вранићу у циљу упознавања са разним 

занимањима.  

 

 Одржан је и општи родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда, 10. 

маја 2018, године у циљу упознавања родитеља са процедурама полагања завшрног 

испита и уписа у средњу школу. 

 

 Континурирано обавештавање ученика и њихових родитеља преко ФБ групе ,,Упис 

у средњу школу 2018.'' 
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ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РЕЗУЛТАТИ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

 

У школској 2017/18.години завршни испит је полагало 66 ученика. Један ученик је полагао 

у засебној просторији посебно припремљен тест који је подразумевао измењен садржај  уз  

пратњу личног пратиоца.  

Анализа остварених резултата са завршног испита  показује да су постигнућа ученика у 

различитим одељењима на завршном тесту слична и уједначена  (Графикон 1,2).  

 

Графикон 1. Просечно постигнуће ученика на сва три теста уз приказ најмањег, односно 

највећег просечног успеха по одељењу 

 
Графикон 2. Просечна оцена по тесту приказана на нивоу одељења 
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Анализа просечних  резултата на сваком од тестова, показује да су постигнућа ученика 

слична и на нивоу појединачних тестова за српски  језик, математику и комбиновани тест 

(Графикон 3).   

Ученици одељења 8/2 су најбоље урадили комбиновани тест, док су ученици одељења 8/3 

урадили боље тест из математике и  српског у односу на остале ученике.   

 

 

Графикон 3. Просечан број бодова према врсти теста 

 
 

 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

Од укупног броја ученика, 3 ученика није распоређено у првом кругу уписа у средње 

школе, док је једна ученица уписала приватну средњу школу.  

 

Од укупног броја ученика, 24 ученика је уписало средњу школу коју су прву навели у 

листи жеља, 16 ученика је уписало средњу школу која им је била друга по реду на листи 

жеља, 6 ученика је трећу и 7 ученика четврту. Три ученика је уписало средњу школу која 

им је била 10, односно 11 на листи жеља.  

 

Табела  1. Врста школе коју су ученици уписали по одељењима 

 
СРЕДЊА ШКОЛА 8/1 8/2 8/3 УКУПНО  

ГИМНАЗИЈА / 2 3 5 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 4 1 1 6 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 3 /  3 

ГЕОЛОШКО-ХИДРОМЕТЕРОЛОШКА 

ШКОЛА 

1 3  4 

ЕЛЕКТОТЕХНИЧКА ШКОЛА 2 2 5 9 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 3 1 2 6 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА  / 1  1 
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ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА 

ШКОЛА 

2 1 2 5 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

1. ТШ КОЛУБАРА (руковалац 

механизацијом, техничар за 

компјутерско управљање) 

2. ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ 

3. САОБРАЋАЈНО- ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

(ГСП)  

4. ТШ – (електотехничар рачунара)  

5. АРХИТЕКТОНСКА-ТЕХНИЧКА 

/ 3 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

12 

3 

 

 

1 

5 

1 

2 

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО 

1. ФРИЗЕР 

2. АУТОМЕХАНИЧАР 

3. ТРГОВАЦ 

4. ИНСТАЛАТЕР 

5. ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 

1 

1 

3 

1 

  

 

 

1 

 

1 

8 

1 

1 

4 

1 

1 

ТЕХНОАРТ  1   1 

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И 

ХИДРОГРАДЊУ  

  1 1 

УКУПНО  22 19 20 61 

 

Школе који је уписало највећи број ученика јесу електотехничке школе (9), економске и 

правне школе (7), медицинске школе (6), и техничке школе које својим образовним 

профилима поквирају различите области, а које је уписало 12 ученика. Од уписаних 

средњих школа, 54 ученика је уписало четворогодишње школе, а 13 ученика трогодишње 

средње школе. 

 

Графикон 4. Дистрибуција ученика по средњим школама (фреквенција) 
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Дистрибуција ученика по средњим школама 

 

 Гимназија 8,19% 

 Медицинска школа 9,83% 

 Угоститељско-туристичка школа 4,91% 

 Геолошко-хидрометеоролошка школа 6,55 

 Електротехничка школа 14,75% 

 Економске и правне школе 11,47% 

 Хемијско-прехрамбена технолошка школа 8,19% 

 Техничка школа 19,67% 

 Средња школа Барајево 13,11% 

 Техноарт 1,63% 

 Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 1,63% 

 

 

Број поена који су ученицима били потребни да би уписали одређену школу се разликовао 

од школе до школе и од смера до смера. Што се тиче електотехничких школа, поени који 

је имао последњи уписан ученик у Електотехничкој школи ,,Стари Град'' за смер 

електотехничар рачунара био је 71,31, док је за исти смер у  школи ,,Никола Тесла'' 

последњи уписани ученик имао 87,10 поена. Поени последњег уписаног ученика у школи 

,,Стари град'' за смер електотехничар енергетике је 56,59 поена, док је у школи ''Никола 

Тесла'' ове године последњи уписан имао 60,38. 

 

Број поена потребан да би се уписале медицинске школе је био нешто уједначенији у 

различитим школама. У Медицинској школи број поена који је имао последни уписан 

ученик за смер медицинска сестра – техничар је био 79,73, док је за исти смер у школи 

''Надежда Петровић'' последњи уписан ученик имао 77,76 поена.  Број поена који је имао 

последњи уписан за смеру фармацеутиски техничар у Медицинској школи ,,Београд'' је 

86,65 поена, док је за смер медицинска сестра-васпитач било потребно 79,62 поена.  

 

Последњи уписан ученик у Гимназији ,,Патријарх Павле'' за друштвено-језички смер је 

имао 77,03, док је за природно-математички смер  имао 75,76 поена. Сличан број поена је 

требао имати  за Угоститељско-туристичку школу (74,53 поена за смер туристичко-

хотелијерски техничар), Медицинску школу (74,20 за смер Козметички техничар), 

Економску школу (72,65  за смер економски техничар).  

 

Ђак генерације школске 2017/18.године Никола Станковић, је са 94,48 поена уписао 

Тринаесту београдску гимназију, природно-математички смер, за који је требало 58,97 

поена колико је имао последњи уписани ученик.  

 

 

 

6.2 ПРОГРАМ ,,ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ'' 

 

Програм ''Основе безбедности деце'' је пројекат настао у сарадњи Министарства 

унутрашњих послова и Министраства просвете, науке и технолошког развоја. На основу 

потписаног Протокола о сарадњи између два Министарства, програм ''Основе безбедности 

деце'' је реализовани у нашој школи током 2017/2018. године. 
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У четвртом и  шестом разреду, у периоду од септембра до априла, полицијски службеници 

су одржали осам предавања. Предавања су реализована једном месечно на часовима 

одељенског старешине. 

 

Теме предавања су биле следеће:  

 

 Заштита од пожара,  

 Безбедност деце у саобраћају, 

 Основи безбедности деце,  

 Насиље као негативна друштвена појава,  

 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа,  

 Превенција и заштита деце од трговине људима, Превенција и заштита деце од 

злоупотребе опојних дрога и алкохола и 

 Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 

 

Ученици су пажљиво пратили предавања и активно учествовали  у разговору  о датој теми. 

 

 

 

6.3. ПРОГРАМ ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ'' 

 

Ученици млађих разреда наше школе свакодневно у својим редовним активностима имају 

уврштене 15-тне вежбице по паноима који се налазе у свакој учионици Весела столица, а у 

међуврем,ену су осмислили и сопствене игрице које имају за циљ промену активности 

кроз физичку рекреацију. 

 

 

 

6.4  ПРОЈЕКАТ ,,МИНИ-МИНИ'' 

 

 

МИНИ-МИНИ СПОРТ је пројекат Спортског савеза Београда замишљен као увод и 

припрема за школска спротска такмичења, један од најмасовнијих пројеката које подржава 

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину. 

 

МИНИ МИНИ СПОРТ подстиче системско вежбање, ствара навике за учешће у спорту и 

што је најважније деци, без обзира на реалне физичке способности и стварну спортску 

обдареност пружа могућност да своје потребе у области спорта квалитетно задовољавају.  

Програм је намењен ученицима млађим ученицима имајући у виду чињеницу да су период 

поласка у школу, почетка школовања и социјализација веома важни као предуслов 

правилног психофизичког развоја деце. Такође, изражена је потреба за повећањем физичке 

активности у циљу превенције постуралних поремећаја и хипокинезије код деце млађег 

школског узраста. Поред спортске, рекреативне и едукативне димензије, овај пројекат има 

изразиту социјалну компоненту а деца кроз дружење најлакше усвајају знања и нове 

навике.  
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На позив Спортског савеза Београда да се прикључимо учешћу у пројекту Мини-Мини 

ученици и учитељи наше школе су се радо одазвали. Активисти Спортског савеза су 

22.01.2018. године посетили нашу школу и у спортској сали са свим ученицима првог 

разреда су извели пролазак кроз полигон који су они поставили. Након тога су били 

награђени слатким производима Соко Штарка, а заједничке фотографије су изашле у 

Спортском журналу, на изузетно задовољство и понос родитеља.  

 

 

 

 

VII  СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 
 

7. 1. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

 

7.1.1 СТРУЧНА ВЕЋА 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (СРПСКИ ЈЕЗИК) 

 

 У школској 2017/ 2018. години Стручно већа за српски језик чиниле су Нада 

Кршанин, Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић. Руководилац већа је била 

Симонида Ђорђевић. 

 

 Стручно веће одржало је седам састанака. 

 

 У току школске 2017/2018. године реализован је планирани фонд часова, са 

одступањима од неколико часа. 

 

 Наставнице српског језика држале су часове допунске и додатне наставе у складу са 

својим задужењима у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. Часови допунске 

наставе помогли су заинтересованим ученицима да савладају програм за прелазну 

оцену, а били су и корисни за децу која похађају наставу по ИОП-у. Нажалост, неки 

ученици не показују интересовање за овај облик наставе, о чему су обавештене 

њихове разредне старешине и родитељи, а евиденција о доласцима на допунску 

вођена је у предвиђеним дневницима. Ученици су и ове године били 

заинтересовани за додатне облике рада. Часови додатне наставе осмишљени су тако 

да прате календар такмичења и допринесу што успешнијем раду и бољим 

резултатима. 

 

 Планови и програми усклађени су у оквиру Стручног већа. Наставнице су се, на 

почетку школске године, договориле о распореду писмених и контролних задатака. 

Ученици су на огласној табли, испред зборнице, могли да се благовремено 

информишу о распореду провера у току школске године. 

 

 Да би се обезбедио што већи број књига, усклађен је и план обраде лектира.  
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Наставнице Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић одабрале су и купиле на Сајму 

књига лектиру и белетристику за школску библиотеку. Одабране наслове уврстиле 

су у програм обраде домаће лектире. 

 

 Сви наставници српског језика користе уџбенике Издавачке куће ,,Клет“. 

Наставнице Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић радиле су евалуацију 

уџбеника Издавачке куће ,,Клет“ за пети разред и одржале радионицу за упоредну 

анализу уџбеника ,,Клета“ и ,,Новог Логоса“. За следећу школску годину одабран је 

,,Клетов“ уџбенички комплет за пети разред. 

 

 Ове године ученици су учествовали на такмичењима из српског језика, 

рецитаторским и литерарним такмичењима. На школском нивоу такмичења из 

српског језика учествовало је двадесет петоро ученика од петог до осмог разреда. 

На следећи, општински ниво, пласирало се петнаесторо ученика (осморо ученика 

имало је директан пласман). На градском такмичењу школу је представљало 

седморо ученика. Ученик Никола Станковић 8/3 освојио је треће место на градском 

такмичењу и добио диплому. 

 

 Наставнице српског језика припремале су ученике за такмичења, правиле тестове за 

школски ниво такмичења, прегледале их, учествовале у организацији општинског 

такмичења у школи. Наставнице Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић водиле су 

ученике на градско такмичење и бринуле о њима. Ученици који су постигли добре 

резултате на општинском такмичењу награђени су дипломама. Троје ученика осмог 

разреда награђено је посебним дипломама за истицање у оквиру предмета (Никола 

Станковић 8/3, Ивана Илић 8/1 и Моника Радовановић 8/2). 

 

 У школској 2017/2018. години постојале су три секције: драмска, литерарно-рецита- 

      торска и библиотечка.  

 

Литерарно-рецитаторску секцију водила је Јелена Игњатовић, драмску Симонида           

Ђорђевић, а Нада Кршани била је задужена за рад у библиотеци. Раду рецитаторске 

секције наставнице српског језика допринели су кроз избор ученика за секцију и  

            вежбање изражајног казивања стихова. На школском такмичењу рецитатора 15 

ученика млађих и старијих разреда остварило је добар пласман.Школско такмичење  

рецитатора организовала је наставница Јелена Игњатовић. Седморо ученика 

представљало је школу на општинском такмичењу. Ученици Сара Поповић 4/1 и 

Сергеј Петровић 8/3 пласирали су се даље. Наставница Симонида Ђорђевић водила 

је ученике на градско такмичење. 

 

 Извођење драмске секције било је окосница програма за прославу Савиндана. Као и 

сваке године, наставнице Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић учествовале су у 

осмишљавању представе, сарађивале са другим секцијама на припреми програма, 

координирале њихов рад, припремале конферансу, држале пробе. Наставнице 

Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић припремале су ученике и за приредбу 

поводом Дана школе, одабрале и адаптирале текстове, вежбале са ученицима, 

припремале део сценографије и костима, држале пробе, координирале рад других 

учесника, писале конферанску, надгледале извођење приредбе. 

 

      -    Школа је традиционално учествовала на конкурску литерарног стваралаштва 
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           које организује Библиотека града, Мајска песничка сусретања. На општинском 

           такмичењу освојене су три награде, а школу је на градском нивоу предтсављала 

           ученица Моника Радвановић 8/2. Наставнице су прикупљале радове, правиле 

           селекцију најбољих, припремале ученике за рецитовање својих стихова. 

           Наставница Нада Кршанин водила је ученике на општинско такмичење. 

       

 Наставнице Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић лекторисале су радове 

ученика за два броја школског часописа. 

 

 Наставнице Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић водиле су заинтересоване 

ученике на Сајам књига. У вођењу ученика помогле су им педагог Симка 

Вукојевић, психолог Драгана Николић и наставница енглеског језика Милица 

Војводић. 

 

 Стручно веће одржало је седам састанака у току школске године. На њима се 

разговарало о текућим питањима из наставе и резимирани су резултати рада. 

Руководилац већа водио је записнике са састанака и они се налазе у свесци Већа, а 

годишњи приказ налази се у овом извештају.  

 

 У току школске 2017/ 2018. године одржано је пробно тестирање за полагање 

завршног испита. Наставнице српског језика прегледали су пробне тестове и 

анализирале постигнуте резултате. Наставнице Јелена Игњатовић и Симонида 

Ђорђевић држале су часове припремне наставе за осмаке. Наставница Симонида 

Ђорђевић распоређена је за прегледача на Завршном испиту. Резултати ће бити 

накнадно анализирани. Наставница Симонида Ђорђевић правила је пробни и 

завршни тест за ученика Филипа Ђурђевића (ИОП 2). 

 

 Ове школске године, у оквиру педагошко-инструктивног рада,  сви наставници 

српског језика имали су посету на часу и усмено су обавештени о утисцима са 

посећених часова.  Наставница Нада Кршанин одржала је огледни час (наставна 

јединица: Промена српског језика кроз српску кинематографију), тема је ученицима 

била позната и занимљива. Наставница Јелена Игњатовић одржала је угледни час 

(наставна јединица: Квиз, скоро као ,,Слагалица“), систематизација градива из 

граматике и књижевности, коришћење квиза у настави. Час је процењен као веома 

успешан. Наставница Симонида Ђорђевић одржала је угледни час (наставна 

јединица: Представљам ти једну књигу), приказ ваншколске литературе и употреба 

паноа, реферата и презентација у настави. Час је процењен као веома успешан. 

Посећени часови наставница Јелене Игњатовић и Симониде Ђорђевић похваљени 

су на састанку Педагошког колегијума као два часа, од неколико похваљених, који 

задовољавају све индикаторе у упитнику којим се процењује квалитет одржаног 

часа. 

 

 Наставнице Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић посетиле су Зимски семинар 

на Филолошком факултету, биле на предавањима и одабраним радионицама, као и 

трибини о новинама у програму за следећу школску годину.  

 

 Наставнице користе школска настава средства која су им на располагању. У првом 

полугодишту предат је списак наставних средстава која би допринела квалитету 

наставе. 
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 Наставница Нада Кршанин одржала је час ког ученика четвртог разреда као део 

упознавања ученика са наставницима који ће им предавати у петом разреду.  

 

 Стручно веће завршило је рад у овој школској години предајом Годишњег 

извештаја и писањем плана за наредну годину. Изабран је руководилац за следећу 

годину и то ће бити Нада Кршанин. Расподела одељења биће накнадно урађена. 

Драмску секцију водиће Јелена Игњатовић, библиотечку Нада Кршанин, а 

рецитаторску Симонида Ђорђевић. 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (СТРАНИ ЈЕЗИЦИ) 

 

 

У школској 2017/2018. састав Стручног већа чиниле су Милица Војводић, Ана Марићевић 

и Слађана Роксић (наставници енглеског језика), Ведрана Стојановић и Ања Пешић (која 

је заменила Милу Ђуричић) - наставници руског језика и наставник француског језика 

Горица Вељовић која је уједно и руководилац Већа. 

 

 Наставници страних језика су редовно одржавали састанке и разматрали тачке 

дневног реда по месецима. 

 У септембру је утврђен распоред писмених задатака и контролних вежби који је био 

доступан и ученицима и родитељима на огласној табли, и договорени су термини 

допунске и додатне наставе, као и секције, чија се евиденција води у помоћним 

дневницима (у петом разреду се води у дневнику рада). 

 Извршена је подробнија анализа иницијалног тестирања за сваки језик и сваки 

разред. 

 Обележен је Европски дан језика, 26. септембар, пригодним паноима из свих језика 

на тему „Наши писци или песници преведени на стране језике“. 

