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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД - ОПШТИНА 

БАРАЈЕВО 

ОШ „ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ” - ВРАНИЋ 

Трг палих бораца 3 

Дел. број:  1222-1-20 

Дана:  15.09.2020.године 

Тел./факс: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

 

 

        На основу члана 119. став 1 тачка 5)  Закона о основама система и образовања и члана 44. 

став 1 тачка 14) Статута школе, Орган управљања Основне школе ,,Павле Поповић“ на 

16.седници, одржаној дана 15.09.2020. године донео је: 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај рада школе за школску 2019/2020.годину 

 

 

 

Образложење 

 

         Школски одбор је у писаној форми добио Годишњи извештај рада школе за школску 

2019/2020.  годину.  Годишњи извештај рада школе је представила  Јела Стевановић, директор 

школе. 

         Имајући у виду све изнето Школски одбор је одлучио као у изреци одлуке. 

 

 

 

 

Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

--------------------------------------------- 

Тања Веселиновић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД - ОПШТИНА 

БАРАЈЕВО 

ОШ „ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ” - ВРАНИЋ 

Трг палих бораца 3 

Дел. број:  1221-1-20 

Дана:  15.09.2020.године 

Тел./факс: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

 

 

        На основу члана 119. став 1 тачка 5)  Закона о основама система и образовања и члана 44. 

став 1 тачка 14) Статута школе, Орган управљања Основне школе ,,Павле Поповић“ на 

16.седници, одржаној дана 15.09.2020. године донео је: 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај рада директора школе ( деловодни број 1151-2-20 од 

01.09.2020. године)  за школску 2019/2020.годину 

 

 

 

Образложење 

 

         Школски одбор је у писаној форми добио Годишњи извештај рада директора  школе за 

школску 2019/2020.  годину.  Годишњи извештај рада директора школе је представила  Јела 

Стевановић, директор школе. 

         Имајући у виду све изнето Школски одбор је одлучио као у изреци одлуке. 

 

 

 

 

Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

--------------------------------------------- 

Тања Веселиновић 
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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 2014.године и опремљена  школске 

2014/2015.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. Биће покренута јавна набавка за грађевинско уређење 

дворишта око спортске сале. Завршетак радова се очекује до средине августа 2021. 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.фебруара2007. 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 ...). 

 

Прошле 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. 
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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 1 

Помоћна кухиња  1 Котларница 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 квалификационе структуре запослених  

 
Редн и број 

О

пис 

извр

шила

ца 

 
СВЕГ 

А 

Степен стручне спреме 

О

 

С 

Н

 

К 

К 

В 

В

К

 

В 

С

 

С 

В

 

С 

В

С 

С 

М

 

Р 

Д

 

Р 

1. Директор школе 1       1   

2. Педагог 1       1   

3. Психолог 1       1   

4. Наставници 33       3

3 

  

5. Наставници 2     2     

6. Наставници 7      7    

7. Наставници 

верске 

наставе 

2      1 1   

8. Библиотекар 1       1   

9. Секретар школе 1       1   

10. Шеф рачуноводства 1      1    

11. Благајник/админист

ратив ни радник 

1     1     

12. Домар 2   1  1     

13. Спремачицe 7 4  1  3     

Укупно 61 4 / 2 0 7 9 3

9 

0 0 

 

 

 

 

У школи ради 63 запослених, од тога је 50 у непосредном контакту са ученицима.  

Назив просторије Број просторија Назив просторије Број просторија 

Учионице  2 Наставна зборница 1 

Хол  и трпезарија 1 Котларница 1 

  Кухиња( користи Центар 

за смештај деце ометене у 

развоју) 

1 
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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 15,40година, а ваннаставног особља је 20,40 година. 

Свеукупно просечан радни стаж запослених је 18,59 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. 

