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Контакт  
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Педагог и психолог: Тел: 011-8332 022 
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WEB адреса: www.ospavlepopovic.edu.rs 

Подручно одељење у Мељаку Тел: 011-8340 022 

Подручно одељење у Шиљаковцу Тел: 011-8354 047 
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I УВОД 

 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Оперативни план рада представља основни радни инструмент  којим се обезбеђује 

синхронизована, рационална и ефекасно организована делатност свих учесника у раду на 

реализацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме се утврђује 

организација и динамика остваривања образовно-васпитних активности, одређују се 

носиоци тих активности, омогућује унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђује 

праћење циљева, задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа 

школе.  

 

Полазне основе оперативног плана су: Закон оосновној школи, Закон о основама система 

образовања и васпитања, пратећи важећи подзаконски акти, наставни планови и програми 

са изменама и допунама, школски календар, нормативи, основи програма рада, упуства и 

остали педагошко-стручни и управни прописи који одређују структуру и садржај и биће 

део Годишњег плана рада ОШ ,,Павле Поповић'' Вранић. 

 

Ове године школа навршава 179 година свога постојања. Она делује од 1841. године као 

четвороразредна, а од 1958. године као осморазредна. Бројно стање ученика се у протеклих 

пар година незнатно смањује. У школској 2019/2020. години школу је похађало 533 

ученикa, распоређених у 27 одељења. У матичној школи има укупно двадесет одељења: 

осам одељења млађих и дванаест одељења старијих ученика. Подручно одељење у Мељаку 

ће имати четири одељења од првог до четвртог разреда. Подручно одељење у Шиљаковцу 

има два комбинована одељења ( I-III и II-IV). 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Школски простор матичне школе у Вранићу и подручних одељења Мељак и Шиљаковац, 

укључујући и новоизграђену фискултурну салу, смештен је у три објекта. 

 

Матична школа у Вранићу располаже са: десет учионица, библиотеком, кабинетом за 

информатику, приручном кухињом, архивом, зборницом, три канцеларије, једном 

помоћном просторијом, кабинетом за техничко образовање, кабинетом за ликовну културу 

и фискултурном салом. Нова зграда садржи, осим фискултурне сале, свлачионица и 

кабинета за наставнике физичког васпитања, тоалета и једну мању и једну већу учионицу 

која се користи као конференцијска сала, мултимедијална учионица и библиотека са 

читаоницом. Школа не поседује спољне терене. Заједничка котларница са МЗ Вранић се 

налази у подруму Спомен дома. Школа, такође,  не поседује ни трпезарију. Површина 

школског објекта у Вранићу је 2812 m² и 4036 m² дворишта. 

 

Подручна школа у Мељаку располаже са четири учионице, зборницом, мини кухињом, 

подрумском просторијом, котларницом, шупом и малим кошаркашким тереном.  
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У смени ученика првог и трећег разреда функционише и програм предшколске установе 

,,Полетарац“ из Барајева. 

Површина школског објекта у Мељаку је 436 m² , а дворишта 4620 m².  

 

Подручно одељење у Шиљаковцу има две учионице, зборницу, котларницу и мало 

игралиште. У склопу зграде школе се налази одељење Центра за смештај деце и омладине 

са сметњама у развоју који користе кухињу за своје потребе.. У послеподневној смени у 

учионицама школе се остварује програм предшколске установе ,,Полетарац“ из Барајева. 

Површина школског објекта у Шиљаковцу  је 343 квадратних метара, а дворишта 3181 

метара квадратних. 

 

Школски простор у матичној школи, углавном за сада, задовољава потребама. 

Од претпрошле школске 2018/2019. године у школи се налази и основна музичка школа 

,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца која веома ефикасно користи дати простор и обогаћује 

образовни аспект ученичких ваннаставних активности.  

  

Недостаје простор за трпезарију, свечана сала за друштвени живот ученика која треба да се 

опреми и канцеларијски простор.  

 

Превоз ученика из Вранића, Мељака и Шиљаковца за старије разреде и ове године је 

организован у сарадњи са органима општинске управе. На расписаној јавној набавци 

превоз ученика за школску 2020/2021.годину је добило друштвено предузеће ,,Ласта“. 

Планира се да ученике из Мељака вози један аутобус, а ученике из Шиљаковца и насеља 

Дубраве други аутобус/минибус. 