 За поједине ученике који прате наставу по индивидуалном образовном плану, 

изведен је закључак на основу размене искустава наставника страних језика, да 

треба што више индивидуализовати наставу. Tи ученици су испунили минимум 

захтева с обзиром на недолазак на допунску наставу. 

 Осам ученика осмог разреда у пратњи наставнице енглеског језика, посетили су 

Амерички кутак на дан њиховог празника „Halloweеn“, 31.10.2017. `где су имали 

прилику да се упознају са начином рада кутка и могућностима које нуди. Дана, 

21.12.2017. кутак су посетили и ученици млађих разреда (2. и 3. разред из Мељака и 

Вранића) у пратњи наставнице енглеског Слађане Роксић, наставника разредне 

наставе Драгане Драче и педагога Симке Вукојевић. Са радионице „Прављење 

Новогодишњих честитки“ ученици су понели вема лепе утиске. Наставнице 

Милица Војводић и Ана Марићевић су водиле ученике у кутак 15.05.2018. 

 Одржани су планирани огледни и угледни часови: 

 Ана Марићевић (угледни час, 27.11.2017. – 4/2), 

 Горица Вељовић (угледни час, 14. 12. 2017. – 5/1), Слађана Роксић са Драганом 

Драчом (угледни интердисциплинарни час, 26.12.2017.- 2/4), Ведрана Стојановић 

(огледни час, 21.05.2018. – 6/3) и Милица Војводић (угледни час, 24.05.2018. – 6/3). 
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 Наставнице страних језика су присуствовале семинарима које су планирале својим 

годишњим планом и свако појединачно за себе води евиденцију о оствареним 

бодовима како ван установе тако и у оквиру ње. 

 Наставнице Горица Вељовић и Ведрана Стојановић су одржале планирани час 

упознавања са другим страним језиком и његовом културом, у одељењима 

4.разреда у Вранићу и Мељаку. 

 Што се тиче општинског такмичења из страних језика организовано је у нашој 

школи. Било је два ученика из енглеског језика и један ученик из руског, али нису 

остварили пласман за даље такмичење. С друге стране,десетак ученика 6. и 7. 

разреда, учествовало је на међународном такмичењу из енглеског језика 

(„Hippolanguagecompetition“,24.02.2018.) где су имали лепе резултате али нису 

имали максималан број поена за пролазак у полуфинални круг.  

 Уџбеници остају исти, осим оних за први и пети разред где долази до промена због 

новог Плана и програма. За француски и руски језик одабрани су Клетови 

уџбеници, док су за енглески одабрани Оксфордови. У вези са новим Планом и 

програмом очекује се обука наставника. 

 Дана 29. марта одржана је приредба поводом Франкофоније која је већ постала 

традиција у нашој школи и која увек наиђе на добар одјек публике. 

 Наставница руског Ведрана Стојановић је са неколико ученика присуствовала 

приредби поводом Дана жена коју је организовала њена колегеница из барајевске 

школе. 

 Поводом Дана школе, 1. априла, сви наставници страних језика имали су учешће са 

својим ученицима на приредби, чиме су допринели да програм буде богатији и 

занимљивији. 

 У мају и јуну су одржани разредни испити из француског језика за наше бивше ђаке 

који су прешли у друге школе. Филип Марковић, ученик 8. разреда , положио је са 

оценом одличан 5, а Михаило Вукмировић, ученик седмог разреда, са оценом 

врлодобар 4. 

 За избор семинара за школску 2018/2019. годину чека се излазак новог каталога. 

 Сатављен је годишњи план Стручног већа за наредну школску годину и изабран је 

нови руководилац већа – Ана Марићевић, наставник енглеског језика. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО) 

 

Стручно веће су чинили: Александар Давидовић, Сандра Шљивовац, Бојана Симић, 

Момчило Вулевић, Боривоје Танасковић, Рада Јоксимовић, Биљана Вучковић, Јелена 

Видић. Руководилац већа је био Момчило Вулевић. У оквиру стручног већа реализоване су 

следеће активности: 

 

Септембар: 

 

 Усвојен програм рада Стручног већа 

 Усвојен годишњи план и програм за математику, физику и ТИО 

 Предметни наставници су сачинили спискове потребних наставних средстава и 

доставили их управи школе 
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 Потврђена је подела одељења из јуна 

 Констатовано је да се врши усклађивање критеријума оцењивања из предмета који 

су у корелацији 

 Констатовано је да је иницијално тестирање урађено из свих области овог актива.  

 

Октобар: 

 

 Разговарало се о томе како да ученици лакше прихвате новодобијене предмете 

 Одређени су критеријуми по којима ће ученици бити позивани на допунску и 

додатну наставу. У договору са педагошко-психолошком службом одређени су 

ученици за ИОП наставу 

 У ваннаставне активности  укључeне саобраћајна и грађевинска секција. 

 

Новембар: 

 

 Анализирана је реализација садржаја програма, успех и постигнућа ученика из 

предмета који су у саставу овог актива у протеклом периоду. Констатовано је да се 

садржаји реализују и да су постигнућа солидна 

 Констатовано је да се наставна средства користе и да треба набавити нова наставна 

средства чијим би коришћењем били постигнути бољи резултати. Сачињена је 

листа потребних наставних средстава по предметима овог већа  и прослеђена 

управи школе 

 Огледни час из ТИО одржала Рада Јоксимовић 28.11.2017. године. 

 

Децембар: 

 

 Редовна, допунска и додатна настава се одржавају по плану и нема никаквих 

потешкоћа у реализацији планираних садржаја 

 Наставници овог актива су се стручно усавршавали путем  планираних семинара 

као и у оквиру установе 

 Боривоје Танасковић одржао угледни час у одељењу 61 - дана 26.12.2017. године 

 Јелена Видић одржала угледни час из физике 26.12.2017. године у одељењу 82  

 Биљана Вучковић одржала угледни час из ТИО 01.12.2017. године. 

 

Јануар -  фебруар: 

 

 Анализирани су резултати ученика на крају 1.полугодишта и констатовано је да има 

доста простора за побољшање успеха 

 Констатовано је да су планирани садржаји и фонд часова остварени 

 Допунска и додатна настава су реализоване и дају одређене резултате 

 Ученици ће се кроз додатну наставу припремати за такмичења 

 Општинско такмичење из физике одржано 18.02.2018. године а на окружни ниво 

такмичења пласман остварили Павле Видановић 63 и Радован Вељовић 72 
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Март: 

 

 Школска такмичења су одржана према распореду који је одредило Министарство 

просвете. Водили смо рачуна да један ученик узме учешће из највише 2 предмета 

 Кроз додатну наставу припремали смо ученике који су се пласирали на општинска 

такмичења 

 Општинско такмичење из математике одржано 02.3.2018. године, на окружни ниво 

такмичења пласман остварио Давид Михаиловић 63 

 Општинско такмичење из ТИО одржано 10.3.2018. године, на окружни ниво 

такмичења пласман остварили: Давид Михаиловић 63, Радека Александар 61 и 

Мацура Стефан 51 

 Угледни час из ТИО одржао Вулевић Момчило 16.3.2018. године. 

 

 

Април: 

 

 Разматран је успех ученика на крају трећег класификационог периода и 

констатовано је да би требао да буде бољи 

 Констатовано је да су планирани садржаји и фонд часова остварени 

 Општинско такмичење" Шта знаш о саобраћају " одржано 21.4.2018. године, на 

окружни ниво такмичења пласман остварили: Ања Грубовић 52, Урош Лазаревић 52 

и Страхиња Марковић 63 

 Извршена је анализа постигнутих резултата са општинских и окружних такмичења. 

На окружном такмичењу из математике Давид Михаиловић 63 освојио треће место. 

 

Мај: 

 

 Ученици су постигли одређене резултате у ваннаставним активностима, а посебно у 

секцијама везаним за ТИО 

 Сматрамо да су одабрани уџбеници за предмете овог актива добри и да са њима 

треба наставити рад 

 Извршен је избор уџбеника за 5. разред . 

 
 

Јун: 

 

 Анализиран је извештај руководиоца Стручног већа и констатовано је да он 

обухвата целокупан рад у току претходне школске године 

 Подела одељења за наредну школску годину 

 

Математика: Александар Давидовић –51,52,53,71,83, 

  Сандра Шљивовац- 61,62,63,72,73  

  Марија Станковић -81,82 

Физика:          Јелена Видић – 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83 

 

Техничко и информатичко образовање - Техника и технологија : 

           Момчило Вулевић – 51, 52, 61, 62, 63, 71, 72,73, 81, 83 
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                      Боривоје Танасковић – 51, 52,53, 61, 63, 71, 72, 73, 81, 82,83 

                      Биљана Вучковић – 82 

                      Рада Јоксимовић – 53,63 

 

Информатика и рачунарство: 

                      Момчило Вулевић- 51,52,53 

                      Александар Давидовић- 61,62,63 

 

Од ове године у састав овог стручног већа улази и информатика и рачунарство као 

редован предмет.  

За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабрана  је Сандра 

Шљивовац. 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА) 

 

У току школске 2017/2018. године стручно веће историја –географија је  реализовало 

следеће : 

 

 Усвојен је план и програм стручног веће  

 Предложена су наставна средства која треба набавити 

 Припремљени су иницијални тестови и  договорено је да се уради анализа 

 Организовали допунску и додатну наставу , договарали се око   избора ученика за 

додатну наставу и припрему за такмичење 

 Предложили набавку потребне литературе на сајму књига  

 Предлагали ученике за ИОП и договорали начин рада  са њима 

 Анализирали успех ученика на крају тромесечја ,полугођа и  школске године, а 

посебну пажњу смо посветили ученицима са недовољним оценама и ученицима 

који наставу похађају по ИОП-у 

 Пратили смо реализацију плана и програма и фонда часова ,анализирали 

програмски садржај 

 Договарали се о семинарима и саветовањима 

 Припремали ученике за такмичења и анализирали њихов успех 

 Реализовали угледни час  

 Припремали ученике за пробно тестирање, 

 Договарали се око припреме ученика за завршни испит и припремали их на 

редовним  и припремним часовима 

 Учествовали на општинском и градском такмичењу и анализирали резултате 

 Направили избор уџбеника за пети разред за 2018/2019. годину 

 Размењивали информације са стучних сатанака и скупова и договарали реализацију 

датих  задатака  

 Припремали тестова за ученике 8-ог разреда који наставу похађају по ИОП-у 

 прегледали тестове са пробног тестирања ученика 8-ог разреда и анализирали 

резултате 

 Прегледали тестове са завршног испита и анализирали резултате 

 Присуствовали на обукама и семинарима у школи и ван ње 
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 Учествовали у активностима у школи везаних за прославе , спортска дешавања и 

остало. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА (ЛИКОВНА КУЛТУРА, МУЗИЧКА КУЛТУРА 

И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ) 

 

Веће су чинили следећи наставници: Јасмина Тешић, Борис Бубало, Илија Спасојевић и 

Тања Веселиновић. Руководилац већа је био Илија Спасојевић. 

 

Септембар: 

 

Направљени спискови од стране свих чланова актива за хор, цртање, сликање, вајање и 

спортске секције. 

 Коришћење наставних средстава у оквиру спортских секција. У сали инсталирани 

семафори и трибине. 

 Урађен календар спортских активности 

 20.09. одржано школско такмичење из стоног тениса 

 28.29.09. одржано градско такмичење из стоног тениса 

 Одржано иницијално тестирање - ликовна култура 

 Одржано иницијално тестирање - музичка култура. 

 

Октобар: 

 

 31.10. одржано градско првенство у пливању, учествовали и освојили места 

ученици наше школе. 

 17.10. градско такмичење у рукомету, категорија девојчице 7 и 8 разред 

 19.10. градско такмичење у рукомету, категорија дечаци 7 и 8 разред 

 19.10. градско такмичење у рукомету, категорија дечаци 5 и 6 разред 

 03.11.  градско такмичење у рукомету, категорија девојчице 5 и 6 разред 

 04.10. Ликовна култура - "дечија недеља", посета Барајеву у организацији Центра за 

културу Барајево и полицијском станицом Барајево. 

 07.10. Обука наставника - Office 365 

 19.10. Изложба ликовних радова 

 Угледни час из предмета музичка култура одложен за мај 2018. 

 

Новембар: 

 

 Огледни час Ликовна култура - одржан 

 02.и 03.11. Осликавање "летње учионице"  

 18.11. "Школа карикатуре"  

 29. и 30.11. Изложба ликовних радова 

 План набавке наставних средстава у оквиру актива, изнете потражње за све 

предмете актива. 

 Стручно усавршавање ван установе: 

 05.11. Борис Бубало, "Вредновање у физичком васпитању- модели оцењивања" К1 

П2 8 сати. ОШ " Младост" Нови Београд 
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 05.11. Јасмина Тешић "Вредновање у физичком васпитању- модели оцењивања ,,К1 

П2 8 сати. ОШ ,,Младост" Нови Београд 

 23.11. Градско такмичење у одбојци, учешће све четири категорије - 7 и 8 разред. 

 

Децембар: 

 

 05.12. 08.12. 18.12. Градско такмичење у одбојци  

 10.17. и 24.12. Школа керамике 

 28. и 29.12. Изложба ликовних радова 

 28.12. Изложба калиграфских радова. 

 

 

Јануар: 

 

 Школска слава - У припреми представе учествовали наставник ликовне  и музичке 

културе као техничка подршка. 

 17.01. Општинско такмичење из кошарке за девојчице 7 и 8 разред.  

 24.-26.01. Сценографија за "Светог Саву" наставник Тања Веселиновић (5 бодова) 

 Органитација аудио опреме и тонске пробе наставник Илија Спасојевић (5 бодова) 

 26.01. Продајна изложба. 

 

 

Фебруар: 

 

 14.02. Општинско такмичење из кошарке девојчице 5 и 6 разред 

 28.02. Општинско такмичење из фуцала дечаци 7 и 8 разред 

 27 и 28.02. Изложба ликовних радова  

 27.02. Градско такмичење из певања " Златна сирена" категорија - забавна песма 

свих епоха. 

 

 

Март 

 

 14.03. Трећи конкурс за фестивал ликовног стваралаштва ,,Табла фест" 2018.  

 14.03.  Општинско такмичење у фуцалу дечаци и девојчице 5 и 6 разред  

 26.03. Васкршње чаролије - Општинско такмичење  

 26.03. Сценографија поводм Дана школе наставник Тања Веселиновић 

 26.03. Техничка, аудио  и тематска припрема Дана школе наставник Илија 

Спасојевић 

 27.03. фуцал,  дечаци 5 и 6 разред, градско такмичење 

 29.03. Међународно бијенале уметничких дечијих израза ,,Лепо се играј" 

 29.03. Продајна изложба радова калиграфске радионице. 

 

Април 

 

 01.04. Реализација представе поводом Дана школе, техничка подршка, учествовање 

наставник музичке културе Илија Спасојевић и сценографија наставник ликовне 

културе Тања Веселиновић 
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 11.04. Градско такмичење фуцал, девојчице 5 и 6 разред 

 26 и 27.04. Изложба ликовних радова. 

 

Мај 

 

 03.05. Угледни час ликовне културе  

 09.05. Избор уџбеника за пети разред ликовна култа 

 09.05. Избор уџбеника за пети разред музичка култура 

 25.05. Стручно усавршавање ван установе: Борис Бубало, "Промене у наставним 

плановима програмима Физичког васпитања у светлу нових законских решења", 

трибина, Факултет спорта и физичког васпитања, Београ Јасмина Тешић, "Промене 

у наставним плановима програмима Физичког васпитања у светлу нових законских 

решења", трибина, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

 25.05. Посета музеју афричке уметности и ликовни конкурс "Разгледница из 

Африке" 

 31.05. Изложба ликовних радова. 

 

Јун 

 

 Оцене размотрене, ученици похваљени, годишњи план рада већа у припреми као и 

израда глобалних планова по предметима. 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА) 

 

Чланови већа су били наставници: Славица Миљковић, Тамара Досевска, Јелена Јовановић 

и Јелена Видић. Руководилац већа је била Тамара Досевска. 

 

 План и програм Стручног већа за школску 2017/2018. годину усвојен је пред 

почетак школске године, уједначен је критеријум оцељњивања, утврђена  је 

корелација из предмета хемије и биологије и постигнут договор о коришћењу 

уџбеника за наступајућу школску годину. 

 

 Нови предмети за ученике петог разреда, биологија и седмог разреда, хемија, 

заступљени су са по два часа недељно. Анализом успеха на крају првог тромесечја 

утврђено је да се ученици добро сналазе у савлађивању градива, са мањим бројем 

ученика којима је неопходна допунска настава, као и ученици који ће похађати 

наставу по ИОП-у. За ученике по ИОП-у направљен је подсебан план и програм. 

 

 Огледни часов из биологије је реализовала Тамар Досевска. Славица Миљковић 

одржала и угледни час из биологије, а Јелена Видић и Јелена Јовановић су одржале 

угледне часове из хемије. 

 

 Наставницили су припремали ученике за такмичења. Школска такмичења из оба 

предмета су организована у школи. Општинско такмичење из биологије одржано је 

17.03.2018. у школи у Вранићу. На градском такмичењу, освојено по једно треће 

место у петоми шестом разреду, без даљих пласмана.  
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 Ученици су постигли следеће резултате: једно освојено прво место и пласман на 

општинско у петом разреду, два освојена друга места и једно треће место и један 

пласман на општинско такмичење у шестом разреду, једдно освојено трече место у 

седмом разреду, док у осмом разреду није било запажених резултата; што се тиче 

хемије, у седмом разреду освојено је једно прво и једно треће место, а у осмом 

разреду, два прва места са једним пласманом на градско такмичење, и једно треће 

место. На градском такмичењу један ученик има похвалу са освојеним трећим 

местом, али без даљег пласмана. 

 Наставници су ишли на стручна усавршавања. Поред тога, због промене плана и 

програма за пети разред, наставнице биологије су упућене на обуку која је 

организована од стране Министарства просвете. Обука се одржава 05-06.07. 2018. У 

складу са променама плана и програма, мења се и уџбеник за пети разред у односу 

на претходне године. Наставнице су се, након детаљне анализе, одлучиле за 

коришћење уџбеника издавачке куће Герундијум. 