 

 

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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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 9 нових ученика. По разредима то изгледа овако: 

 

Први разред 3 Пети разред 2 

Други разред 2 Шести разред - 

Трећи разред 1 Седми разред - 

Четврти разред 1 Осми разред - 

 

 

У току школске године исписано је 10 ученика и то по разредима изгледа овако: 

 

Први разред 1 Пети разред 2 

Други разред 2 Шести разред 1 

Трећи разред 2 Седми разред 1 

Четврти разред - Осми разред 1 

 

 

 

 

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, као и протеклих година,  настава организована у две смене: прва смена од 800 и 

друга смена од 1315. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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2.2. КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ТОКУ ГОДИНЕ 

 

2. 9. 

2019

. 

Почетак 

нове 

школске 

2019/2020. 

године 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498909114016939&id=1000
16935640712 

11. 

9. 

2019

. 

Предавање 

бивше 

ученице 

Теодоре 

Поповић о 

Flex 

програму https://www.facebook.com/milica.vojvodic.96/posts/10221002969326226 

13. 

9. 

2019

. 

Учешће у 

кампањи 

,,2000 лопти 

за будуће 

асове'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=505573096683874&id=1000
16935640712 

16. 

9. 

2019

. 

Почетак 

рада на 

пројекту 

Обогаћени 

једносменск

и рад 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=507557553152095&id=1000
16935640712 

19. 

9. 

2019

. 

Тестирање 

ученика за 

пријем у 

Регионални 

центар за 

таленте 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509441269630390&set=a.1268101378
93507&type=3 

21. 

9. 

2019

. 

Учешће на 

Учитељијад

и у Охриду 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=510722779502239&id=1000
16935640712 

24. 

9. 

2019

. 

Поклоничко 

путовање 

полазника 

верске 

наставе у 5. 

разреду 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=512746222633228&id=1000
16935640712 

26. 

9. 

2019

. 

Обележава

ње 

Европског 

дана језика 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221130836442824&set=a.10207720
086382454&type=3 

27. 

9. 

2019

. 

Обележава

ње 

Европског 

школског 

спортског 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514230689151448&id=1000
16935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498909114016939&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498909114016939&id=100016935640712
https://www.facebook.com/milica.vojvodic.96/posts/10221002969326226
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=505573096683874&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=505573096683874&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=507557553152095&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=507557553152095&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509441269630390&set=a.126810137893507&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509441269630390&set=a.126810137893507&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=510722779502239&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=510722779502239&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=512746222633228&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=512746222633228&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221130836442824&set=a.10207720086382454&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221130836442824&set=a.10207720086382454&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514230689151448&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514230689151448&id=100016935640712
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дана 

30. 

9. 

2019

. 

Учешће на 

54. 

октобарској 

изложби 

Музеја 

примењени

х уметности 

у Београду 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=516249622282888&id=1000
16935640712 

1. 

10. 

2019

. 

Учешће на 

градском 

појединачно

м 

такмичењу 

у стоном 

тенису 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=516769525564231&id=1000
16935640712 

2. 

10. 

2019

. 

Учешће на 

екипном 

такмичењу 

у стоном 

тенису 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517333392174511&id=1000
16935640712 

3. 

10. 

2019

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

у кошарци 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518129645428219&set=a.1268065712
27197&type=3 

4. 

10. 

2019

. 

Посета 

цркви 

Светог 

Илије у 

оквиру 

пројекта 

Обогаћени 

једносменск

и рад 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=518642598710257&id=1000
16935640712 

5. 

10. 

2019

. 

Обележава

ње Дана 

учитеља 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519199855321198&id=1000
16935640712&__tn__=-R 

7. 

10. 

2019

. 

Отварање 

Дечје 

недеље 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520421208532396&id=1000
16935640712 

7. 

10. 

2019

. 

Промоција 

књиге 

,,Прича о 

доброти'' 

Елене 

Михаљенко 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520449961862854&id=1000
16935640712 

8. 

10. 