 

 

У школској 2020/21. години школа планира сарадњу са следећим локалним институцијама: 

 

 Домом здравља Вранић, 

 Центром за социјални рад Барајево, 

 Полицијском станицом Барајево, 

 Ронилачким тимом Жандармерије МУП-а РС,  

 Ватрогасном станицом Барајево, 

 ОШ ,,Кнез Сима Марковић'', 

 Средњом школом у Барајеву, 

 Предшколском установом у Барајеву, 

 Основним и средњим школама у окружењу, 

 Општином Барајево, 

 Црвеним крстом Барајево, 

 Домом културе у Вранићу, 

 Институтом за ментално здравље, 

 Регионалним центром за таленте, 

 Школом за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ на Умци, 

 Домом ученика ''Дринка Павловић'', 

 Центром за културу у Барајеву, 

 Градском библиотеком „Јован Дучић“ – огранак у Вранићу;  



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 6 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 Канцеларијом за младе у Барајеву,  

 Црквом у Вранићу и Православно архијерејским намесништвом, 

 Школом за образовање одраслих у Барајеву,  

 Интерресорном комисијом општине Барајево, 

 ФК „Вранић“, 

 КК ,,Бамби“,  

 Удружењем грађана ,,Изазов живота“, 

 Школским спортом града Београда, 

 Мобилним  планетаријумом, 

 Асоцијацијом за развој школског спорта,  

 Удружењем пензионисаних полицајаца, 

 Архијерејским намесништвом Бељаничким, 

 Удружењем ,,Пролаз'' из Земуна, 

 Центром за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају, 

 Удружењем саобраћајних инжењера ,,Зелени талас'', 

 Музејом афричке уметности, 

 Америчким кутком, 

 Као и свим осталим институцијама које се благовремено најаве и добију сагласност 

Савета родитеља и Школског одбора школе. 

 

Наставна средства која се у школи користе за реализацију програма углавном 

задовољавају норматив, али не и нарастајуће потребе за нову реформисану школу. 

 

 

Школа располаже са: 

 

 Реновираним кабинетом за информатику са 10 компјутера + наставнички 

компјутер, 

 8 лаптопа са пројекторима у Вранићу из пројекта ,,2000 дигиталних учионица“, 

 8 компјутера у канцеларијама/зборницама, 

 2 компјутера у подручном одељењу Шиљаковац,  

 2 компјутера у подручном одељењу у Мељаку, 

 2 лаптопа ( библиотека и канцеларија), 

 1 скенер,  

 2 фотокопир апарата, 

 2 телевизора, 

 3 класична штампача и 1 штампач у боји са скенером,  

 9 радио касетофона са CD – ом,  

 3 видео пројектора (2 неисправна), 

 2 дијапројектора. 

 

 

 

 

 



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 7 www.ospavlepopovic@edu.rs 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Преглед класификационе структуре и процента запослености радника школе 

 

У школи ради 63 запослених, од тога је 46 у непосредном контакту са ученицима.  

Просечан радни стаж запослених је 18,59 година.  

 

 

 

 

 

 

Преглед радног искуства радника школе – на дан 31. 8. 2020. године 

 

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

Директор    1   1 

Педагог   0.55    0.55 

Психолог   1,15    1,15 

Библиотекар      1 1 

Секретар    1   1 

Рачуновођа    1   1 

Администрат. радник      1 1 

Предметни наставници 5.93 2,40 11,82 2,18 1,67 1 25 

Наставници раз. наставе 1 1 1 6 5  15 

Домар 1 0,25  1.21   2.46 

Помоћно техн. особље  1.75 1 4.79   7.54 

Укупно: 7,93 5,40 15,52 17,18 6,67 4 56,70 

 

Просечан радни стаж наставног особља је 15,40 година, а ваннаставног особља је 20,40 

година. Свеукупно просечан радни стаж запослених је 18,59 година. 

 

Пословни и радни задаци 
Квалификациона структура 

Свега 
НК ПК КВ ССС ВШ ВСС МГ 

Директор      1  1 

Педагог      0.55  0.55 

Психолог      1,15  1,15 

Библиотекар      1  1 

Секретар      1  1 

Рачуновођа     1   1 

Административни радник    1    1 

Наставници разредне наставе     6 9  15 

Предметни наставници     3,42 0,60 20,98  25 

Домар   1,21 1,25    2.46 

Помоћно техничко особље 4  0.79 2.75    7.54 

Свега: 4  2 8,42 7,80 34,68  56,70 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

ПРЕДЛОГ МОДЕЛА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У СЕПТЕМБРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 

 

Након добијања Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног 

рада у основној школи у школској 2020/2021. години, руководиоци стручних већа заказали 

су и одржали састанке на којима су разговарали о садржају овог упутства и на нивоу 

стручних већа донели заједнички став. Руководиоци стручних већа су се водили 

параметрима опредељења анкете родитеља који су се изјашњавали да ли желе да њихова 

деца наставу прате у школи или на даљину. Затим је одржана заједничка седница 

Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, где су се сви 

руководиоци стручних већа обратили колегама и изнели ставове на нивоу стручног већа, 

уз пропратна детаљна образложења. Тиме је формирано неколико предлога извођења 

наставе, који су касније предложени Наставничком већу. Наставничко веће се определило 

за модел који је дат у наставку овог текста. Са предложеним моделима је упознат и Савет 

родитеља и Школски одбор.  