 Чланови већа саставили су списак потребних наставних средстава и проследили 

исти руководству школе. 

 Састанци чланова стручног већа одржавана и организована су у складу са 

распоредом и обавезама свих чланова и оставарена је успешна међусобна  

комуникациј и сарадња. 

 Реализација плана и програма је остварена. Крајем школске године анализиран је 

успех ученика и сагледани су проблеми са којима смо се суочавали. 

 Направљен је план и програм за школску 2018/2019. годину, са новим програмом 

рада. 

 За руководиоца стручног већа за наредну школску годину изабарана је Јелена 

Видић, професор хемије. 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Стручно веће из области разредне наставе је реализовало све планиране активности за 

школску 2017/18. , кроз састанке који су се редовно одржавали по Годишњем плану. Веће 

су чинили сви учитељи од првог до четвртог разреда, а руководилац Већа је био Милан 

Митић. 

 

Реализоване су следеће активности: 

 

 Планирање годишњих и месечних планова учитеља 

 Анализа Иницијалних тестова из области Српског језика, Математике, Природе и 

друштва(Света око нас) 

 Праћење реализације индивидуалних наставних планова рада, анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају сваког класификационог периода 

 Континуирана сарадња са директором, ПП службом и секретаријатом школе 

 Размена искустава међу колегама из редовног процеса наставе, из комбинованих 

одељења, као и са колегама који раде са ученицима по ИОП-у 

 Реализација и анализа огледног часа који је одржала учитељица Слађана Дамевић 

 Реализација и анализа угледних часова које су одржали сви учитељи 
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 Учешће учитеља у активностима школе око обележавања Светог Саве, Дана школе, 

Дечје недеље, Недеље здраве исхране, одељењских приредби, излета, рекреативне 

наставе... 

 Припрема ученика за такмичења и анализа постигнутих резултата 

 Сарадња учитеља са локалном заједницом (ватрогасци, Црвени крст, Центар за 

културу Барајево) 

 Избор уџбеника за први разред 

 Стручно усавршавање учитеља и анализа посећених семинара: Дечији страхови као 

инхибитори напредовања у развоју и учењу (28.10.2017).  

 Међупредметни приступ настави учењу и развој компетенција ученика 

(18.11.2017.), Зимски сусрети учитеља(3.3.2018.),Обука учитеља првог разреда  за 

остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења, 

XXXII Сабор учитеља Србије  

 ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава''(16.и 17. 

06.2018.) 

 Стручно усавршавање учитеља кроз присуство на трибинама Архимедеса на 

Учитељском факултету у Београду и презентацијама уџбеника (БИГЗ, Пројектна 

настава- Сања Благданић) 

 Анализа завршних тестова из области Српског језика, Математике, Природе и 

друштва односно Света око нас 

 За руководиоца Стручног већа из области разредне наставе у наредној школској 

години 2018/19. изабрана је Драгана Гогић, а за записничара Милена Јанковић 

 

 

 

7.1.2 СТРУЧНИ ТИМОВИ 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У протеклој школској години превенцијом насиља се бавио Стручни тим за заштиту 

деце и ученика од насиља, у саставу: 

 

 Симка Вукојевић, педагог 

 Драгана Николић, психолог (координатор) 

 Милица Војводић, наставник енглеског језика  

 Момчило Вулевић, наставник техничког образовања 

 Ирина Стефановић, наставник разредне наставе 

 Јадранка Мацура, наставник разредне наставе 

 Слађана Дамевић, наставник разредне наставе 

 Тамара Бабић/Милан Митић, наставник разредне наставе 

 

 

 Утврђивање чланова Стручног тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања. У току другог полугодишта колегиницу Тамару Бабић мења Милан 

Митић, наставник разредне наставе у Шиљаковцу. 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 76 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 У току ове школске године одржано је шест редовних планираних по Годишњем 

плану и седам састанака мини тимова који су се састајали поводом разматрања 

актуелних проблема, одн. насилних понашања ученика. 

 Евиденција ученика са ризичним понашањем од првог до осмог разреда. 

 Саветодавни рад са ученицима који показују ризично понашање. 

 У току школске године спроведена је анкета о насиљу у школи на почетку другог 

полугодишта  

 Анализа резултата анкета и поређење са прошлом годином.  

 У оквиру обележавања Дана толеранције 16. новембра урађени су пригодни панои у 

млађим разредима.  

 Реализација часова одељенског старешине са темом превенције насиља.   

 Реализација два часа у 7/3 (у сарадњи одељенског старешине и педагога школе) на 

тему комуникације у одељењу. 

 Угледни час ,,Сад знам како са проблемима’’ у 2/3, реализатор Сузана Јевтић. 

 Формирање Вршњачког тима за заштиту од насиља (анкетирање свих 

заинтересованих ученика)*. 

 Реализација избора најбољег друга/другарице у свим одељењима од првог до осмог 

разреда. 

 Михаило Тришић, 1/1 

 Наталија Видановић, 1/2 

 Ања Радовановић, 1/3 

 Матеја Јанузовић, 1/4, 3/4 

 Јован Поповић, 2/1 

 Угљеша Броћиловић, 2/2 

 Огњен Петровић, 2/3 

 Теодора Јевтић, 2/4 

 Aндреј Радосављевић, 2/5, 4/4 

 Коста Витас, 3/1 

 Луција Митровић, 3/2 

 Мања Петровић, 3/3 

 Немања Тишма, 4/1 

 Лука Јовановић, 4/2 

 Милан Маринковић, 4/3 

 Анђела Јоксић, 5/1 

 Лука Јордановић, 5/2 

 Аљоша Петровић, 5/3 

 Јован Поповић, 6/1 

 Сара Јелић, 6/2 

 Давид Михаиловић, 6/3 

 Петар Вученовић, 7/2 

 Душица Тодоровић, 7/3 

 Ивана Илић, 8/1 

 Ненад Радуловић, 8/2 

 Ђорђе Јеремић, 8/3 

 Давање предлога и подстицање разноврсних ваннаставних активности (нове 

секције) и организованих дружења у просторијама школе (журке, прославе...). 

 Постављена је ,,Кутија поверења'' у матичној школи у Вранићу (чланови Тима су у 

сарадњи са педагошко-психолошком службом одговарали на постављена питања из 

кутије). 
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 Међусобно информисање и консултације чланова Тима о појединачним 

случајевима насиља.  

 Наставници предметне и разредне наставе и стручни сарадници су похађали су 

семинаре:  

 у оквиру Зимским сусрета учитеља ,,Превенцијом против насиља организовањем 

интерактивних родитељских састанака'' у организацији Друштва учитеља Новог 

Сада,  

 online семинар ,,Водич за ЧОС'', у организацији ОКС Бор, 

 Рад Центра за права детета и укључивање деце у процесе праћења и извештавања о 

остваривању њихових права” (извештавање Центра за права детета, на секцији 

педагога и психолога основних и средњих школа). 

 

 У четвртом разреду на једном ЧОС-у су гостовали представници МУП-а са 

различитим темама из области превенције насиља и очувања безбедности уопште: 

 

 Заштита од техничко-технолошке опасности природних непогода, 

 Заштита од пожара, 

 Безбедност деце у саобраћају, 

 Полиција у служби грађана, 

 Превенција и заштита деце од трговине људима, 

 Насиље као негативна друштвена појава,  

 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

 

 У шестом разреду је такође одржано предавање за ученике о вршњачком насиљу. 

Утисак наставника и одељенских старешина у чијим одељењима су реализовани 

ови часови је добар избор тема и позитивна иницијатива, али начин реализације 

није углавном био прилагођен узрасту деце. 

 Реализација радионица са темом превеницја болести зависности у организацији 

Црвеног крста за ученике осмог разреда. 

 Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину. 

 Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 

 Сарадња са Институтом за ментално здравље. 

 Сарадња са Полицијском управом Барајево. 

 Сарадња са Домом здравља Вранић. 

 Састављање  Годишњег извештаја  Стручног  тима за школску 2017/18.годину. 

 Састављање  Годишњег  плана рада  Стручног тима за школску 2018/19.годину. 

 

 

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

 

Школске 2017/18. године у школи је постојао Вршачки тим у саставу: 

 

 Барбара Петровић, 6/1 

 Јован Поповић, 6/1 

 Анђела Лазаревић, 7/1 

 Марко Балабан, 7/3 

 Сара Тошић, 8/1 и 

 Моника Радовановић 8/2 
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Координацију и супервизију рада Вршњачког тима су радиле педагог и психолог школе. 

 

Активности које је Вршњачки тим реализовао и у којима је учствовао у току школске 

године су: 

 

 Формирање тима и утврђивање чланова тима (анкетирање ученика од 6. до 8. 

разреда које су  предложиле њихове одељенске старешине и одабир тима је 

реализовао Стручни тим за за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања). Тим је формиран у новембру месецу. 

 

 Учешће у радионицама које су биле намењене развоју заједништва и кохезивности 

тима. 

 

 ,,Ја сам ...волим да радим'' (упознавање, стварање подстицајне атмосфере и 

атмосфере поверења и сигурности у тиму), 

 ,,Ја сам део Тима'' (израда паноа који представља Тим у виду слагалице, подстицање 

тимског духа и заједништва, као и толеранције различитости), 

 ,,Ја сам део Тима који ... (излиставање правила и вредности које тим промовише) 

 

 ,,Кутија поверења'' (израда ,,Кутије поверења'' и упутства за њено коришћење; 

Кутија се  налази у холу школе и намењена је подстицању комуникације, сарадње и 

боље атмосфере у школи; доступна је свим ученицима од првог до осмог разреда и 

пружа могућност ученицима да дају своје предлоге, коментаре, критике или да 

постављају питања о темама од значаја за њих и њихове вршњаке). Чланови Тима 

су заједно са педагогом и психологом школе одговарали на питања из ,,Кутије 

поверења'' и своје одговоре излагали на за то припремљеној табли. 

 

 Препознавање и презентовање позитивних облика понашања (,,Мрежа добрих дела'' 

на коју су ученици качили своја запажања о позитивним облицима понашања 

својих вршњака у разним ситацијама у школи). 

 

 Учествовање у акцији ,,Најбољи друг/другарица'' 

 

 Јавно представљање Вршњачког тима, његових чланова и вредности које Тима 

заступа на приредби организованој поводом Дана школе, 1. априла 2018. године . 

Чланови Тима су свечано уручили и захвалнице најбољим друговима, одн. 

другарицама сваког одељења од првог до осмог разреда (акција је обухватала поред 

матичне школе и оба подручна одељења). 

 

 Разговарам да бих разјаснио ситуацију, 

 Тражим мудар савет, 

 Ја имам контролу, 

 Бирам лепе речи, 

 Не ћутим о стварима које мени или другоме сметају, 

 Реагујем. 

 

 Састављање Годишњег извештаја рада Вршњачког тима за школску 2017/18. 

годину. 

 Састављање Годишњег плана рада Вршњачког тима за школску 2018/19. години. 
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Чланови: 

 

 Ирина Стефановић, наставник разредне наставе и координатор 

 Бојана Симић, наставник математике 

 Бојана Ивковић (Биљана Лечић), наставник разредне наставе 

 Драгана Гогић, наставник разредне наставе                                           

 Нада Кршанин, наставник српског језика 

 Јадранка Мацура, представник родитеља 

 

  
Током школске 2017/18.године Тим за вредновање и самовредновање је радио на следећим 

областима:        

 

 Постигнућа ученика 

 Настава и учење    

                                                                                                                                                                                                                                                          

У оквиру ових области Тим је анализирао следеће:  

               

 Постигнућа ученика на крају сваког квалификационог периода у сарадњи са ПП 

службом.Тим је на крају сваког квалификационог периода урадио анализу успеха 

ученика како у млађим,тако и у старијим разредима.Направљена је и 

паралела,односно поређење са истим периодом претходне школске године и 

запажено је да у односу на претходну школску годину подаци нису  значајно 

промењени. Такође је направљен и осврт на ученике који наставу похађају по ИОП-

у и на постигнућа која су проистекла из тог облика наставе.Од почетка  школске 

године наставу по ИОП-у3(енглески језик)пратила су 2 ученика старијих разреда,а 

од другог полугодишта и 2 ученика млађих разреда.      

  

 На основу извештаја ПП службе извршена је анализа изостанака, ооправданих и 

неоправданих. Извршено је и поређење са претходном школском годином и 

запажено је да је број изостанака у односу на претходну школску годину је смањен.                                        

У односу на претходну школску годину такође је смањен број изречених васпитно-

дисциплинских мера.     

 

 На основу документације извршена је анализа пробног пријемног испита за ученике 

8.разреда.Чланови Тима су упоредили резултате са прошлогодишњим и дошли до 

закључка да су тест из српског језика ове године ученици успешније урадили за 

1,37 поен.Математика је мање успешна у односу на прошлу годину за 1,73 

поена.Комбиновани тест је незнатно лошије урађен у односу на претходну годину 

за 0,32 поена. Препорука чланова Тима наставницима је да након пробног 

матурског теста обрате пажњу на области које су ученицима највише задавале 

потешкоће и да интезивно раде на њиховом отклањању на редовним часовима као и 

часовима допунске,додатне и припремне наставе. Основни проблем је читање са 

разумевањем и недостатак читалачких навика. На томе треба радити од првог 

разреда,не само кроз предмет српски језик, већ и кроз све остале предмете.                                                                                                                         

Извршена је и анализа Упитника за ученике 8.разреда на пробном завршном 

испиту,понуђеног од стране Министарства просвете. Анкету је радило 60 
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ученика.Чланови Тима на основу резултата анкете запажају да код деце треба 

развијати радне навике, да родитељи нису довољно укључени у њихов рад,те да се 

ослањају на приватне часове.Ученици су недовољно мотивисани да што успешније 

ураде тест.            

               

 Анализа резултата такмичења ученика,као и прошле године,односиће се само на 

резултате општинских и градских такмичења.На основу прикупљених података Тим 

је запазио да је у  односу на претходну школску годину знатно смањен број ученика 

који су учествовали на такмичењима.Упадљив је податак да ове године немамо  

ниједног ученика који се пласирао на градско такмичење.Можемо бити задовољни 

бројем ученика који су учествовали ове године на спортским такмичењима. Поред 

ових такмичења ученици су узели учешће и у следећим активностима такмичарског 

карактера: Рецитаторско такмичење, Мајска песничка сусретања, Ликовни 

конкурси, такмичења Црвеног крста. Математичко такмичење ,,Мислиша“. На овим 

такмичењима ученици су остваривали одређене резултате.  

 

 Чланови Тима анализирали су резултати анкете Квалитет школских знања. 

Анкетирањем си били обухваћени ученици 5.разреда и њихови родитељи.Чланови 

Тима дошли до закључка да већина ученика има позитиван однос према знању и 

начину употребе истог. Знање долази до изражаја када се употреби (за 

такмичења,тестирања,уписа у средњу школу или на факултет...).Чланови Тима нису 

на време приметили да текст анкете (два питања(6 и 8) није прилагођен  узрасту 

ученика 5.разреда. Анализа је рађена на основу осталих питања тј.одговора ученика 

и родитеља.        

                                                       

 Чланови Тима прикупили су податке о завршном тесту на крају школске године од 

1.до 4.разреда,ради упоређивања са подацима иницијалног теста који се ради на 

почетку школске године. 

 

 Тиму достављен је извештај ПП службе о посети часовима због непосредног увида 

у наставни процес у току школске године.Ради прикупљања већег броја података и 

стварања реалније слике посећени су часови разредној и предметној настави, и то 

како у матичној школи, тако и у издвојеним, подручним одељењима. Према 

извештају ПП службе укупно је посећено 47 часова наставе од чега 31 редовних,10 

угледних и 2 огледна часа и 2 интердисциплинарна хемија-физика у старијим 

разредима и енглески-ликовно у млађим разредима. Посету часовима радили су 

педагог, психолог и директор школе. Угледним и огледним часовима било је 

обавезно и присуство колега. Поред редовне посете, одређен број часова био је 

посећен због :праћења рада новог наставника (4), дисциплинских проблема ученика 

на иницијативу наставника или разредног старешине, рад са ученицима са 

посебним потребама (4), реализација радионица са одређеном темом у организацији 

спољашњих сарадника (2). Од укупног броја посећених часова редовне наставе, 

највећи број посећених часова су били часови обраде, затим утврђивања, док се 

један час односио на исправку писмених задатака.  

 

Ове године анализирани су и следећи показатељи:                        

 Наставник  примењује одговарајућа дидактично методичка решења на часу 

(добро остварен у настави). 
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 Наставник учи ученике различитим техникама учења (делимично је остварен)                             

Наставникприлагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

(остварен је)  

 Ученици стичу знања на часу (стандард у потпуности остварен)                                                           

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу(у потпуности је остварен)     

 Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

(посредно)                

 Наставник ствара подстицајну атмосферу на часу (стандрад остварен)  

 Запажено је да су наставници на адекватан начин користе наставна средства, али 

су она сиромашна, и да у листу за коришћење инклузивног наставног материјала 

ниједан наставник није уписао. 

 На неким часовима недостајала је временска артикулација и боља динамика часа 

којом би се избегао празан ход. 

 Сви наставници користе методе које су планиране припремама, али коришћене 

методе су једноличне у смислу да најчешће задовољавају остваривање 

образовних циљева, а ређе васпитних и функционалних.     

 Време посвећено васпитним потребама ученика се реализује пре и после часа, 

као тема на одељењској заједници и током саветодавног рада. На посебне 

захтеве ученика наставници настоје да одговоре кроз допунске/додатне, 

припремне наставе и кроз ваннаставне активности ученика.                                                                                                           

Ученици учествују у различитим активностима на часу и користе доступне 

изворе знања. Наставници дају повратну информацију ученицима.                                                    

На више од 50%часова забележено је да наставници показују поштовање према 

ученицима и у поступцима за мотивисање доминирају поступци који са собом 

повлаче повећање оцене.   