Одржавање 

традициона
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521124361795414&id=1000
16935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=516249622282888&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=516249622282888&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=516769525564231&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=516769525564231&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517333392174511&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517333392174511&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518129645428219&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518129645428219&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=518642598710257&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=518642598710257&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519199855321198&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519199855321198&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520421208532396&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520421208532396&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520449961862854&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520449961862854&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521124361795414&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521124361795414&id=100016935640712
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2019

. 

лног 7. 

маскенбала  

9. 

10. 

2019

. 

Одржавање 

,,Трке за 

срећније 

детињство'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521661868408330&id=1000
16935640712 

9. 

10. 

2019

. 

Посета 

биоскопу 

,,Рода'' 

ученика 

одељења 4/4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521892425051941&id=1000
16935640712 

10. 

10. 

2019

. 

Радионице 

Црвеног 

крста ,,Ако 

се смејеш, 

део си тога'' 

и ,,Јачи смо 

ако смо 

заједно'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=522318485009335&id=1000
16935640712 

11. 

10. 

2019

. 

Обележава

ње Дечје 

недеље 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=523144741593376&id=1000
16935640712 

16. 

10. 

2019

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

у пројекту 

,,Брзином 

до звезда'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526228871284963&id=1000
16935640712 

19. 

10. 

2019

. 

Похађање 

семинара 

,,Одрастање 

без 

алкохола, 

дроге, 

коцке, секти 

и насиља'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528570697717447&id=1000
16935640712 

21. 

10. 

2019

. 

Предавање 

у знак Дана 

сећања на 

српске 

жртве у 

Другом 

светском 

рату 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=530251977549319&id=1000
16935640712 

24. 

10. 

2019

. 

Посета 

коњичког 

клуба 

,,Импулс 

плус'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=532651200642730&id=1000
16935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521661868408330&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521661868408330&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521892425051941&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521892425051941&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=522318485009335&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=522318485009335&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=523144741593376&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=523144741593376&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526228871284963&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526228871284963&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528570697717447&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528570697717447&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=530251977549319&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=530251977549319&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=532651200642730&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=532651200642730&id=100016935640712
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ученика 

одељења 3/3 

25. 

10. 

2019

. 

Први 

састанак 

Секције 

стручних 

сарадника 

општине 

Барајево 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533448030563047&set=a.1268065712
27197&type=3 

29. 

10. 

2019

. 

Посета 

азилу за 

напуштене 

животиње у 

Дражевцу 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=536170736957443&id=1000
16935640712 

6. 

11. 

2019

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

младих 

песника 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541750819732768&id=1000
16935640712 

6. 

11. 

2019

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

у фудбалу 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541767526397764&id=1000
16935640712 

17. 

11. 

2019

. 

Учешће у 

пројекту 

,,Брзином 

до звезда'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=549669645607552&id=1000
16935640712&__tn__=-R 

18. 

11. 

2019

. 

Похађање 

предавања 

,,Даровити у 

образовању'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=550702015504315&id=1000
16935640712 

30. 

11. 

2019

. 

Похађање 

семинара 

,,Драмске 

игре у 

настави'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=559776871263496&id=1000
16935640712 

3. 

12. 

2019

. 

Учешће на 

међународн

ом квиз-

такмичењу 

,,Немањићи'

' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=561810421060141&id=1000
16935640712 

4. 

12. 

2019

. 

Учешће на 

градском 

такмичењу 

у футсалу 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562825364291980&set=a.1268065712
27197&type=3&theater 

5. 

12. 

2019

. 

Радионица 

Црвеног 

крста о 

елементарн
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563442384230278&id=1000
16935640712 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533448030563047&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533448030563047&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=536170736957443&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=536170736957443&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541750819732768&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541750819732768&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541767526397764&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541767526397764&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=549669645607552&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=549669645607552&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=550702015504315&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=550702015504315&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=559776871263496&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=559776871263496&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=561810421060141&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=561810421060141&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562825364291980&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562825364291980&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563442384230278&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563442384230278&id=100016935640712
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им 

непогодама 

5. 

12. 