 

Први циклус 

 

Када је реч о првом циклусу, посебно се разматра случај матичне школе у Вранићу и 

подручног одељења Мељак, где одељења броје више од 15 ученика, за разлику од 

подручног одељења Шиљаковац, где је број ученика комбинованих одељења мањи од 15.  

 

У матичној школи у Вранићу и подручном одељењу Мељак, одељења ће се делити на две 

групе: А и Б, које ће бити формиране тако да буду хетерогене и уједначене. Настава ће се 

одвијати за једну групу у периоду од 7:45 часова до 10:10 часова, док ће за другу групу 

настава трајати од 10:30 часова до 12:20 часова. Групе се мењају седмично, тако да се 

изједначавају у потпуности након истека две радне недеље.  

У подручном одељењу Шиљаковац, настава се одвија само у једној групи, због бројности 

ученика у комбинованим одељењима ( комбинације до 15 ученика)- основни модел. 

Часови ће у свим групама трајати по 30 минута, а на сваком великом одмору, као и у 

периоду између сваке смене ученика у учионици обављаће се дезинфекција, чишћење и 

проветравање простора. Ученици ће имати своје место и своју учионицу, коју неће 

мењати, већ ће увек бити стационирани на истом месту. 

У наставку је дат распоред часова за млађе разреде, а који је у складу са препорукама. 
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Други циклус 

 

Други циклус одвија се у матичној школи у Вранићу. Школа броји по три одељења сваког 

разреда, односно укупно 12 одељења другог циклуса. Свако одељење броји више од 15 

ученика. У складу са тим, свако одељење биће подељено на две групе: А и Б. Ученици ће 

бити подељени на хетерогене и уједначене групе и похађаће комбиновани модел наставе. 

Група А сваког одељења ће ићи у школу у понедељак, среду и петак, а група Б у уторак 

и четвртак. Групе ће се смењивати седмично. Оним данима када не иду у школу, 

ученици ће похађати наставу на даљину, што се превасходно односи на праћење 

часова на РТС-у и одабрану платформу школе, у комбинацији са осталим каналима 

комуникације. 

Часови ће у свим групама трајати по 30 минута, а на сваком великом одмору, као и у 

периоду између сваке смене ученика у учионици обављаће се дезинфекција, чишћење и 

проветравање простора. Ученици ће имати своје место и своју учионицу, коју неће 

мењати, већ ће увек бити стационирани на истом месту.  
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Распоред по учионицама и распоред часова по разредима и по предметним наставницима 

дати су у наставку, а у складу су са препорукама. 

 

 

 

 

Одељењски старешина Одељење Учионица 

Александар Давидовић 5-1 8 

Сандра Шљивовац 5-2 7 

Момчило Вулевић 5-3 6 

Марија Станковић 6-1 10 

Јелена Игњатовић 6-2 1 

Марина Бијорац 6-3 2 

Борис Бубало 7-1 12 

Милица Војводић 7-2 4 

Горица Вељовић 7-3 5 

Јелена Видић 8-1 9 

Илија Спасојевић 8-2 3 

Равијојла Шарчевић 8-3 11 



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 11 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 
 

 

 



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 12 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 13 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 14 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 15 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 



 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 16 www.ospavlepopovic@edu.rs 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА, РАСПОРЕД СМЕНА 

 

Школске 2020/2021.  године у школи има 26 одељења  (14 млађих и 12 старијих). Настава 

се у школи у Вранићу изводи у две смене: у првој смени ученици млађих разреда, а у 

другој ученици старијих разреда. У подручном одељењу у Мељаку настава се изводи у две 

смене (у једној смени ученици 1. и 2. разреда а у другој 3. и 4. разреда). У подручном 

одељењу Шиљаковац ученици иду само у прву смену.  