 Изнета је препорука наставницима у будућем периоду,због кретања просветне 

политике ка пројектној настави и међупредметним компетенцијама,нагласак 

треба ставити на детаљније планирање корелације у циљу остваривања 

предметне,тј. међупредметне повезаности у току часа. 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Протекле школске године чланови Тима за инклузивно образовање су били: 

 

 Јелена Игњатовић, наствник српског језика (записничар) 

 Оливера Поповић Митић, наставник разредне наставе 

 Радица Ђорић, наставник разредне наставе (координатор) 

 Симка Вукојевић, педагог 

 Драгана Николић, психолог 

 

 

Активности којима се Тим бавио ове године су: 

 

 Утврђивање чланова Стручног тима. 

 Саставање Годишњег извештаја за школску 2017/18.годину. 

 Састављање Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину. 

 Анализа досадашњег рада Стручног тима за ИО. 
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 Евидентирање нових ученика који ће наставу пратити по ИОП – у.  

 Допуна листе предмета за поједине ученике  који наставу већ похађају по ИОП –у. 

 Организација појединачних радних састанака Тима за ИОП са наставницима којима 

је потребна додатна помоћ око писања и реализације ИОП-а. 

 Увођење нових наставника у рад са ученицима који прате наставу по ИОП –у. 

 Индивидуалне консултације са наставницима који пишу и спроводе ИОП. 

 Праћење реализације наставе по ИОП-у. 

 Сарадња са Школом за основно и средње образовање са домом ,,Свети Сава'' на 

Умци у вези са учеником 8/3 који наставу прати по ИОП-у 2 (уторком и средом је  

ученик похађао наставу у поменутој школи, а остале дане у матичној школи у 

Вранићу). 

 Разматрање постигнућа, напредовања, понашања и комуникације ученика из 8/3 

који прати наставу по ИОП-у 2 (разговор са наставницима, прикупљање 

информација о постигнућима и тешкоћама у раду са учеником ...). 

 Мишљење Тима о прилагођавању полагања завршног испита за ученике осмог 

разреда.  

 Анализа евалуационих листова на крају првог полугодишта. 

 Тим је састављао предлог о наставку школовања за једног ученика осмог разреда на 

основу спроведене професионалне оријентације у школи. 

 Тим је учествовао у састављању задатака за завршни испит за ученика који прати 

наставу по ИОП-у 2.  

 Стручно усавршавање чланова Тима: 

 

 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања су 

посетиле педагог и психолог школе (у циљу пружања подршке даровитим 

ученицима), 

 Конференција о даровитости у организацији Менсе Србија (учешће 

педагога), 

 Шести регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању ШУ 

Београд (учествовао психолог). 

 Учествовање у раду Интерресорне комисије Барајево (психолог). 

 

 Тим је саставио предлог наставних средстава за ученике који прате наставу по 

ИОП-у који је Школа и набавила од буџета који је намењен набавци средстава и 

материјала за рад са ученицима којима је неопходна индивидуализација и додатна 

подршка: 

 

 Геометријска слагалица (за развијање моторичке способности, поспешује 

разликовање боја, развија стрпљивост и истрајност), 

 Бројеви 1 / 10, 60 комада (увежбавање појма броја и основних рачунских операција) 

 Слова ћирилица 30 ком (увежбавање почетног читања и писања), 

 Кутија са геометријским телима (повезивање и разликовање геометријских тела и 

одговарајућих геометријских фигура), 

 Математичке палице у кутији (увеођење у математичке појмове, увежбавање 

повезивања количине и симбола), 

 Пецаљка са магнетом 2 рибица 12 ком (развој фине моторике), 

 Разломци у кутији (подстиче разумевање дељење целине на разломке, као сабирање 

и одузимање разломака, однос део-целина...) 
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 Разломци круг кутији (подстиче разумевање дељење целине на разломке, као 

сабирање и одузимање разломака, однос део-целина...) 

 Шарени троуглови (учење геометрије, схватање равни и да схватање троугла као 

форме која која образује друге геомтеријске облике), 

 Геометријска кутија комплет (повезивање и разликовање геометријских тела и 

одговарајућих геометријских фигура), 

 Гимнастика мозга круг (развијање координације рука – око, концентрације, намерне 

и подељене пажње, визуомоторне координације, рад на билатералној координацији, 

повезивање леве и десне хемисфере мозга) 

 Гимнастика мозга лавиринт (развијање координације рука – око, концентрације, 

намерне и подељене пажње, визуомоторне координације, рад на билатералној 

координацији, повезивање леве и десне хемисфере мозга) 

 Гимнастика мозга – мозгалица (развијање координације рука – око, концентрације, 

намерне и подељене пажње, визуомоторне координације, рад на билатералној 

координацији, повезивање леве и десне хемисфере мозга) 

 

Извор: ,,Kockica Eco Toys'', Суботица www.kockica.co.rs 

 

 

Стручне књиге и приручници: 

 

 Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у редовној школи; 

аутори Ненад Глумбић, Љиљана Вдовић, издавачка кућа Едука 

 Диференцијална настава у инклузивној школи; аутор Ђ. Иванчић, издавачка кућа 

Едука 

 

Ученици који су протекле школске године похађали наставу по ИОП-у по одељењима и 

разредима: 

 

 
 

РАЗРЕД 

 

бр.ученика 

са сметњама у развоју 

бр. даровитих ученика 

(ИОП3) 

укупан број ученика 

обухваћених ИОП-ом 

I / / / 

II 1 (ИОП1) +1 (ИОП2) / 2 

III 1 (ИОП1) + 1 (ИОП2)  2 4 

IV 3 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 4 

I - IV 8 0 10 

V 1 (ИОП1)  / 1 

VI 1 (ИОП1) + 2 (ИОП2) 2 5 

VII  2 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 3 

VIII 2 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 3 

V - VIII 10 2 12 

I - VIII 18 4 22 

 

 

ИОП 1 је похађало укупно 11 ученика. 

ИОП 2 је похађало укупно 7 ученика. 

ИОП 3 је похађало 4 ученика. 

http://www.kockica.co.rs/
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Ове школске године 22 ученика су похађала наставу по ИОП-у, од тога ИОП-1 - 11, ИОП2 

- 7 ученика и ИОП3 - 4 ученика. У млађим разредима ИОП је похађало 10 ученика, у 

старијим 12  ученика.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЕВАЛУАЦИЈЕ ИОП-а 

 

Укупна оствареност исхода на крају школске године за све разреде је 2,01. У млађим 

разредима оствареност исхода је 2,05, а у старијим разредма 2,32. Овај резултат је добијен 

на основу предатих еваулација наставника за све предмете изузев историје и техничког 

образовања (Боривоје Танасковић).  Добијени податак је донекле није очекиван имајући у 

виду да је објективно лакше организовати индивидуализован рад са млађим ученинцима 

него старијим.  

 

Анализирајући оствареност исхода по предметима можемо приметити да је највећа 

успешност реализације у настави руског језика (2,36) и музичке културе (2,33), а најмања 

је забележена за предмете биологија (1,47), хемија (1,65) и географија (1,68). Могуће је да 

добијене разлике можемо једним делом приписати различитим критеријумима наставника 

и природом самог предмета.  

 

Најуспешнија реализација ИОП-а евидентирана је код следећих ученика: Ф.Ђ. 8/3 (2,49), 

З.С. (2,19), З.С. (2,16), док је код млађих ученика најуспешнија реализација остварена код 

ученика четвртог разреда, А.А. 4/1. Можемо приметити значај додатне сарадње са Школом 

,,Свети Сава'' на Умци у раду са учеником Ф.Ђ. која је у великом мери допринелиа оваквој 

реализацији исхода.  

 

Најмање успешна реализација ИОП-а је евидентирана код ученика Р. С. 8/1 (1,5), Н.М. 4/3 

(1,64), А.С. 2/3 (1,67). Добијени резултати су очекивани, имајући у виду да ученик Р.С. 

није редовно похађао наставу (преко 600 изостанака) и стога је било немогуће остварити 

индивидуализовани додатни рад са овим учеником. Потребно је додати да у свим 

поменутим случајевима изостала је неопходна и драгоцена помоћ и сарадња родитеља у 

реализацији програма.  

 

Тим је разматрао и сарадњу наставника са родитељима ученика који прате наставу по 

ИОП-у. Сарадња са родитељима је процењивана на скали од 1 – 5 при чему је сарадња са 

млађим разредима оцењена са 2,77 а са старијим разредима 1,5. Овим се потврђује позната 

чињеница да заинтересованост родитеља слаби са узрастом ученика. Овај податак је 

наизглед противречан и неочекиван у односу на укупну оствареност исхода у млађим и 

старијим разредима (већа је оствареност исхода у старијим разредима). Ипак, и поред 

наизглед веће заинтересованости и укључености родитеља млађих ученика у наставни 

процес, ниска оствареност исхода може бити објашњена скромним капацитетима родитеља 

да одговоре на образовно-васпитне захтеве који се упућују њиховој деци.  

 

Поредећи резултате реализације ИОП-а ове школске године са прошлом 2016/17. годином 

можемо приметити да се ове године повећао број ученика који су обухваћени овим видом 

индивидуализованог рада (прошле године ИОП1/2 је похађало 15 ученика, а ове 18). 

Охрабрујућ податак је увођење четири ученика у наставу по ИОП-у 3 ове школске године 

(из енглеског језика). Укупна оствареност исхода прошле школске године је била код 

старијих ученика је 1,96 а код млађих 1,73, што је на нивоу свих разреда 1,76. И ове и 
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прошле године приметна је већа оствареност исхода код старијих ученика него код 

млађих, с тим да је укупан резултат ове школске године значајно већи (2,01 а прошле 1,76). 

Наравно, треба имати у виду да ове године имамо четири ученика који прате наставу по 

ИОП-у 3 и да је рад са овим ученицима сигурно значајно утицао на крајњу оствареност 

исхода (оствареност исхода  за ова четири ученика је 2,9). Такође, код истих ученика је 

забележн и прошле и ове године већи проценат остварности исхода, што говори у прилог 

томе да је то резултат континуираног и доследног рада наставника и ученика. 

Анализирајући реализацију ИОП-а по предметима примећује се значајна разлика у настави 

предмета руски језик (прошле године 1,8 а ове 2,36), билогије (проше године 1, 84 а ове 

године 1,47). Мање одступање постоји из предмета хемија (прошле године 1, 52 а ове 

године 1,65). Ови резултати могу говорити у прилог евентуално боље формулисаним 

корацима за поједине ученике или прилагођенијим критеријумима оцењивања (уколико 

имамо у виду анализу рада са истим ученицима).  

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Тим за ИКТ је школске 2017/18. године радио у следећем саставу: 

 

 Јела Стевановић, директор 

 Јелена Видић наставник физике и хемије, (координатор) 

 Драгана Драча, наставник разредне наставе 

 Сузана Јевтић, наставник разредне настава 

 Сандра Шљивовац, наставник математике 

 Александар Давидовић, наставник математике 

 

 

Месец Активности Циљеви 
Носиоци 

активности 

Октобар  - Презентовање плана и 

програма и усклађивање 

циљева са планом рада 

школе 

- Упознавање наставног 

особља са семинарима за 

примену ИКТ-а у 

настави 

- Анализа постојеће 

рачунарске опреме и 

компоненти 

- Обележавање Светског 

дана аудиовизуелног 

наслеђа 

- Рад на летопису школе 

- Обележавање Светског 

дана безбедности на 

рачунару 

- Разно  

- Проширивање 

доступности учила за 

наставу 

- Омогућавање 

усавршавања у 

области ИКТ-а 

- Указивање на 

важност сигурносних 

аспетака коришћења 

рачунара 

- Указивање на 

важност сигурносних 

аспетака коришћења 

рачунара 

 

Чланови ИКТ 

тима, 

координатор 

тима, наставно 

особље 

Децембар  - „Гугл апликације за гугл 

генерације“, упознавање 

- Упознавање са 

апликацијама које 

ИКТ тим у 

сарадњи са 
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наставног особља и 

ученика са корисним 

апликацијма за наставу, 

учење, праћење 

постигнућа, 

самовредновање и сл. 

- Разно  

могу користити у 

настави и учењу 

ученицима и 

наставницима 

наставницима и 

учитељима 

Март  - Међународни дан 

дигиталног учења 

- Сигурност на интернету 

- Обележавање Светског 

дана дечије књижевности 

- Светски дан заштите 

интелектуалне својине 

- Разно  

- Иновативно и 

напредно коришћење 

технологије 

- Проширивање свести 

о значају сигурности 

и приватности на 

интернету 

- Упознавање са 

дигиталним 

издањима светске 

дечије књижевности 

- Проширивање свести 

о важности заштите 

интелектуалне 

својине и поштовање 

нечије интелектуалне 

својине 

 

ИКТ тим у 

сарадњи са  

наставницима 

информатике и 

ПП сарадицима,  

ученици, 

учитељи 

 

Јун  - Анкета и анализа 

коришћења ИКТ 

- Самовредновање 

активности тима 

спроведених у току 

школске године 

- Израда и подношење 

извештаја Наставничком 

већу 

- Разно (евентуалне 

допуне плана рада у 

складу са технологијом 

школе и актуелним 

дешавањима) 

- Анализа и правци 

развоја ИКТ у школи 

- Процена рада тима и 

даљих могућности за 

примену ИКТ у 

настави у учењу 

ИКТ тим у 

сарадњи са  

наставницима 

информатике и 

ПП сарадицима,  

ученици, 

учитељи 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Тим је радио у саставу: 

 

 Горица Вељовић, наставник француског језика и координатор 

 Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања 

 Соња Стошић, наставник разредне наставе 

 Симка Вукојевић, педагог 
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Тим за професионални развој је одржао укупно 5 састанака, на коме је разматрао:  

 

 Тим је извршио корекцију у бодовању за разне активности унутар школе које се 

тичу  стручног усавршавања и сходно томе донесен је нов Интерни правилник 

стручног усавршавања а према новом законским прописима који  се тичу стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника.  

 

 Наставници предметне и разредне наставе упознати су са новим правилником о 

стручном усавршавању у установи и ван установе. Директорка Установе је одржала 

предавање ''Упознавање са новим правилником о стручном усавршавању и стицању 

звања насатвника''. Наставници су добили материјал који се тиче стручног 

усавршавања (евиденционе табеле, правилник, законски прописи) како би 

адекватно могли да прате свој професионални развој. Такође је одржана обука за 

наставника ''Начин вођења стручне евиденције-план интегритета''.  

 

 Установа је организовала следеће семинаре:  

a. ''Microsoft office 365'' у образовним установама 

b. ''Дечији страхови као инхибитори дечијер развоја и напредовања'' 

c. ''Међупредметни приступ у настави у учењу и развоју компетенција 

ученика'' 

 

 У оквиру Наставничког већа одржана су следећа предавања: 

 ''Начин вођења стручне евиденције-план интегритета''.  

 ''Здравље, хигијена и заштита животне средине'' 

 ''Стандарди за писање извештаје'' 

 

 Током ове школске године наставници првог и петог разреда (наставници српског 

језика, математике и биологије) су учествовали на обукама  за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења. 
 

 Укупно је одржано 23 угледних и 3 огледна часа. Четири часа су посвећена праћењу 

рада нових наставника. Представници свих стручних већа су одржали планиране 

огледне и угледне часове.  

 

 Донет је Програм  рада приправника. Приправници су упознати са динамиком 

приправничког испита, обавезама и дужностима.  

 

 Одлука Тима је да се за наредну годину коригују табеле за евиденцију различитих 

облика стручног усавршавања, што су чланови Тима и урадили.  Тим је разматрао 

бодовну листу и донесена је одлука да и руководици стручних већа добијају бодове 

у истом нивоу као и кооридинатори  тимова. 

 

 Тим је направио План рада за наредну годину и разматрао Извештај за школску 

2017/18. Сви планирани састанци Тима су одржани. 
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Тим је радио у саставу: 

 

 Равијојла Шарчевић, наставник географије и координатор 

 Симка Вукојевић, педагог 

 Драгана Николић, психолог 

 

 

У школској 2017/18. години Тим је реализовано следеће активности: 

 

 

 Израда Годишњег ивештаја Стручног тима за ПО за школску 2017/18. годину. 

 Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2018/19. годину. 

 Израда паноа са темама професионалне оријентације. 

 Израда рекламног материјала за различите образовне профиле. 

 Реализација по две радионице са темом професионалне оријентације у сваком 

одељењу осмог разреда (,, Ја у својим и туђим очима'' 1. и 2. део). 

 Образовање вршњачког тима за ПО. 

 Реализација истраживачких задатака који су подељени ученицима вршњачког тима 

(образовни профили, делатности, професионалне области ...). 

 Информисање ученика и родитеља преко Фејсбук групе – Упис у средњу школу, 

2018. године. 

 Организација 5. Сајма занимања у просторијама школе. Сајам је био организован за 

ученике осмог разреда и њихове родитеље, као и за ученике четвртог разреда. 

Овогодишњи гости Сајма су били: 

 

 Ђорђе Дозет, програмер 

 Наташа Поповић, медицинска сестра 

 Драган Радовић, возач 

 Виолета Младеновић, библиотекар 

 Мирослав Хркаловић, градитељ класичне гитаре, 

 Никола Коматина, мехатроничар 

 Иван Михаиловић, полицијски инспектор, 

 Ђорђе Радовић, ученик Школе за дизајн, 

 Александар Куцина, ликовни уметник, 

 Драган Бранковић, монтер централног грејања, 

 Раде Танасијевић, струковни инжењер, 

 Андреа Павловић, медицинска сестра васпитач, 

 Биљана Станковић, васпитачица, 

 Зорица Николић, куварица 

 Санела Радосављевић, фризер 

 Катарина Драшковић, банкарски службеник 

 Мирјана Поповић, фотограф 

 Светомир Митић, кројач 

 

 

 

 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 89 www.ospavlepopovic@edu.rs 

7.1.3  СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

Чланови:  

 

 Соња Стошић, члан Стручног већа из области разредне наставе 

 Јелена Видић, члан Стручног већа из области предмета биологија и хемија 

 Ведрана Стојановић, члан Стручног већа из области страних језика 

 Урош Миливојевић, члан Стручног већа из области предмета историја и географија 

 Симонида Ђорђевић,члан Стручног већа из области предмета српски језик  

 Александар Давидовић, члан Стручног већа из области предмета математика, 

физика, ТО 

 Илија Спасојевић, члан Стручног већа из области предмета физичко васпитање , 

музичка и ликовна култура 

 Симка Вукојевић, педагог (координатор) 

 

 

Током 2017/18.године, реализоване су следеће активнсоти:  

 

 Анализа развојног рада плана школе према приоритетним областима (постигнућа у 

области Настава и учење и Образовна постигнућа ученика) 

 Упознавање са допунама и изменама Школског програма које су документовани 

анексом, разматрања промена у наставним плановима и програмима (промена 

имена предмета, фонда часова, уџбеника итд.) 