2019

. 

Посета 

Фестивала 

науке 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563550957552754&id=1000
16935640712 

6. 

12. 

2019

. 

Награђивањ

е 

Београдске 

асоцијације 

за школски 

спорт на 

Старом 

двору 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564129980828185&id=1000
16935640712 

7. 

12. 

2019

. 

Учешће на 

такмичењу 

младих 

песника 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564997587408091&id=1000
16935640712 

7. 

12. 

2019

. 

Учешће на 

7. 

међународн

ом 

симпозијум

у директора 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=565059310735252&id=1000
16935640712&__tn__=-R 

7. 

12. 

2019

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

из 

математике 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=572832956624554&id=1000
16935640712 

14. 

12. 

2019

. 

Предавање 

ученика 

школе о 

животу 

Павла 

Поповића 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570181096889740&id=1000
16935640712 

25. 

12. 

2019

. 

Посета 

ученика 

млађих 

разреда 

Пионирско

м граду 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=578987519342431&id=1000
16935640712 

11. 

1. 

2020

. 

Прослава 30 

година мале 

матуре 

генерације 

1974. https://www.facebook.com/goran.trisic.75/posts/2733225366764972?__tn__=-R 

21. 

1. 

2020

. 

Објава 

текста 

,,Обогаћени 

једносменск
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599841197257063&set=a.1268065712
27197&type=3&theater 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563550957552754&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563550957552754&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564129980828185&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564129980828185&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564997587408091&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564997587408091&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=565059310735252&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=565059310735252&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=572832956624554&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=572832956624554&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570181096889740&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570181096889740&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=578987519342431&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=578987519342431&id=100016935640712
https://www.facebook.com/goran.trisic.75/posts/2733225366764972?__tn__=-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599841197257063&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599841197257063&set=a.126806571227197&type=3&theater
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и рад'' у 

Просветном 

прегледу  

25. 

1. 

2020

. 

Учешће на 

,,Зимским 

сусретима 

учитеља'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=602334570341059&id=1000
16935640712 

27. 

1. 

2020

. 

Школска 

слава - 

Свети Сава 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=603737176867465&id=1000
16935640712 

28. 

1. 

2020

. 

Учешће у 

пројекту 

,,Школе за 

21. век'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=604298640144652&id=1000
16935640712&__tn__=-R 

7. 2. 

2020

. 

Похађање 

семинара 

,,Уметност 

васпитања'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=610331676208015&id=1000
16935640712 

22. 

2. 

2020

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

из руског 

језика 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619697371938112&id=1000
16935640712 

23. 

2. 

2020

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

из физике 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620325698541946&id=1000
16935640712 

23. 

2. 

2020

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

из енглеског 

језика 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620401018534414&id=1000
16935640712 

24. 

2. 

2020

. 

Почетак 

другог 

полугодишт

а текуће 

школске 

2019/2020. 

године 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618364178738098&id=1000
16935640712 

25. 

2. 

2020

. 

Предавање 

Марије 

Станковић 

,,Фрактали 

из 

математичк

ог угла'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621732575067925&id=1000
16935640712 

28. 

2. 

2020

Посета 

матураната 

ученицима 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623453528229163&id=1000
16935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=602334570341059&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=602334570341059&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=603737176867465&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=603737176867465&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=604298640144652&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=604298640144652&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=610331676208015&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=610331676208015&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619697371938112&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619697371938112&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620325698541946&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620325698541946&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620401018534414&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620401018534414&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618364178738098&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618364178738098&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621732575067925&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621732575067925&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623453528229163&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623453528229163&id=100016935640712
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. четвртог 

разреда 

28. 

2. 

2020

. 

Учешће на 

општинском 

такмичењу 

,,Златна 

сирена'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623490388225477&id=1000
16935640712 

28. 

2. 

2020

. 

Обележава

ње 

Међународн

ог дана 

борбе 

против 

вршњачког 

насиља 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623556581552191&id=1000
16935640712 

1. 3. 