 

 
Матична школа – ВРАНИЋ 

 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I II III IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 35 36 39 40 150  

18,75 Број одељења 2 2 2 2 8 

 

 

Старији разреди: 

 
РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 66 66 70 60 262  

21,83 Број одељења 3 3 3 3 12 

 

 

Подручно одељења – МЕЉАК 

 

Млађи разреди: 

 
РАЗРЕД I II III IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 19 19 17 22 77  

19,25 Број одељења 1 1 1 1 4 

 

 

Подручно одељење – ШИЉАКОВАЦ 

 

Млађи разреди: 

 
РАЗРЕД I III II IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 4 7 8 7 26  

 

13 
Број одељења I – III 

 

II – IV 

 
2 

 

У школи има 515 ученика распоређених у 26 одељења . 
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КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 

 

Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. 

годину (у даљем тексту: Правилник) утврђује се календар за остваривање образовно -

васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске 2020/2021. године и 

време и трајање школског распуста ученика у основној школи. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним 

планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.  

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току 

два полугодишта.  

 

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. 

јануара 2021. године.  

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године. 

Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, 

односно у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од 

првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 

наставних дана. 

 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне 

седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у 

седмици. Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута. 

 

Планирано је да се у уторак, 10. новембра 2020. године, ради по распореду од петка. 

Планирано је да се у суботу, 20. фебруара 2021 .године ради по распореду од четвртка када 

се надокнађује обележавање Дана школе. 

 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.  

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. 

новембра 2020. године. 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а 

завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 

2021. године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године.  

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 

2021. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. 

године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. 

године. 

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу  са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 
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92/11). У школи   се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 

Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године,  

Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. 

године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. године. 

 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у 

недељу. 

 

Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 

дане следећих верских празника, и то: 

 

• православци – на први дан крсне славе; 

• припадници исламске заједнице ‒ 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског 

бајрама и 20. јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама; 

• припадници јеврејске заједнице – 13. маја 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

• припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића; 

• припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском 

календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића; 

• припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са 

другим даном Васкрса (католици – од 2. априла до 5. априла 2021. године; 

православци од 30. априла до 3. маја 2021. године). 

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима ће се остваривати екскурзије ( тј. Анексом годишњег плана рада јер 

у време доношења Годишњег плана рада школе јавна набавка за екскурзије и наставу у 

природи још није расписана). 

 

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин 

који утврди годишњим планом рада. 

 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим 

планом рада, у складу са овим правилником. 

 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 

полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године (старији разреди у 16:00, 

млађи у 17:00). 
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Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у 

суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у 

уторак, 22. јуна 2021. године и у среду, 23. јуна 2021. године. 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 
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СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ 

Наставници који реализују образовно-васпитни рад у школи 

 
Редни 

број 
Име и презиме Стручна спрема Предмет 

Одељењско 

старешинство 

Предметна настава 

1. Јелена Кнежевић ВСС - VII Српски језик - 

2. Јелена Игњатовић ВСС – VII Српски језик 6/2 

3. Марина Бијорац  ВСС – VII Српски језик 6/3 

4. Јелена Јовановић ВСС – VII Српски језик - 

5. Ведрана Стојановић ВСС - VII Руски језик - 

6.  Ања Пешић ВСС - VII Руски језик - 

7. Горица Вељовић ВСС – VII Француски језик 7/3 

8. Тања Веселиновић ВСС – VII Ликовна култура - 

9. Илија Спасојевић ВСС – VII Музичка култура 8/2 

10. Урош Миливојевић ВСС – VII Историја - 

11. Бобан Спасојевић ВСС – VII Историја - 

12. Равијојла Шарчевић ВСС – VII Географија 8/3 

13. Јелена Видић ВСС – VII Физика/хемија 8/1 

14. Сандра Шљивовац незаступ.настава Математика 5/2 

15. Марија Станковић незаступ.настава Математика 6/1 

16. Александар Давидовић ВШС – VI Математика 5/1 

17. Славица Миљковић ВСС – VII Биологија - 

18. Маја Костић ВСС – VII Биологија - 

19. Јелена Јовановић ВСС – VII Хемија - 

20. Момчило Вулевић ВСС – VII Техника и технологија 5/3 

21. Боривоје Танасковић ВСС – VII Техника и технологија - 

22. Јасмина Тешић ВСС – VII Физичко васпитање - 

23. Борис Бубало ВСС – VII Физичко васпитање 7/1 

24. Александра Живаљевић ВСС – VII Енглески језик - 

25. Ана Марићевић ВСС – VII Енглески језик - 

26. Милица Војводић ВСС – VII Енглески језик 7/2 

27. Дарко Павловић ВШС – VI Верска настава - 

28. Игор Обрадовић ВСС - VII Верска настава - 

 