 Усвајање плана Стручног актива за развој Школског програма за текућу школску 

годину. 

 Утврђене су активности којима се прати остваривање програма образовања и 

васпитања:  

 

 праћење наставних (часови редовне, допунске и додатне насатве) и 

вананаставних активности (слободне активнсоти ученика, секције) од 

стране педагошко-психолошке службе, анализа и евалуација редовних 

часова према стандардима, индивидуални разговори са наставницима о 

посећеним часовима и остварености образовно-васпитних циљева 

 увођење протокола посматрања за настаавнике који присуствују 

огледним/угледним часовима 

 

 Анализа примене стандарда у настави – (анализа стандарда на нивоу предмета, 

анализа неусклађености наставног садржаја на преласку из млађих у старије 

разреде, анализа хоризонталне и вертикалне повезаности настаавног садржаја на 

нивоу старијих разреда) 

 Анализа остварености циљева Школског програма на крају првог полугодишта и 

реализоване активности према приоритетним областима Развојног плана школе 

 Разматрање проблема оптерећености ученика и наставника у оним одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају по ИОП- у преко анализе успеха ученика 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 90 www.ospavlepopovic@edu.rs 

(Извештај педагога о успеху ученика на полугодишту, Извештаји Стручног тима за 

инклузивно образовање) 

 Анализа примене искустава са семинара у настави. 

 Праћење реализације Школског програма на крају другог полугодишта кроз 

реализован број редовне, допунске и додатне наставе  

 Представање делова семинара НТЦ  као семинара од општег значаја за запослене 

пре свега због могућности примене одређених нтц метода и облика рада у редовној 

насатави, а који би допринели већем ангажовању ученика и допринеси остваривању 

принципа активне настаеве 

 Помоћ наставницима од стране чланова актива у осмишљавању и изради 

појединачних годишњих планова кроз усаглашавање обавезних делова које ти 

планови требају имати  

 Анализа Школског програма за период од четири године, могућности реализације 

нових наставних планова  

 Писање изваштаја Стручног актива за развој Школског програма за школску 

2017/18. 

 Састављање плана рада Стручног актива за развој Школског програма 2018/2019. 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У ШКОЛИ 

 

 

Ове школске године, Стручни актив за развојно планирање у школи је радио у следећем 

саставу: 

 

 

 Равијојла Шарчевић, наставник географије 

 Ана Марићевић, наставник енглеског језика 

 Милена Јанковић, наставник разредне наставе 

 Марија Станић, представник родитеља 

 Милица Јелић, ученица 

 Милан Димитријевић, представник локалне заједнице 

 Јела Стевановић, директор 

 Драгана Николић, психолог и  координатор 

 

 

Реализоване су следеће активности: 

 

 Утврђивање чланова актива (Актив ове године наставља у истом саставу). 

 Састављање Годишњег извештаја за школску 2017/18. годину. 

 Састављање Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину. 

 Вредновање рада Стручног актива за развојно планирање протекле школске године. 

 Праћење примене разноврсних наставних метода на часовима предметне и разредне 

наставе. 

 Праћење примене групног рада у настави (начин формирања група, учесталост 

оваквих часова ...). 
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 Праћење стручног усавршавања наставника и давање предлога семинара у циљу 

унапређења комуникације на свим нивоима (ученик-наставник; наставник-

наставник; наставник-родитељ), као и семинара са темом тематског планирања.  

 Праћење укључивање ученика који прате наставу по ИОП-у у групни рад. 

 Анализирање давања повратне информације о напредовању ученика (ученицима и 

родитељима). 

 Давање предлога Упутства за ученике о правилима поншања на часу и 

критеријумима оцењивања у току школске године.  

 Анализирање листе компетениција наставника.  

 Анализирање начина самовредновања ученика.  

 Стручни актив није разматрао анализу резултата завршног испита јер активу није 

достављен извештај Тима за самовредновање до последњег планираног састанка. 

 Припрема ученика пред одлазак на екскурзије (израда паноа, презентација, размена 

искустава старијих ученика који су претходне године посетили исте дестинације, 

давање појединачих и групних задатака ученицима пре одласка на ексурзију – 

прикупљање података о различитим објектима и локалитетима  ...). 

 Размена утисака и искустава након одржаних ексурзија (презентације, разговори у 

оквиру одељења, панои ...). 

 Анализа резултата ученика који прате наставу по ИОП-у 2, константна сарадња са 

Тимовима за додатну подршку ученицима, Школским тимом за ИО, Интерресроном 

комисијом на општини Барајево. 

 У циљу пружања подршке ученицима при преласку са разредне на предметну 

наставу, известан број предметних наставника је одржао по један час из свог 

предмета ученицима четвртог разреда и на тај начин се упознао са ученицима и 

презентујући свој предмет: 

 

 Александар Давидовић (математика) – 15.12.2017/7.3.2018. године у 4/1, 

 Ведрана Стојановић (руски језик) – 27.12.2017. године у 4/1 

 Боривоје Танасковић (тех.и информ.образ) – 17.4.2018. године у 4/1, 

 Славица Миљковић (биологија) – 24.4.2018. године у 4/1, 

 Нада Кршанин (српски језик) – 24.5.2018. године у 4/1, 

 Тања Веселиновић (ликовно) – 26.4.2018. године у 4/2, 

 Тамара Досевска (биологија) – 12.6.2018. године у 4/2, 

 Горица Вељовић (француски) – 30.4.2018. године у 4/3. 

 

 У току школске године организован је низ позоришних представа за ученике од 

првог до осмог разреда, организоване су посете Сајму књига, позоришту, сеоској 

библиотеци, Америчком кутку, организован је и маскембал, предавања у 

организацији Црвеног крста ...  

 У току школске године, а у складу са развојним планом установе, урађени су 

следећи радови на матичној школи и подручним одељењима: 

 

 У матичној школи је почетком октобра завршена собрашница ( летња 

учионица); 

 У матичној школи је крајем децембра урађена термофасада на анексу школе; 

 У матичној школи је крајем маја извршена реконструкција ограде која је 

уклоњена изградњом фискултурне сале на делу где је ђачки улаз; 

 У подручном одељењу Мељак су урађени ђачки тоалети на спрату школе; 
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 У подручном одељењу Мељак су због провале у објекат и крађе школске 

имовине на свим прозорима у приземљу постављене заштитне, металне 

решетке; 

 У подручном одељењу Шиљаковац су постављене две климе у учионицама 

због лошег грејања; 

 У подручном одељењу Шиљаковац је дужином целе стране до пута посађена 

ловор вишња. 

 

 

7.1.4 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Чланови Педагошког колегијума ове школске 2017/2018. године су били: 

 Jeла Стевановић, директор 

 Милан Митић, председник Стручног већа наставника разредне наставе; 

 Симонида Ђорђевић, председник Стручног већа за област српског језика; 

 Момчило Вулевић, председник Стручног већа за област математике, физике и 

техничког образовања; 

 Равијојла Шарчевић, председник Стручног већа за област историје и географије; 

 Тамара Досевска, председник Стручног већа за област хемије и биологије; 

 Горица Вељовић, председник Стручног већа за области страних језика; 

 Илија Спасојевић, председник Стручног већа за област вештина; 

 Стефан Михаиловић, руководилац стручног већа обавезних изборних предмета, 

верска настава и грађанско васпитање; 

 Симка Вукојевић, координатор Стручног актива за развој Школског програма и 

педагог; 

 Драгана Николић, представник стручних сарадника (психолог), координатор 

Стручног актива за развојно планирање . 

 

Ове школске године чланови Педагошког колегијума реализовали су шест састанака на 

којима су се: 

 Упознали са Годишњим планом, задацима, циљевима, као и са начином рада, 

 Конституисали у новом сазиву и поделили задужења прикупљања информација; 

 Анализирали иницијално тестирање (извештаји Стручних већа); 

 Разматрали и усвојили ИОП-е; 

 Анализирали опремљеност школе наставним средствима, њихово коришћење и 

потреба за истим; 

 Разматрали реализоване ваннаставне активности, допунску и додатну наставу; 

 Разматрали одржане и планиране семинаре и друге облике стручног усавршавања; 

 Анализирали досадашња постигнућа и на основу њих планирали даље активности 

(сарадња са Стручним активом); 

 Извршили увид у педагошко-инструктивни надзор; 

 анализирали протекла такмичења и направили предлог подстицајних мера за будућа 

такмичења у светлу оснаживања ученика и наставника; 

 саставили извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2016/2017. годину; 

 планирали рад Педагошког колегијума за наредну школску 2017/18. годину. 
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7.1.5  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

 

Одржано је 9 редовних седница Наставничког већа и четири ванредне седнице. 

 

У току школске 2017/2018. –те године Наставничко веће је : 

 

 Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду за протеклу годину, 

 Разматрало и усвојило  Годишњи извештај рада директора школе, 

 Разматрало и уисвојило план и програм рада Наставничког већа за школску 

2017/2018.-ту годину,                                                                                                                                           

 Разматрало и усвојило Годишњи програма рада школе за наредну школску годину. 

 Усвојило и анализирало распоред редовне и изборне наставе и осталих облика 

образовно-  васпитног рада (допунска, додатна настава и слободне активности). 

 Разматрало је успех и понашање ученика на утврђеним периодима у току школске 

године, 

 Разматрало је владање појединих ученика и изрицање васпитно-дисциплинских 

мера, изречено је две васпитно дисциплинске мере – укор наставничког већа, 

 Разматрало је резултате ученика са такмичења, 

 Анализирало је резултате ученика који похађају наставу по ИОП-у, 

 Анализирали критеријум оцењивања ученика, 

 Анализирали начин вођења педагошке документације, 

 Именовали комисију за полагање разредних испита , 

 Упознато са извештајем о упису ученика у средње школе, 

 Упознато са опсервацијом ученика првог и петог разреда 

 Награђивани су и похваљивани ученици који су се посебно истицали у свом раду, 

 Анализирали резултате спроведених анкета и упитника, 

 Анализирали извештаје о реализацији свих облика васпитног рада и реализацију 

значајних   активности у току школске године, 

 Разматрало педагошко- психолошки инструктивни рад,  

 Разматрало предлог радних обавеза наставника, 

 Одобрило садржај реализације екскурзија, излета и посета ученика, 

 Разматрало и усвојило извештај о раду комисија, ученичких организација, секција и 

изборних  предмета, 

 Разматрало организацију прославе Дана Светог Саве, 

 Разматрало организацију прославе Дана школе, 

 Разматрало организацију дочека првака у матичној школи и подручним 

одељењима.`  
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7.1.6 ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

Одељењско веће млађих разреда у шк. 2017/2018. години је одржало 5 редовних и 1 

ванредну седницу. 

 

 На редовним седницама, учитељи су анализирали успех и дисциплину ученика (на 

крају сваког класификационог периода.) 

 

 Посебан осврт је на ученике који наставу прате по ИОП-у,тј. на њихов напредак у 

учењу. 

 Такође, Одељењско веће је донело одлуку о планирању допунске и додатне 

наставе.Учитељи су евидентирали ученике који имају тешкоће у савладавању 

градива,као и оне надарене ученике који су били заинтересовани за учешћа на 

такмичењима.   

 На  почетку шк. године, као и на почетку 2. полугодишта, учитељи су Директорки 

школе предавали распореде контролних и писмених вежби, водећи рачуна о 

равномерној оптерећености ученика. 

 План и програм рада, као и фонд часова по предметима, ове шк. године, реализован 

је без већих одступања. Није реализовано 5 часова верске наставе у одељењу 4/3, у 

Мељаку. 

 Реализована је настава у природи, као и планирани излети. Чланови Одељењског 

већа,стручне вође пута, су  благовремено поднеле извештај директорки школе. 

 Одељењско веће је донело одлуку, у договору са директорком школе да се писмено 

похвале дипломом и награде пригодном књигом, сви одлични ученици. 

 На 6. седници Одељењског већа  утврђени су резултати такмичења ученика. 

Најуспешнији су били следећи ученици: 

 

 Такмичење рецитатора- 1. место на општинском  и пласман на градско такмичење 

остварила је ученица  Сара Поповић,4/1. 3.место на општинском такмичењу су 

заузели ученици: Јован Поповић, 2/1 и Луција Митровић, 3/2. 

 „Песничка сусретања“- 3. место на општинском такмичењу, одељење 3/3. 

 Општинско такмичење из математике: 

 Математика: 3. разред; 2. место- Огњен Тешовић, ¾; 3. место- Матеја Јанузовић,3/4. 

 Математика 4. разред ;4 . место- Наталија Јовић, 4/3. 

 ,,Васкршње чаролије“-3.место Тамара Пајић 3/4 и Луција Митровић 3/2. 

 ,Крв живот значи“,конкурс Црвеног крста-3.место за литерарни рад-ученица 

Милена Вујовић 1/3. 

 место на општинском такмичењу Црвеног крста (екипно) заузело је одељење 4/1, а 

на градском, одељење 4/1 је било на 4. месту. 

 На градском такмичењу у стоном тенису, 2. место, екипно, заузела је Андреа 

Јеремић, 4/4. 

 

 На ванредној седници, Одељењско веће је донело одлуку о избору уџбеника за први 

разред основне школе у шк. 2018/2019. години.То је „БИГЗ издаваштво“ за српски 

језик, математику, свет око нас, музичку и ликовну културу, а за енглески језик 

издавач „The English book”. 
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Током целе школске 2017/2018. године, Одељењско веће је сарађивало са директорком 

школе, педагошко- психолошком службом, секретаријатом школе, локалном заједницом, и 

наравно, са родитељима ученика. 

 

Остварен је годишњи план Одељењског већа у 2017/2018. школској години. 

 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

 Чланови Одељењског већа 5-тог разреда били су: одељењскистарешина: Јелена 

Видић – наставникфизике и хемије; одељењски старешина Илија Спасојевић – 

наставник музичке културе ; 5-3 одељењски старешина – Ведрана Стојановић 

наставник руског језика . 

 Усвојен је план и програм рада Одељењског већа петог разреда за школску 

2017/2018. годину. 

 Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске 2017/2018. године. 

 Утврђене су области из којих је држана допунска и додатнана става, као и ученици 

који посећују ту наставу. 

 Није билоученика ослобођених физичког васпитања. 

 План и програмкао и фонд часова из свих наставних   и ваннаставних активности су 

реализовани са малим одступањимаа од планираног. 

 Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године. 

 Редовна размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу 

по ИОП-у, довела је до побољшања квалитета рада. 

 Рађена је анализа усклађености критеријума оцењивања и закључено је да је 

критеријум оцењивања усклађен. 

 Извршена је квартална, полугодишња и годишња анализа успеха ученика за 

школску 2017/2018. годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

 Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних мера. 

 Реализована је екскурзија на релацији: Вранић-Сремски карловци-Стражилово-

манастир Крушедол-манастир Ново Хопово -Вранић.    

 Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

свескама стручних већа. 

 Одлучено је да се похвале и   награде ученици са одличним успехом. 

 Анализиран је рад Одељењског већа петог разреда у току школске године. 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

 Чланови Одељењског већа 6. разреда 2017/18. године били су: 6-1 – 28  ученика, 

одељењски старешина Бојана Симић – наставник математике; 6-2 – 25  ученика, 

одељењски старешина Јасмина Тешић – наставник физичког васпитања; 6-3 – 28 

ученика, одељењски старешина Момчило Вулевић – наставник ТИО 

 Усвојен је план и програм рада Одељењског већа шестог разреда за школску 

2017/18. годину. 
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 Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске 2017/18. године 

 Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици 

који посећују ту наставу. 

 План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани са малим одступањем од планираног. 

 Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године:6-1:ИОП 3: енглески језик – Никола Максимовић и 

Александар Радека; 6-2: Зоран Стаменковић и Зорица Стаменковић –ИОП2 

(математика и српски језик); 6-3: Илија Којчић – ИОП1 (математика) 

 Редовна размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу 

по ИОП-у, довела је до побољшања квалитета рада. 

 Рађена је анализа усклађености критеријума оцењивања и закључено је да је 

критеријум оцењивања у приличној мери усклађен. 

 Извршена је квартална, полугодишња и годишња анализа успеха ученика за 

школску 2017/18. годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

 Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних мера. 

 Реализована је екскурзија на релацији: Вранић – Манастир Манасија – Ресавска 

пећина – Манастир Раваница – Природњачки центар Свилајнац– Вранић. На излету 

је било 77 од 81 ученика 6. разреда. Направљен је пано са сликама посећених места. 

 Остварена је перманентна сарадња са педагошко – психолошком службом и 

секретаријатом школе. 

 Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

свескама стручних већа. 

 Одлучено је да се похвале и награде књигама ученици који су школску годину 

завршили са одличним успехом и примерним владањем. 

 Анализиран је рад Одељењског већа шестог разреда у току школске 2017/18. 

године. Одржано је 6 састанака: 13.9.2017. године – почетак школске године, 

07.11.2017.године – прво тромесечје, 29.01.2018.године – прво полугодиште, 

11.04.2018.године – треће тромесечје, 21.06.2018.године – друго полугодиште 

,30.08.2018.године – крај школске године. 