2020

. 

Учешће на 

општински

м 

такмичењим

а из технике 

и 

технологије 

и хемије 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624660494775133&id=1000
16935640712 

6. 3. 

2020

. 

Објава 

текста 

,,Поклони за 

Осми март'' 

у 

Просветном 

прегледу  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627715541136295&set=a.1268065712
27197&type=3 

7. 3. 

2020

. 

Похађање 

семинара о 

пројектној 

настави 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=628180371089812&id=1000
16935640712 

9. 3. 

2020

. 

Посета 

биоскопу 

,,Рода'' 

ученика 

одељења 4/4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=629727277601788&id=1000
16935640712 

12. 

3. 

2020

. 

Учешће на 

математичк

ом 

такмичењу 

,,Мислиша'' 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=631296627444853&set=a.1268065712
27197&type=3 

14. 

3. 

2020

. 

Почетак 

припремне 

наставе за 

завршни 

испит 

матураната 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632474540660395&id=1000
16935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623490388225477&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623490388225477&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623556581552191&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623556581552191&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624660494775133&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624660494775133&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627715541136295&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627715541136295&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=628180371089812&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=628180371089812&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=629727277601788&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=629727277601788&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=631296627444853&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=631296627444853&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632474540660395&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632474540660395&id=100016935640712
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15. 

3. 

2020

. 

Учешће на 

општински

м 

такмичењим

а из 

биологије и 

историје 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633257713915411&id=1000
16935640712 

17. 

3. 

2020

. 

Почетак 

образовно-

васпитног 

рада на 

даљину 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=633704267204089&set=a.1268065712
27197&type=3&theater 

25. 

3. 

2020

. 

Учешће на 

конкурсу за 

најлепшу 

дечју 

љубавну 

песму 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639479843293198&id=1000
16935640712&__tn__=-R 

1. 4. 

2020

. Дан школе 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=643781439529705&id=1000
16935640712 

14. 

4. 

2020

. 

Ревијално 

такмичење 

из 

математике 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=647556255818890&id=1000
16935640712 

24. 

6. 

2020

. 

Матурско 

вече 

ученика 8. 

разреда 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697324047508777&id=1000
16935640712 

26. 

6. 

2020

. 

Учешће у 

пројекту 

,,Стварамо 

знање'' 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698390780735437&id=1000
16935640712&__tn__=-R 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 2019/20 

 

 

                Стручно веће историја и географија 

 

  Ове године је било свега неколико културних и јавних делатности у току 2019/20. школске 

године: 

1. Предавање ученицима осмог разреда одржано 21. октобра 2019. године у сарадњи са 

Владаном Пантићем, председником Удружења „20. децембар“ из Вранића у част 

Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633257713915411&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633257713915411&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=633704267204089&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=633704267204089&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639479843293198&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639479843293198&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=643781439529705&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=643781439529705&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=647556255818890&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=647556255818890&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697324047508777&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697324047508777&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698390780735437&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698390780735437&id=100016935640712&__tn__=-R
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2. Посета 13. Међународном фестивалу науке на београдском Сајму 5. децембра 2019. 

године у сарадњи са колегиницом Јеленом Видић 

3. Учешће на међународном квиз такмичењу „Немањићи“ у организацији Фондације 

„Мир Божији“ из Бањалуке. После припрема током октобра и новембра 2019. године 

екипа „Вранић“ се 5. децембра 2019. године пласирала у други круг. У другом кругу, 

који је одржан 25. децембра, екипа је освојила 23. место што није било довољно да се 

пласира у финале. 