29. Драгана Гогић ВСС – VII разредна настава 1/1 

30. Биљана Тасић ВСС – VII разредна настава 1/2 

31. Сузана Јевтић ВСС – VII разредна настава 1/3 

32. Јадранка Мацура ВСС – VII разредна настава 2/3 

33. Радица Ђорић ВШС – VI разредна настава 2/2 

34. Милена  Јанковић ВШС – VI разредна настава 2/1 

35. Соња Стошић ВСС – VII разредна настава 3/1 

36. Слађана Дамевић ВСС – VII разредна настава 3/2 

37. Оливера Поповић Митић ВШС – VI разредна настава 3/3 

38. Љиљана Каличанин ВШС - VI разредна настава 4/1 

39. Добринка Маринковић ВСС – VII разредна настава 4/2 

40. Ирина Стефановић ВСС – VII разредна настава 4/3 

41. Драгана Мићић ВСС – VII разредна настава 1/4 и 3/4 

42. Рада Петровић Ђукић ВШС – VI разредна настава 2/4 и 4/4 
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Распоред дежурства наставника 

 

 

Распоред дежурства наставника у смени старијих разреда 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Двориште 
Боривоје 

Танасковић 

Милица 

Војводић 

Момчило 

Вулевић 

Борис 

Бубало 

Славица 

Миљковић/ 

Јелена 

Кнежевић 

Приземље 
Равијојла 

Шарчевић 

Јелена 

Игњатовић 

Јелена 

Јовановић 

(српски 

језик)/  

Ања Пешић 

Горица 

Вељовић 

Јелена 

Јовановић 

(хемија) 

1. спрат 
Тања 

Веселиновић 

Урош 

Миливојевић 

Илија 

Спасојевић 

Ведрана 

Стојановић 
Јасмина Тешић 

2. спрат 

Марина 

Бијорац / 

Маја Костић 

Александар 

Давидовић 

Јелена 

Видић 

Сандра 

Шљивовац 

Марија 

Станковић 

      

Главни дежурни  
- води књигу 

дежурства 
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Одабрана платформа школе 
 

Поред квалитета и карактеристика система за управљање учењем, школа је при избору 

разматрала на седници Наставничког већа у јуну и о досадашњим искуствима и 

афинитетима наставника и стручних сарадника школе и школа у окружењу. 

Тада је договорено да се у августу одрже обуке за коришћење одабране платформе. 

Обуке за коришћење платформе Google classroom су одржане у среду, 19. 8. 2020. године у 

две групе, од којих је прва група почела са радом  у 11:00 часова,  а друга група у 12:00 

часова (предавач: Александар Давидовић). 

 

Анкета коју је спровео Завод за унапређивање образовања и васпитања и у којој је до сада 

учествовало око 15.000 наставника, директора и стручних сарадника, показала је, између 

осталог, и које системе за управљање учењем су наставници највише користили у току 

школске 2019/20. године: 

 

Резултати се нешто разликују када се гледа тип школе (основна/средња), али може да се 

уочи да су се најчешће користили системи за управљањем учењем Гугл учионица и 

Мајкрософт Тимс (и у основним и у средњим школама), а у средњим школама (када се 

резултати издвоје за овај тип школе), поред поменутих најчешће се користи и Мудл. 

ГУГЛ УЧИОНИЦА 
Гугл учионица је убедљиво најзаступљенији систем за управљање учењем у нашим 

школама. Упутство за коришћење овог система можете погледати на Заводовом Јутјуб 

каналу на адреси: https://youtu.be/7MK5WP6NwW0. Један од најчешће коришћених алата у 

Гугл учионици је Гугл упитник – систем за прављење упитника и тестова. Упутство за овај 

алат погледајте на: https://youtu.be/XHrwO8oXX_I 

https://youtu.be/7MK5WP6NwW0
https://youtu.be/XHrwO8oXX_I
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Обогаћени једносменски рад 

 
 

Због отежаних услова рада током примене епидемиолошких мера и Посебног програма 

образовања и васпитања, укупни капацитети школе који су предвиђени Елаборатом 

обогаћеног једносменског рада се усмеравају на пружање подршке ученицима у учењу        

( непосредни рад или подршка путем изабране платформе). 

 

Област квалитета 4- Подршка ученицима је, иначе, и део новог Развојног плана школе за 

период 2020-2023.године. 

 

По нормализовању услова рада наставићемо са раније планираним 

активностима/радионицама предвиђеним Елаборатом обогаћеног једносменског рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молим Вас да ми што пре одговорите да ли је оперативни план школе прихваћен  

како бих благовремено организовала образовно-васпитни рад у школи. 

 

 

 

У Вранићу, Директор 

24.08.2020.године ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

  

 Јела Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 