 За руководиоца Одељењског већа за седми разред за наредну школску 2018/19.  

изабрана је Јасмина Тешић. 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

 Чланови Одељењског већа 7-тог разреда 2017/2018.године били су: 7-1 – 18 

ученика, одељењски старешина Урош Миливојевић – наставник историје; 7-2 – 21  

ученик, одељењски старешина Равијојла Шарчевић – наставник географије; 7-3 – 19  

ученика, одељењски старешина – Боривоје Танасковић наставник ТИО. 

 Усвојен је план и програм рада Одељењског већа седмог разреда за школску 

2017/2018.годину. 

 Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске2017/2018.те године. 

 Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици 

који посећују ту наставу. 

 Није било ученика ослобођених физичког васпитања. 
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 План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани са малим одступањема од планираног. 

 Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године. 

 Редовна размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу 

по ИОП-у, довела је до побољшања квалитета рада. 

 Рађена је анализа усклађености критеријума оцењивања и закључено је да је 

критеријум оцењивања усклађен. 

 Извршена је квартална, полугодишња и годишња анализа успеха ученика за 

школску2017/2018.годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

 Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних мера. 

 Реализована је екскурзија на релацији: Вранић - Лепенски Вир-Голубац-

Виминацијум-Смедеревска тврђава-Вранић.    

 Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

свескама стручних већа. 

 Одлучено је да се похвале и  награде ученици са одличним успехом. 

 Анализиран је рад Одељењског већа седмог разреда у току школске године. 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Одељењске старешине 8/1, 8/2 и 8/3 одељења (Јелена Игњатовић, Милица Војводић и Тања 

Веселиновић) у школској 2017/18. години обављале су дужности педагошких, 

организационих и административних руководилаца наведених одељења. 

 

У оквиру педагошке функцијеодељењске старешине су обавиле следеће дужности: 

 

 Одржали планирани броја часова одељењског старешине са предвиђеним темама; 

 Систематски  пратили развој и успеха сваког ученика, са посебним ангажовањем на 

праћању ученика који наставу похађају по ИОП-у; 

 Бавили се саветодавним  васпитним радом са ученицима (појединачни, групни и са 

целим одељењем); 

 Подстицали и усмеравалиформирање одељењске заједнице и позитивних ставова у 

њој, као и успостављање веза између ученика различитих одељења; 

 Предузимали мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика,подстицали 

радненавике код ученика, помагали ученицима у организацији њихових активности 

у области међусобног помагања у учењу и регулисали  њихове међусобне односе; 

 Анализирали дисциплину ученика,решавали васпитно-дисциплинске проблеме кроз 

саветодавни рад са ученицима,изрицање опомена, смањења оцена из владања, 

изрицање укора одељењског старешине, као и учешће у дисциплинским 

поступцима ради промене понашања појединих ученика; 

 Бринули о уредности похађања наставе, посебно о ученицима који нередовно 

долазе у школу (евидентирање оправданих и неоправданих изостанака),  као и 

информисању родитеља о изостајању иченика; 

 Контактирали са Центром за социјални рад у вези са ученицима који су нередовно 

похађали наставу (8/1) 

 Подстицали ученике на учешће у шлокским такмичењима, акцијама и 

манифестацијама (еколошка акција, прослава Дана школе и школске славе као и 

друштвено-користан рад) и 
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 Планирали и учествовали у извођењу  дводневне екскурзије ученика (релација: 

Вранић-Перућац – манастир Рача- Кадињача – Златибор –манастир Милешева – 

Увац – Златибор – манастир Благовештење у Овчар Бањи- Вранић) 

 Учествовали у професионалној оријентацији ученика (одлазак на промоције 

средњих школа, посета Сајму занимања, одржавање радионица о професионалној 

оријентацији у сарадњи са Тимом) 

 Учествовали у реализацији завршног испита и активностима везаним за упис у 

средње школе. 

 

У оквиру организционе и  координирајуће функције одељењског старешине су реали- 

зовале следеће дужности: 

 

 Координисали су и усклађивали рад и захтеве свих наставника према ученицима, 

личним контактима и на седницама Одељењских и Наставничких већа; 

 Руководили радом Одељењског већа (припрема седница, доношење и спровођење 

одлука); 

 Координисали у организацији допунске и додатне наставе; 

 Пратили укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

 Кординисали активностима школског педагога и психолога у раду са ученицима 

одељења којима је потребна додатна подршка и појачан васпитно-дисциплински 

рад, као и  рад педагошке службе са родитељима ученика; 

 У оквиру СТИО и ИОП тима одељенске старешине су учествовале у примени и 

евалуацији ИОП-а  (ИОП1- 2 ученика и  ИОП2- 1 ученик); 

 Остварили информисање и  сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених 

врата(1час недељно) и родитељских састанака (припемљено и одржано -5 састанака 

по одељењу) и 

 Сарађивале са ваншколским факторима који су значајни за васпитно-образовни рад 

са ученицима(психолошко саветовалиште, здравствене установе, социјална служба 

и специјална школа). 

 

У оквиру  административне функције одељењске сарешине 8. разреда су обавиле следеће 

дужности: 

 

 Водили су педагошку евиденцију о ученицима и одељењу- личну , у дневнику рада, 

матичним књигама, помоћном дневнику и свесци Одељењског већа; 

 Пратили начин вођења осталих података о ученицима (дневник рада); 

 Учествовале у организацији разредних испита (два ученика) и завршног испита ис 

 Анализирали успех и владање ученика и одељења (тромесечја, полугпдиште и крај 

школске године) . 

 

 

7.1.7 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

 

ПЕДАГОГ 

 

Извештај о раду се односи на  школску 2017/18.годину и сумира резултате рада стручног 

сарадника педагога током године, а који обухвата ангажовање на 50% радног времена. 

Извештај рада је због прегледности подељен у неколико целина. Те целине иако одвојене 
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Правилником о свим облицима рада стручних сарадника, због природе посла стручног 

сарадника педагога у контексту реалне праксе се преклапају, допуњују и сукцесивно 

остварују.  

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Израда Школског програма 

 Учешће у изради Извештаја о раду школе 

 Учешће у изради Плана стручног усаврашавања запослених у школи за 

2017/18.годину 

 Израда Програма увођења у посао наставника – приправника 

 Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће  у изради годишњих 

планова за наредну школску годину 

 Учешће у изради плана посебних програма на нивоу установе (Програм 

Професионалне оријентације, Програм рада Вршњачког тима, Програм рада са 

децом са посебним потребама – Развој концептуалних адаптивних вештина код 

ученика којима је потребна додатна образовна подршка) . 

 Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника-педагога 

 Израда плана посета часовима (редовне посета, план посете огледних/угледних 

часова, реализација ваннаставних активности) 

 Прикупљање и анализа  месечних и глобалних планова наставника предметне и 

разредне наставе 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

 Анализа успеха и понашања ученика на класификационим периодима са посебним 

освртом на образовна постигнућа ученика који наставу прате по ИОП-у 

 Анализа ИОП документације 

 Анализа тематских анкета за потребе реализације различитих програма у школи 

(социометријски упитник, анкета Професионална оријентација ученика  

(интересовања ученика), анкета Развој женског спорта) 

 Документовање наставног и ваннаставног рада (извештаји са посматрања часова, 

записници састанака стручних тимова и органа) 

 Анализа педагошке документације (месечни, глобални и годишњи планови, анализа 

дневних припрема наставника) 

 Анализа педагошке документације (преглед књига рада у Вранићу и подручним 

одељењима) 

 Праћење успеха ученика у различитим областима (кроз анализу Дневника, 

ученичких радова, тестова....) 

 Израда инструмента за праћење огледних и угледних активности наставника. 

 

2. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Током године, један од доминантних облика рада школског педагога се односио на рад са 

наставницима. Садржајно он се односи на: 

 евалуацију наставних часова а у циљу давања практичних педагошких савета и 

препорука у циљу унапређивања наставног часа (повезаност са образовним 

стандардима и анализа часа према педагошким приципима) 
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 препознавање образовних потреба ученика и на тим основама дефинисање 

стратегије  и приступа у раду са  ученицима са посебним потребама (у погледу 

дефинисања циљева, садржаја, одабира специфичних метода, облика и техника у 

раду).  

 праћење ученика са посебним потребама и дефинисање њихових образовних 

потреба (за одређеним садржајем, принципом у раду, методом, техником...) 

Педагог је током године посетио укупно 60 часова. Свака посета часа била је забележена 

кроз протокол посматрања, личну забелешку и разговор са наставницима након посећеног 

часа. Код одређеног броја часова, направљен је Извештај о посматраном часу, због 

немогућности одржавања усмених консултација. 

План редовне посете је предвиђао 46 часова, од којих је посећено 35 часова. Иако план 

редовне посете није реализован, часови свих насавника су посећени, као што су и 

представнции свих већа одржали планирани огледни/угледни час. Поред посећених часова 

планираних редовним планом посете, педагог је посетио 25 часова огледних/угледних 

активности и  25 часа који су се односили на:  

 праћење рада новог наставника  (4) 

 дисциплински проблеми ученика (2) 

 праћење ученика са посебним потребама и процена за додатним образовним  

програмима  

  неформална процена ученичког напредовања кроз анализу дечијих 

радова-цртежи, текстуални радови, писмене вежбе (5)  

 учешће у изради тестова за завршни испит за ученика који наставу 

прати  по ИОП-у у сарадњи са наставницима 

  учешће у изради и прибављању радног материјала за ученике којима 

је потребна додатна подршка (1) 

 реализација посебних програма у школи и учествовање у непосредном раду са  

ученицима   

 Предавање на тему Болести зависности – аллкохол и дуван ( 4 часа),  

 Вођење ученика у Амерички кутак, посета Сајму књига (2)  

 Учешће у раду секције Весела радионица (1)  

 Реализација програма Професионална оријентација (3 часа),  

 Реализација активности вршњачког тима ''Чувари мира'' (5) 

 

После сваке посете часу, обављен је разговор са наставницима где се дискутовало о часу, 

запажањима, уоченим недостацима или педагошким новинама, као и начинима 

унапређења посматраних часова. Коментаре о огледним и угледним часовима су дали и 

наставници који су присуствовали часовима колега кроз протоколе посматрања. 

  

Сарадња са наставницима је остварена кроз редовне консултације и размену мишљења у 

вези ученичког напредовања и развоја, са посебним нагласком на решавање проблема које 

наставници имају у погледу постизања оптималних постигнућа ученика са посебним 

потребама. Поред консултација у вези адекватног приступа у раду са децом, нарочито 

ученицима са посебним поребама, консултације су се односиле и на дефинисање 

образовних, васпитних и функцониалних циљева у образовно-васпитном раду, 

прилагођавању метода и техника рада као и радног материјала који би задовољуо 

образовне потребе ученика.  

  

Сарадња са наставницима је оставрена и кроз анализу и евалуацију планова стручног 

усавршавања. Поред рада са ментором, стручни сарадник педагог је пружио подршку и 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 101 www.ospavlepopovic@edu.rs 

пратио рад наставника – приправника кроз посету часовима или кроз индивидуалне 

консултације.  

 

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Инцијативном разредног старешине, наставника или педагога са одређеним бројем 

ученика педагог је реализовао непосредан рад (кроз радионице, индивидуалне или групне 

разговоре и саветодавни рад), а у циљу: 

 праћења и препознавања образовних потреба ученика за одређеним садржајем, 

приступом у раду, техником, методом или материјалом који би утицао на 

постизање оптималних постигнућа ученика 

 развијања стратегија,  техника, материјала за рад са ученицима у циљу постизања 

оптималних постугнућа ученика (у сарадњи са наставницима) 

 стварања оптималних услова з развој различитих способности ученика са посебним 

потребама (у сарадњи са наставницима) кроз организацију физичког или социјалног 

окружења ученика 

Саветодавни рад са ученциима се одржавао у канцеларији пп службе, док се групни 

изводио у просторијама према потреби 

 индивидуални рад са ученицима који имају тешкоће у учењу –рад на садржају 

одређеног предемета са акцентом на развијање стратегија и техника у учењу које 

имају ширу примену (2) 

 групни рад са ученицима укоји показују проблеме у понашању  (дисциплински 

проблеми, неадекванто понашање према другим ученицима, наствницима или 

вршњацима)  (4) 

 групни рад са ученицима (практична провера нових теорија учења – нтц) (1)  

 индивидуални  рад са ученицима који показују емоционалне, социјалне или 

тешкоће друге врсте (анксиозност, породични проблеми....) (2) 

 подршка ученику који завршни испит полаже по измењеном програму 

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА  

 

На иницијативу наставника или самог родитеља, састанци са родитељима су били 

организовани са темом:  

 дисциплинских проблема ученика (1) 

 васпитних поступака родитеља (1) 

 васпитно-дисиплински поступци (2) 

Присуство састанку Општинског савета родитеља и вођење записника. 

 

5.  УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА НА НИВОУ ШКОЛЕ  

 

Педагог је током године присуствовао састанцима стручних органа и тимова, као члан 

(Педагошки колегијум, Тим за професионални развој запослених, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за професионалну оријентацију ученика, Тим за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања)  и као координатор (Стручни актив за развој школског 

програма). О раду стручних тела и ограна су вођени записници и извештаји. 

 

 

6. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 вођење Дневника рада стручног сарадника-педагога 
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 израда инстументата за праћење образовно-васпитног процеса (протокол за 

посматрање угледних/огледних часова за наставнике) 

 израда појединачних извештаја са посматраних часова 

 израда припрема за индивидуалне и групне активности са ученицима 

 вођење  белешки након индивидуалног рада са ученицима и чување њихових 

продуката ученичких активности  

 стручно усавршавање у оквиру акредитованих семинара, редовних састанака  

Републичке секције педагога, излагање рада на конференцији  ''ВасПИТАЊЕ данас'' 

у организацији Филозофског факултета Универзтета у Београду (детаљније у 

Извештај о стручном усавршавању који је достављен директору школе) 

 

 

 

ПСИХОЛОГ 

 

 

 Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе за школску 2017/18. годину. 
 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину. 

 Израда Годишњег извештаја рада психолога. 

 Израда Годишње г плана рада психолога. 

 Израда месечних оперативних планова. 

 Учешће у раду Наставничког већа. 

 Учешће у раду Одељенских већа млађих и старијих разреда. 

 Учешће у раду Педагошког колегијума. 

 Учешће у раду Стручног тима за инклузивно образовање. 

 Учешће у раду Стручног тима за професионалну оријентацију. 

 Учешће у раду Интерресорне комисије за процену додатне подршке деци 

одн.ученицима. 

 Координација рада Стручног тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања. 

 Координација рада Стручног актива за развојно планирање. 

 Координација рада Ученичког парламента. 

 Координација четрнаест малих Тимова за додатну подршку ученицима који прате 

наставу по ИОП-у. 

 Координација Вршњачког тима ,,Чувари мира'' , са педагогом. 

 Координација Вршњачког тима за професионалну оријентацију са педагогом и 

наставнициом географије. 

 Формирање и уједначавање одељења ученика првог разреда. 

 Формирање и уједначавање одељења ученика петог разреда. 

 Распоређивање нових ученика у одељења. 

 Опсервација ученика првог разреда (посећено је 12 часова наставе). 

 Опсервација ученика петог разреда (посећено је 14 часова наставе). 

 Посета часовима наставе у оквиру педагошко-инсруктивог рада (23 часа наставе). 

 Испитивање спремности за полазак у школу. 

 Тестирање деце у циљу испитивања спремности за превремени полазак у школу (у 

оквиру сарадње са школом у Дражевцу) 

 Ретестирање ученика који показују тешкоће у учењу и напредовању. 
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 Писање мишљења након психолошких тестирања ученика, у циљу одабира ученика 

који се уводе у праћење наставе по ИОП-у, за потребе Интерресорне комисије, у 

оквиру сарадње школе са другим стручним установама, пре свега Центром за 

социјални рад Барајево ... 

 Припрема информација и квалитативне анализе постигнућа и понашања ученика за 

одељенске старешине петог разреда. 

 Припрема информација, запажања и квалитативне анализе постигнућа и понашања 

ученика за учитеље првог разреда. 

 Посета предшколској установи у Вранићу и консултације са васпитачицама 

предшколаца у циљу адекватног формирања и уједначења одељења првака у 

матичној школи у Вранићу. 

 Консултације о ученицима са одељенским старешинама петог разреда по пријему 

одељења. 

 Консултације о ученицима са учитељима првог разреда по пријему одељења. 

 Саветодавни рад са ученицима. 

 Саветодавни рад са наставницима. 

 Саветодавни рад са родитељима. 

 Статистичка обрада података у току године. 
 Примена социометријског метода у два одељења трећег разреда и учествовање у 

изради, обради и интерпретацији резултата у још једном одељењу трећег и седмог 

разреда; анализа података и консултације са учитељицама одн. одељенским 

старешинама ( сарадњи са педагогом). 

 Писање извештаја за Наставничко веће и остале органе у школи. 

 Вођење записника на састанцима Стручног актива за развојно планирање. 

 Редовни прегледи Дневника рада, са педагогом. 

 Посета часовима наставе и ваннаставних активности у оквиру редовног педагошко- 

инструктивног рада у школи (посећен је 49 часова наставе). 

 Израда извештаја о педагошко-инструктивном рад , са педагогом школе. 

 Вођење разговора са наставницима чији час је посећен о посећеном часу (у сарадњи 

са педагогом). 

 Организација и реализација састанка учитеља четвртог разреда и наставника 

српског језика и математике који предају петом разреду ( у циљу припреме 

преласка са разредне на предметну наставу). 

 Учествовање у организацији и реализација одласка са ученицима на Сајам књига, 

заједно са неколико наставника из школе. 

 Вођење евиденција ученика од првог до осмог разреда који показују ризично 

понашање. 

 Учествовање на састанцима Малих тимова за заштиту од насиља. 

 Вођење записника са састанке Малих тимова за заштиту од насиља у којима сам 

учествовала. 
 Вођење и ажурирање документације  у оквиру ИОП-а (сагласности, кораци, 

планиране активности, подсетник за родитеље). 

 Учествовање у васпитно – дисциплинским поступцима за ученике наше школе. 

 Идентификација талентованих ученика (прикупљање података од ученика и 

наставника). 
 Организовање тестирања ученика за Регионални центар за таленте. 

 Реализација две радионице са темом професионалне оријентације у одељењу 8/2, 

заједно са одељенским старешином у оквиру реализације плана Тима за 

професионалну оријентацију. 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 104 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 Анкета о професионалним итересовањима ученика осмог разреда (анкетирање, унос 

података, обрада и писање извештаја). 

 Тестирање ученика осмог разреда ТПИ-ом (професионална интересовања)., као и 

саветовање у вези избора школе, одн. образовног профила. 

 Администрирање ФБ профила ,,Упис у средње школе'' за ученике осмог разреда (у 

циљу правовременог обавештавања ученика, одељенских старешина и родитеља о 

избору школе, процедури полагања завршног испита, уписа у школе и о 

резултатима....). 
 Формирање вршњачког тима за ПО са наставницом географије и педагогом и 

подела истаживачких задатака са разлчитим темама у оквиру професионалне 

оријентације. 

 Анкета о насиљу у нашој школи (анкетирање, унос података, обрада и писање 

извештаја). 

 Састављање анкете и анкетирање предложених ученика за Вршњачки тим за 

заштиту од насиља, као и учествовање у одабиру ученика за тим. 

 Консултативно – саветодавни рад са наставницима који предају ученику са 

сметњама понашања.  

 Вођење евиденције ученика са развојним тешкоћама. 

 Учествовање у раду Комисије за полагање испита за лиценцу. 
 Учествовање у васпитно-дисциплинским постпуцима у школи. 

 Организација и реализација радионица за наставнике  и стручне сараднике (,,Мапа 

жеља'' и ,, Породично поље''). 

 Учествовање у организацији и реализацији заједничко састанка за родитеље 

предшколаца  са колегама из ПУ Барајево. 

 Израда паноа ,,Најбољи ученици'' на крају школске године. 

 Сарадња са Школом за основно и средње образовање са домом ,,Свети Сава’’ на 

Умци. 

 Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 

 Сарадња са Домом здравља Вранић. 

 Сарадња са полицијском станицом Барајево. 

 Сарадња са Регионалним центром за таленте. 

 Сарадња са предшколском установом Барајево (одељење Вранић). 

 Сарадња са ОШ ,,Кнез Сима Марковић''. 

 Сарадња са Средњом школом Барајево. 

 Сарадња са Мрежом инклузија. 

 Сарадња са ОШ ,,Дражевац''. 

 Сарадња са Општином Барајево. 

 

 

БИБЛИОТЕКАР 

 

 

За рад у библиотеци задужена  Кршанин Нада (професор српског језика и књижевности ) и 

Лукић Нада (средња стручна спрема), са по 50% радног времена. Лукић Нада задужена је 

за ученике млађих разреда, а Нада Кршанин  за старије разреде  и наставно особље. 

 

У раду библиотеке учествује и библиотечка секција старијих разреда. 
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Уписано је 294 ученика  и сви наставници. Ове године је фонд повећан за 166 нових 

наслова  из савремене литературе за децу  ,енциклодије нове и са новим подацима и 

открићима, сликовнице за најмлађе  и литература за наставнике за рад са ученицима по 

ИОП-у. 

 

План  и програм  библиотекара са библиотечком секцијом реализован је у следећим 

тачкама: 

 Извршена класификација књишког фонда 

 Посета Сајму књига 

 Свакодневан рад са ученицима 

 Пано –препоручујем књигу 

 Изложба и илустрација  о Светом Сави 

 Учешће у школском и општинском такмичењу из српског језика 

 Припрема ученика за такмичење и корелација са Друштвом за српски  језик и 

књижевност(организација , место  , време  , број  ученика и резултати које треба 

проследити Друштву по завршетку такмичења) 

 Ревизија књига  

 Организовање враћања књига за осмиразред ,а у мају за остале 

 Рад на одабиру књига  за одличне ђаке 

 Учешће на седницама стручних органа школе  

 Анализа рада библиотекара и библиотечке секције    

 Вођење библиотечког пословања  

 Рад на одабиру нових књига за  пети разред 

 Учешће на такмичењу  рецитатора-општина 

 

Ове године није реализована боља сарадња са сеоском библиотеком са ученицима старијих 

разреда, док су млађи више на томе урадили учествујући у раду сеоске библиотеке  преко 

литерарне и рецитаторске секције. 

Наставник који користио највећи број наслова и то претжно стручну и научну литературу 

је наставник историје Урош Миливојевић. 

Ученици још увек мало читају,само оно што морају – лектиру. Новим насловима који нису 

везани за лектиру покушавамо да их заинтересујемо  да читају  чиме богате свој речник .  

У  библиотеци се изводе  огледни и угледни часови на којима по могућности присуствује 

библиотекар. 

Ове године  ученици заједно са библиотекаром и наставником Српког језика  предлажу 

наслове  које би желели дасе купе на Сајму књига као и књиге за одличне ђаке. 

 

Услови за рад у библиотеци  су  задовољавајући и више од тога –опремљена  компјутером, 

интернетом, телевизором и све што подразумева  електронску  обраду било часа у настави  

или рад у библиотеци. 
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7.2.  РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

У школској 2017/18. години, почев од 1.9.2017.-те године па до 31.8.2018.-те године,  у 

сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством 

школе и помоћно-техничким особљем школе сам: 

1.) планирала и организовала остваривање програма образовања и васпитања школе и свих 

других активности:   

 учествовала у правовременој реализацији донетог распореда часова за редовну 

наставу, изборну наставу, додатну и допунску наставу, дежурство наставника и 

перманентно водила рачуна о реализацији свих планираних активности; 

 старала се о доброј организацији такмичења из предмета и спортова и општинских 

такмичења из спортова јер смо ове године били домаћини свих општинских 

такмичења; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за наредну школску 

2017/2018.-ту годину, плана рада Наставничког већа, плана рада органа управљања, 

плана рада педагошког колегијума; 

 контролисала педагошку документацију ( дневници, матичне књиге...) 

2.) старала се о квалитету рада школе, самовредновању рада школе, остваривању 

стандарда постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада: 

 водила рачуна о стручности наставника који су током школске године радили као 

замена одсутних наставника; 

 кроз рад у стручном тиму за самовредновање и педагошком колегијуму учествовала 

у анализи резултата пробног завршног испита, као и завршног испита ученика наше 

школе, анализи успеха ученика на полугодишту школске 2017/18. године; анализи 

критеријума оцењивања; 

3.) старала се о остваривању развојног плана установе: 

 учествовала у раду стручног актива за развојно планирање; 

 пратила реализацију развојног плана прегледом педагошке документације. 

4.) одлучивала о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговарала за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава: 

 перманентно, у току горе наведеног периода, проверавала и потписивала 

испостављене фактуре, налоге за пренос средстава, налоге за уплату и исплату, 

рекапитулацију месечних обрачуна за плату, боловања, породиљских боловања; 

 учествовала у изради  кварталних извештаја, извештаја о јавним набавкама 

(квартални извештаји и годишњи извештај) и реализацији плана јавних набавки за 

2017/18. годину. 

5.) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, удружењима и организацијама: 

 сарађивала са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда у 

вези са: набавком енергената за грејање школе, реализацијом  набавке рачунара 

(фебруар 2018. године),  присуствовала састанцима са директорима школа у 

организацији Секретаријата;  

 сарађивала са органима управе Градске општине Барајево у вези са: текућим 

одржавањем објеката школе (кречење, поправка видео надзора...) организацијом 
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превоза ученика школе (реализација јавне набавке), реализацијом пројекта за 

побољшање безбедности ученика у саобраћају и многим другим питањима од 

значаја за развој школе; 

 сарађивала са представницима Црвеног крста Барајево (предавање о болестима 

зависности), Завода за трансфузију (организација давања крви у школи), Спортским 

савезом Барајева у организацији школских спортских такмичења, са Центром за 

културу Барајево у вези са обележавањем 200 годишњице смрти Павла Поповића и 

коришћењем позоришне сале Спомен дома у Вранићу за организовање позоришних 

представа и биоскопских пројекција. 

6.) организовала и вршила педагошко–инструктивни увид и пратила квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе, предузимала мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника и стручних сарадника: 

 у сарадњи са стручним сарадницима реализовала годишњи план педагошко – 

инструктивног рада; 

 посећивала поједине часове наставе ради увида у рад наставника и заједно са 

стручним сарадницима анализирао њихов рад и предлагао мере за унапређивање 

њиховог рада. 

7.) планирала и пратила стручно усавршавање и спроводила поступак за стицање звања 

наставника: 

 одобравала финансијска средства за одласке наставника и стручних сарадника на 

акредитоване семинаре у оквиру сталног стручног усавршавања на основу њихових 

планова; 

 иницирала перманентно праћење Каталога одобрених семинара за стручно 

усавршавање и похађање одговарајућих, акредитованих семинара. 

 

8.) предузимала  мере у случајевима повреда забране из члана 110. до 113. Закона о 

основама система образовања и васпитања: 

 учествовала у раду стручног тима за заштиту ученика од насиља, 

  заједно са тимом одлучивала о мерама које треба предузети против ученика који су 

повредили забрану из члана 110. до 114., 

 водила васпитно-дисциплинске поступке против ученика и одлучивала о мерама 

против ученика, 

 у присуству психолога и/или педагога разговарала са родитељима ученика чија 

децу су испољила неко насилно понашање са 1. и 2. нивоа где је процењено да није 

потребно водити васпитно-дисциплинске поступке. 

9.) старала се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете „Доситеј“: 

 овластила административног радника да приступа информационом систему и 

одржава ажурност базе података; 

 проверавала тачност унетих података и потписане примерке достављала 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко Школске управе. 

10.)  старала се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 

интереса за рад установе и поменутих органа: 

 редовно обавештавала запослене (огласна табла, разговори, наставничко веће, 

одељењска већа), 
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 обавештавала ученике (огласна табла, књига обавештења, веб сајт, преко 

одељењских старешина), 

 обавештавала родитеље (огласна табла, преко одељењских старешина, веб сајт, 

писаним путем уз потврду њиховим потписом, на родитељским састанцима, 

учешћем у раду савета родитеља), 

 учествовала у раду стручних органа и органа управљања. 

11.) сазивала и руководила седницама Наставничког већа ( редовних седница и три 

ванредне седница) без права одлучивања; 

 водила рачуна о реализацији плана рада, 

 благовремено сазивала седнице и руководила њима. 

12.) образовала стручна тела и тимове, усмеравала и усклађивала рад стручних органа у 

школи: 

 учествовала у комисију/тиму за израду Плана интегритета установе; 

 кроз рад и руковођење педагошким колегијумом усклађивала рад стручних актива; 

13.) сарађивала са родитељима, односно старатељима ученика: 

 редовно разговарала са свим родитељима, односно старатељима који су тражили 

разговор са директором, као и са родитељима, односно старатељима које сам 

позивала, а којима је потребно указати на њихову одговорност и потребу боље 

сарадње са школом, односно одељењским старешином, стручним сарадницима и 

наставницима ради постизања бољег успеха у образовању и васпитању њихове 

деце/штићеника.  

 одговарала на молбе и захтеве родитеља у складу са својим овлашћењима; 

14.) одлучивала о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених: 

 одговарала на захтеве за слободним данима запослених у складу са колективним 

уговором; 

 одговарала на захтеве родитеља, односно старатеља  за одсуствовањем ученика 

дужим од два дана у складу са Статутом и Правилником о правдању изостанака 

ученика. 

15.) иницирала, подстицала и учествовала у уређивању матичне школе и подручних 

одељења: 

 богаћење цветног фонда кроз сарадњу са родитељима и уређивање цветне оазе на 

улазу у школу; 

 фарбање површина зидова, ограде, степеништа...; 

 уређивање дворишта школе- садња ловор вишње у Шиљаковцу, стабла воћа у 

Мељаку, као и туја и бербериса у Вранићу. 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У току школске 2017/2018. Школски одбор је реализовао следеће садржаје из домена своје 

надлежности: 

 

 Одржано је пет редовних и једна ванредна седница Школског одбора; 

 Усвојен је Годишњи извештај  о раду школе за школску 2016/2017; 

 Усвојен је извештај о Финансијском пословању школе и Завршни рачун; 

 Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2017/2018; 

 Усвојен је Анекс годишњег плана рада школе за школску 2017/18.годину; 
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 Усвојен је Развојни план школе за период од септембар 2017. до августа 2020. 

године; 

 Усвојен је Школски програм (јун, 2018.) за период од 2018-2022.године; 

 Усвојен је план Јавних набавки и анекс плана  Јавних набавки за 2018.; 

 Усвојен је извештај о раду в.д. директора школе за период од 28.4.2018.године до 

октобра 2018. године; 

 Расписан је конкурс за избор директора школе; 

 Спроведене конкурсне активности и изабран директор школе; 

 Усвојен је шестомесечни извештај о раду директора школе у школској 

2017/18.години; 

 Дата је сагласност на избор најбољег понуђача за набавку ужине, осигурања 

ученика и извођење екскурзија; 

 Дата је сагласност на избор најбољег понуђача за набавку ужине, осигурања 

ученика и извођење екскурзија; 

 Разматрао је предлоге  о планираним радовима у школи; 

 Разматрао и усвојио захтев музичке школе ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца око 

коришћења школског простора; 

 Доносио је општа акта и измене аката ( Статут школе, Пословник о раду школског 

одбора, Пословник о раду Савета родитеља) из домена своје надлежности; 

 Усаглашена сва документа, правилници у складу са новим Законом о основама 

система образовања и васпитања од октобра, 2017. године; 

 Сачињен је извештај о раду Школског одбора у школској 2017/2018.години; 

 Бавио се и другим питањима из своје надлежности  која су утврђена Законом и 

Статутом школе; 

 Мандат Школском одбору је престао 23.6.2018. године. 

 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2017/2018.  године одржано је пет редовних и једна ванредна седница 

Савета родитеља: 

 

 На првој конститутивној седници именован је нови сазив Савета родитеља; 

 Усвојен је извештај о раду Савета родитеља у школској 2016/2017.години; 

 Разматран је извештај о раду в.д.директора школе за 2016./2017.годину; 

 Усвојен је план рада Савета родитеља за школску 2017/2018.годину; 

 Разматран је годишњи план рада школе за школску 2017/2018.годину; 

 Разматране су понуде и изабран је најбољи понуђач за испоруку ужине за ученике у 

школској 2017/2018.години; 

 Донета је одлука о избору осигуравајуће куће за ученике; 

 Донета је одлука о прихватању годишњег плана за извођење екскурзија, излета и 

наставе у природи за школску 2017/2018. годину; 

 Савет  је разматрао извештаје стручне службе о успеху и дисциплини ученика у 

току сваког тромесечја школске 2017/2018.године; 

 Делегирали два члана за новоформирани Општински савет родитеља по новом 

Закону о основама система образовања и васпитања; 
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 Руководећи се задацима Општинског савета родитеља организовали журке за 

ученике млађих и старијих разреда у циљу превенције вршњачког насиља; 

 Разматране су понуде и изабран је најбољи понуђач за фотографисање ученика; 

 Донета је одлука о избору најповољнијег понуђача за организовање новогодишње 

забаве ученика; 

 Савет родитеља је подржао акцију да се са родитељског рачуна  уплати годишња 

чланарина за Организацију Црвени крст; 

 Изабрани су  представници Савета родитеља који ће у наредном четворогодишњем 

мандату заступати Савет родитеља у органу управљања Школском одбору; 

 Разматран је извештај о изведеним екскурзијама и рекреативној настави; 

 Организована је прослава матурске вечери; 

 Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог разреда; 

 Разматран је извештај о раду директора школе; 

 Договорена је сарадња са музичком школом ,,Марко Трајковић“  из Лазаревца; 

 Одржан је Базар књига у сврху размењивања књига ученика у холу школе. 

 

 

 

 

VIII  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 
8.1 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 

 

У току школске 2017/18. године наставници, стручни сарадници и запослени у 

администрацији су се стручно усавршавали према годишњем плану стручног 

усавршавања.  

 

У просторијама школе реализовани су следећи семинари: 

 

 Обука за имплемемтацију Office-a 365 у образовним установама за школске 

администраторе и наставнике (6 сати), 7. 10. 2017. године 

 Дечји страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу (8 сати), 28.10.2017. 

године 

 Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика (8 сати) 

18.11.2017. године. 

 

Већина наставника и стручних сарадника је похађала наведене семинаре. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (СРПСКИ ЈЕЗИК) 

 

 Зимски семинар за професоре српског језика, 

 Обука за нови школски програм у петом разреду. 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (СТРАНИ ЈЕЗИЦИ) 

 

 ,,Језик у функцији језика”  

 Педагошка радионица за професоре француског језика 

 ЕЛТА конференција (међународна конференција за наставнике енглеског језика)  

 ,,How to become a teacher trainer” Pilgrims, Canterbury  

 Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА) 

 

 Унапређење емоционалног здравља у школи – моћ емоционалне интелигенције, 

 Адолесцент – обука за рад и са ученицима и родитељима, 

 Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу, 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ВЕШТИНА (ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА И 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ) 

 

 Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања, 

 Промене у наставним плановима програмима Физичког васпитања у светлу нових 

законских решења 

 Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из 

предмета физичко и здравствено васпитање 

 Школа карикатуре 

 Школа керамике. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО) 

 

 Настава програмирања у петом и шестом разреду, 

 Обука за кооринаторе за електронски дневник  

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

 Зимски сусрети учитеља, 

 Обука учитеља првог разреда за остваривање програма наставе и учења 

оријентисаних на процес и исходе учитеља, 

 Превенцијом против насиља, организовањемм интерактивних родитељских 

састанака, 

 Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, 

 Учешће на трибинама Архимедеса, 
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 Пројектна настава, презентација уџбеника БИГЗ-а 

 Евалуатор ИК ,,БИГЗ,,  

 Кад је лака геометрија и мерење прија 

 Учитељијада у Параћину 

 Учитељијаца у Бугарској 

 Агенција за издавачку делатност „Витез „  

 Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

 

УПРАВА И СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

 Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, 

 Превенцијом против насиља, организовањемм интерактивних родитељских 

састанака, 

 Седми стручни скуп Друштва директора школа Србије, 

 Практичан рад на порталу ЦЕРЕС, 

 Јавне набавке у пракси, 

 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања, 

 Шести регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању ШУ Београд, 

 Обука за ТИП-а, 

 Конференција ,,Даровитост, образовање и развој'' 

 Републичке секције педагога и психолога основних и средњих школа, 

 

 

 

8. 2 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

 

 

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА НА САСТАНЦИМА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТЕЛА 

 

 Упознавање са новим Правилником о стручном усавршавању, 11.10.2017. године, 

излагачи: Јела Стевановић и Дејан Тмушић, 

 Начин вођења стручне евиденције – план интегритета, 8.11.2017. године, излагач: 

Дејан Тмушић, 

 Здравље, хигијена и заштита животне средине, 30.01.2018, излагач: Јасмина Тешић,  

 Стандарди за извештаје, 12.04.2018. године, излагач: Сандра Шљивовац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 113 www.ospavlepopovic@edu.rs 

УГЛЕДНИ/ОГЛЕДЕНИ ЧАСОВИ 

 

 

Име и презиме 

наставника Д
ат

у
м

 

Предмет 

о
д

ељ
ењ

е 

Назив наставне 

јединице 

 

Тип часа 

С.Дамевић 19.10.2017. српски језик 4/2 Јесен- говорна вежба огледни 

Б. Вучковић 1.12.2017. техн.инф.образ. 7/2 Машински материјали угледни 

А.Марићевић 27.11.2017. енглески језик 4/1 Придеви угледни 

Т.Досевска 5.12.2017. билологија 6/1 Паразити огледни 

У.Миливојевић 11.12.2017. историја 6/3 Српске земље 19/20.в угледни 

Г.Вељовић 18.12.2017. француски језик 5/1 Присвојни придеви угледни 

Б.Бубало 25.12.2017. изабрани спорт 8/3 Полигон:кратки пасови угледни 

Ј.Јовановић/Ј.Видић 26.12.2017. хемија/физика 8/2 Струја у електролитима интердис. 

С.Роксић/Д.Драча 26.12.2017. енглески/ликовно 2/4 Новогодишњи украси интердис. 

Б.Танасковић 26.12.2017. техн.инф.образ. 6/1 Керамички материјали угледни 

С.Јевтић 16.1.2018. ЧОС 2/3 Сад знамо како са проблем угледни 

Ј.Мацура 16.1.2018. музичка култура 3/3 ,,Кад си срећан...'' угледни 

Н.Кршанин 6.3.2018. српски језик 5/1 Писање речце не  огледни 

М.Вулевић 16.3.2018. техн.инф.образ. 8/1 Структура рачунара угледни 

О.Поповић Митић 29.3.2018. природа друштво 4/3 Од сировине - производа угледни 

И.Стефановић 29.3.2018. српски језик 1/3 Тужибаба угледни 

М.Митић/А.Јованић 24.4.2018. ликовна култура 
1/4 

3/4 
Дан планете Земље угледни 

Т.Веселиновић 4.5.2018. ликовна култура 7/3 Постав.приче на сцену огледни 

С.Ђорђевић 4.5.2018. српски језик 8/2 Приказ књижев.дела угледни 

С.Миљковић 18.5.2018. биологија 8/2 Природни ресурси угледни 
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М.Војводић 24.5.2018. енглески језик 6/3 Аmerican VS British угледни 

В.Стојановић 21.5.2018. руски језик 6/3 Сказка ,,3 медведр'' огледни 

Ј.Игњатовић 5.6.2018. српски језик 6/3 Квиз угледни 

 

 

 

 

 

IX УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА, КОНКУРСИМА И АКЦИЈАМА ОД 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ И ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 
ЗДРАВА ИСХРАНА – ЗДРАВО ТЕЛО – ЗДРАВ ДУХ 

 

Недеља посвећена промоцији здраве исхране и здравих навика реализована је у периоду од 

26.03. до 29.03. 2018. године у нашој школи. У току тематске недеље ученици су на ЧОС-у 

доносили и припремали здраву храну, заједно са својим одељенским старешинама. Ови 

часови су документовани фотографијама и видео-записима. Рад ,,Здрава исхрана – здраво 

тело- здрав дух'' је публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког 

стручног скупа учитеља. 

 

У току недеље ,,Здрава исхрана-здраво тело-здрав дух'' реализоване су и следеће 

активности: 

 

 26.03.2018. године – реализација предавања за ученике од стране Црвеног крста 

Барајево и Дома здравља Барајево,  

 27.03.2018. године - подела воћа по одељењима за ужину, дар Савета родитеља у 

циљу подршке промоције здравог живљења, 

 28.03.2018. године - презентација ликовних, литерарних радова и рецитовање 

стихова на дату тему у оквиру одељења/кроз часове који допуштају интеграцију ове 

теме, 

 29.03.2018. године - интерактивна представа ,, Шумска бајка“ са следећим 

распоредом: 

10:00 Вранић( млађи разреди), 

12:00 Мељак ( обе смене), 

14:00 Вранић ( старији разреди), 

 30.03.2018. године - проглашење најуспешније одељењске заједнице актуелне 

тематске недеље, уз пригодне поклоне; 

 

Комисија за преглед приспелих радова је препознала рад наше школе као јединствен и 

добијена је похвала, као и објава рада у Зборнику Примера добре праксе.  
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ПРОЈЕКАТ ,, 2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА'' 

 

 

На адресу школе је пристигао конкурс где је пропозиција била  да се од свих послатих 

пријава изабере 2000 наставника који ће бити обучени за примену дигиталне учионице. 

Учитељи и наставници наше школе су послали пријаве са видео снимком и изабране су 

четири колегинице из наше школе које су управо ових дана завршиле дату обуку. 

Учионице ће бити опремљене опремом коју даје Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја.  

 

 

ПРОЈЕКАТ ,,ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО'' 

 

Нафтна индустрија Србије НИС је отворила конкурс под називом  ,,Заједници заједно“ на 

који је наша школа аплицирала без резултата. Идеја је била да се реконструише ограда око 

школе и изграде спортски терени које би користила шира локална заједница ( вртић 

,,Полетарац“ Барајево, МЗ Вранић, деца и грађани вранића, Мељака и околине...).  

 

 

ПРОЈЕКАТ ,,РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА - СПОРТ ЗА СВЕ'' 

 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат који у бази има развој 

школских спортских секција. Промовисали смо школу и ширу локалну заједницу са 

полигоном спретности ревијалног карактера  који је повезао ученике четири општине на 

једном месту. Искуства су позитивна, наставићемо са такмичарским карактером у 

наредном периоду. 

 

 

ПРОЈЕКАТ ,, ПОВЕЋАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У САОБРАЋАЈУ'' 

 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат ,,Повећање безбедности 

ученика у саобраћају“ где је предвиђено да ученици путем апликације на телефону у 

тродимензионалној пројекцији симулирано учествују у саобраћају.  

 

 
ПРОЈЕКАТ ,,МИНИ-МИНИ'' 

 

МИНИ-МИНИ СПОРТ је пројекат Спортског савеза Београда замишљен као увод и 

припрема за школска спротска такмичења, један од најмасовнијих пројеката које подржава 

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину. 

МИНИ МИНИ СПОРТ подстиче системско вежбање, ствара навике за учешће у спорту и 

што је најважније деци, без обзира на реалне физичке способности и стварну спортску 

обдареност пружа могућност да своје потребе у области спорта квалитетно задовољавају.  

Програм је намењен ученицима млађим ученицима имајући у виду чињеницу да су период 

поласка у школу, почетка школовања и социјализација веома важни као предуслов 

правилног психофизичког развоја деце. Такође, изражена је потреба за повећањем физичке 

активности у циљу превенције постуралних поремећаја и хипокинезије код деце млађег 

школског узраста. Поред спортске, рекреативне и едукативне димензије, овај пројекат има 
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изразиту социјалну компоненту а деца кроз дружење најлакше усвајају знања и нове 

навике.  

 

На позив Спортског савеза Београда да се прикључимо учешћу у пројекту Мини-Мини 

ученици и учитељи наше школе су се радо одазвали. Активисти Спортског савеза су 

22.01.2018. године посетили нашу школу и у спортској сали са свим ученицима првог 

разреда су извели пролазак кроз полигон који су они поставили. Након тога су били 

награђени слатким производима Соко Штарка, а заједничке фотографије су изашле у 

Спортском журналу, на изузетно задовољство и понос родитеља.  

 

 
КОНКУРС ,,ТВОЈ ЛАЈК ЗА МОЈ ПЛЕС'' 

 

На конкурсу за избор за најбољу плесну кореографију под покровитељством Спортског 

савеза Србије три екипе наше школе су, по први пут, учествовале на такмичењу под 

називом ,,Твој лајк за мој плес“. Екипе су имале прилику да покажу своје тачке на 

Полигону спретности који се одржао у нашој школи у ревијалном, опуштајућем делу.  

 

 

КОНКУРС ,,ДИГИТАЛНА РИЗНИЦА ЗНАЊА'' 

 

Наставници наше школе су учествовали и на наградном конкурсу издавачке куће Бигз 

дигитална ризница знања и један рад је ушао у Зборник најбољих радова под називом 

Дигитална ризница знања. 
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 X РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 
ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  

 

Огласна табла за ученике и родитеље обавештавала је о: 

 

 Успеху ученика на крају другог полугодишта и о најбољим ученицима.  

 Резултатима ученика са такмичења, 

 Учешћу ученика у свим активностима школе и друштвене средине 

(друштвено користан рад, хуманитарне и сакупљачке акције, уређење 

школског простора, спортске активности и сл.), 

 Резултатима свих акција које су организоване на нивоу школе и друштвене 

средине, 

 Резултатима спроведених анкета, 

 Панои и радови ученика са часова наставе и ваннаставних активности, 

 Панои (мрежа школа и образовних профила). 

 Новим уџбеницима, 

 Активности у вези уписа у средњу школу (завршни испит ...). 

 

 

 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ : 

 

 Организовање приредбе за пријем првака 

 Организовање прославе Нове године за ученике 

 Учешће у хуманитарним акцијама 

 Сарадња са агенцијама које ће школи пружити услуге у организацији излета, 

екскурзије и рекреативне наставе. 

 

 

 

 

XI   ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Праћење организовања и реализације наставног процеса као и рада саме школе редовно је 

обављано после сваког класификационог периода (I и II тромесечје,  I и II полугодиште, 

крај школске године). Евалуацијом су се бавили директор, педагог и  психолог. 

 

Предлози за рад школе у наредној школској 2018/2019.-тој години 

 

 Обнављање и увећавање фонда наставних средстава,  

 Редовно обезбеђивање потрошног материјала неопходног за квалитетно одвијање 

наставног процеса, 

 Обогаћење фонда билиотеке, 

 Континуиран рад на уређењу и оплемењивању школског простора, 

 Обогаћивање школског живота културним садржајима и спортским активностима 

(неговање духа здравог живота), 
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 Обогаћење рада школског сајта и почетак вођења летописа школе,  

 Организација већег броја активности намењених талентованим ученицима, 

 Перманентно спровођење испланираног развојног плана школе. 

 

 

Настава 

 

 Осавремењивање наставног процеса применом савремених облика, метода и 

средстава за рад (коришћење дигиталних учионица), 

 Потребно је обратити већу пажњу стручном усавршавању наставника ван школе, 

као и интерном усавршавању који ће организовати сами наставници и  стручни 

сарадници, 

 Укључивање што већег броја родитеља у активности школе, нарочито у реализацију 

посебних програма (програма заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања...) и у раду са првацима, као и на уређивању ентеријера и екстеријера 

школе, 

 Укључивање родитеља у остваривању материјално-техничких услова за рад школе, 

 Подстицати квалитет рада наставника јавним похвалама и награђивањима, 

 Укључивање стручњака у реализацију програма инклузивног образовања. 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

 

 

 

1. Присуство родитеља на родитељским састанцима:  

 

Присуство родитеља на састанцима редовније је у млађим разредима. У вишим разредима 

варира. Током школске године у вишим разредима интересовање родитеља је слабије и 

појављују се, углавном, по позиву. 

 

 

2. Учешће родитеља у хуманитарним акцијама 

 

У нашој школи се спроводи акција „Чеп за хендикеп“ која је намењена набавци 

ортопедских и осталих помагала. Родитељи помажу ученицима у прикупљању пластичних 

чепова у овој акцији већ другу годину. 

У подручном одељењу у Мељаку организован је „Ускршњи вашар“ на коме је приређена 

продајна изложба ученичких радова (рукотворина, цртежа, колачића...). Зарађени новац је 

искоришћен за опремање школе у договору са родитељима. 

У школи родитељи и ученици су учествовали у неколико акција организације Црвеног 

крста („Крв живот значи“ – литерарни и ликовни радови ученика; крос „За срећније 

детињство“). Међу родитељима било је оних који су добровољно дали крв, док су ученици 

учествовали у обавештавању грађанства путем поделе летака. 
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3. Уређење школског простора 

 

Поједини родитељи су учествовали доношењем цвећа у саксијама у оплемењивању 

школског простора.  

 

4. Учешће у организацији излета и прослави матурске вечери 

 

Родитељи су узели великог учешћа у организацији излета за ученике наше школе. 

Прослава матурске вечери је у потпуности организована од стране родитеља. 
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ПРИЛОГ 

 

 

Ред. 

број 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 
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1. Српски језик 720 / 900 +1 720 / 720 / 

2. Енглески језик 285 -3 360 -2 286 -2 284 -4 

3. Математика 720 / 900 +1 720 / 720 / 

4. Свет око нас 288 / 360 / / / / / 

5. Природа и друштво / / / / 288 / 288 / 

6. Ликовна култура 144 / 360 / 288 / 288 / 

7. Музичка култура 144 / 180 / 144 / 144 / 

8. Физичко васпитање 432 / 540 / 432 / 432 / 

УКУПНО: А 2733 -3 3600 -2/+2 2878 -2 2876 -4 

 

Ред. 

број 

Б. Изборни наставни 

предмети 

Први 
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Други 
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Трећи 
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1. Верска настава 143 -1 176 -4 140 -4 138 -6 

2. Грађанско васпитање / / / / 71 -1 72 / 

3. Народна традиција 144 / 180 / 144 / 144 / 

УКУПНО: Б 287 -1 356 -4 355 -5 354 -6 

УКУПНО А+Б:  3020 -4 3956 -6/+2 3233 -7 3230 -10 

 
Напомена: фонд часова се односи на укупан број одржаних часова у свим одељењима(од првог до четвртог 

разреда). 
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Ред. 

број 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 
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1. Српски језик 534 -6 431 -1 431 -1 405 -3 

2. Ликовна култура 200 -6 108 +1 108 / 99 -3 

3. Музичка култура 212 -4 108 / 104 -4 101 -1 

4. Историја 107 -1 215 -1/+2 213 -3 203 -1 

5. Географија 106 -2 212 -4 213 -3 199 -5 

6. Физика / / 214 -2 214 -2 204 / 

7. Математика 430 -2/+2 430 -2 432 +1 402 -6 

8. Биологија 215 -1 212 -4 213 -3 201 -3 

9. Хемија / / / / 216 / 203 -1/+1 

10. Техн. и информ. образовање / / 216 / 216 / 204 / 

11. Техника и технологија 216 /     / / 

12. Информ. и рачунарство 107 -1     / / 

13. Физичко васпитање 215 -1 216 / 215 -1 204 / 

14. Обавезне физ. активности 160 -2       

15. Енглески језик 215 -1 215 -1/+2 216 / 203 -1 

УКУПНО А : 2717 -27/+2 2577 -15/+5 2791 -17/+1 2628 -24/+1 
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Ред. 
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предмети 
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1. Верска настава 103 -5 102 -6 102 -6 102 / 

2. Грађанско васпитање 104 -4 104 -4 104 -4 102 / 

3. Изабрани спорт / / 108 / 107 -1 100 2 

4. Руски језик 68 -4 215 -1/+1 215 -1 200 -4 

5. Француски језик 141 -3 143 -1 142 -2 133 -3 

6. Информ. и рачунарство / / 105 -3 104 -4 102 / 

7. Цртање, сликање, вајање / / 105 -3 108 / / / 

УКУПНО 416 -16 882 -18/+1 882 -18 739 -9 

УКУПНО А+Б:  3133 -43/+2 3459 -33/+6 3673 -35/+1 3367 -33/+1 

 

Ред. 
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1. Верска настава 103 -5 102 -6 102 -6 102 / 

2. Грађанско васпитање 104 -4 104 -4 104 -4 102 / 

3. Изабрани спорт / / 108 / 107 -1 100 2 

4. Руски језик 68 -4 215 -1/+1 215 -1 200 -4 

5. Француски језик 141 -3 143 -1 142 -2 133 -3 

6. Информ. и рачунарство / / 105 -3 104 -4 102 / 

7. Цртање, сликање, вајање / / 105 -3 108 / / / 

УКУПНО 416 -16 882 -18/+1 882 -18 739 -9 

УКУПНО А+Б:  3133 -43/+2 3459 -33/+6 3673 -35/+1 3367 -33/+1 

Напомена: фонд часова се односи на укупан број одржаних часова у сва три одељења (од петог до осмог 

разреда). 
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БРОЈНО СТАЊЕ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – ВРАНИЋ 

 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 40 32 35 46 153 

Број одељења 2 2 2 2 8 

 

 

Старији разреди: 

 
РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА 

Број ученика 63 81 56 67 267 

Број одељења 3 3 3 3 12 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЉАК 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 25 31 24 25 105 

Број одељења 1 2 1 1 5 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – ШИЉАКОВАЦ 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 6 8 4 7 25 

Број одељења I – III II – IV  

 