 

Стручно веће вестина - Ликовна и музичка кутура 

 

ИЗЛОЖБЕ 

1 .Дана 31.10.2019. постављена је изложба ликовних радова ученика, у холу  школе и у 

ликовном кабинету, у циљу афирмације и презентације стварања уеника а и у сврху едукације 

уеника.Заступљене теме и технике, по разредима су:                                                  1. пети разред 

- „Ритам елемената у композицији“(акварели) и „Ритам у дизајну“(цртежи комбинованом 

техником);                                                                                                         2.седми разред - 

„Декоративни елемент - арабеска“(цртежи пером, тушем и четкицом) и 3.осми разред - 

„Модерни стилски правци: апстракција, фовизам и експресионозам“ (те- мпера).  

 

2. Децембарска изложба  ликовних радова 25.12.2018. 

У месецу децембру реализована је изложба ликовних радова ученика од 5-8. разреда, 

предвиђена годишњим планом рада школе.Теме ликовних радова су биле:  

5. разред - Линија , изражајно средство у цртежу,  

6, разред - Слика хроматским и ахромарским бојама - темпера, 

7. разред - Равнотежа - скулптуре комбинованом техником  и 

8. разред - Грбови и симболи, радови комбинованим техникама. 

 

Предвиђени добротворни концерт школског бенда и такмичење у певању планирано за 

децембар  је одложено због техничких услова.  

 

У јануару је одржана приредба поводом прославе дана Светог Саве у реализацији језичког 

актива и актива вештина.  

 

Сви даљи планови и музичке манифестације укључујући музички квиз "Деца продуценти", Дан 

школе као и планиран концерт школског бенда су отказани због новонастале епидемиолошке 

ситуације. 

 

У жирирању радова за изложбу и реализацији поставке  учествовали су ученици 8. разреда, у 

оквиру изборне наставе. 

 

3.У јануару месецу, 10.01.2020., изложбом фотографија декоративних скулптура и употребних 

предмета, презентовано је  ствралаштво талентованих ученика, у оквиру  радионице „ 

Декоративне форме од жице“, на фесбук профилу школе. 
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4.У оквиру наставе на даљину, у облику презенација, реализоване су унутародељењске изложбе 

намењене ученицима и родитељима ученика: 

-5.РАЗРЕД-19.05.- Изложбе: Симболи и Лепоте природдних облика 

-6.РАЗРЕД - 21.04. -Излжба  ликовних радова и скулптура (примена текстура на ликовном раду 

и Дизај необичне клупе ) 

-12.05.-Митолошко биће из словенске митологије; 

-7. РАЗРЕД- 15.05.- Сториборд 

-8. РАЗРЕД - 23.05.-Доминанта у скулптири и 

                    - 18.05.- Реални облици у нереалним односима  

 

ПОСЕТЕ ГАЛЕРИЈАМА И МУЗЕЈИМА 

ЗА школску 2019-20. годину,  планиране  су посете: 

     1. Галеријама (САНУ, УЛУС и Галерију 73) и  

     2. Музеју афричке уметности, у Београду (посета и закмичење), у циљу проширивања знања 

ученика из ликовне уметности и са циљем афирмације стваралаштва ученика наше школе. 

У оквиру предмета ликовна култура, реализација  ових посета припремана је за друго 

полугодиште, за месец мај, а обухватала је талентоване ученике 7. и 8. разреда који се истичу у 

раду и желе да се такмиче.Планиран, оквиран број ученика био је 20. У циљу  реализације 

такмичарског дела посете Музеју афручке уметности припремана је радионица „Како 

остварити изузетан рад на такмичењу“, како би ученици остварили најбоље резултате. 

    Ове посете нису остварене због увођења ванредног стања, услед  пандемије ковида 19 и 

увођења учења на даљину. 

 

                    Стручно веће језика 

         Енглески језик - Планирана посета америчком кутку за мај месец није реализована услед 

епидемиолошке ситуације. 

 

 

 

Посете музејима/ сарадња са институцијама/сарадња са невладиним 

организацијама 

 
1. Посета Сајму књига   

 

Дана 24.10. наставнице српског језика Јелена Игњатовић, Марина Бијорац и психолог Драгана 

Николић  посетиле су Сајам књига. За школску библиотеку купљене су лектире којих, према 

процени наставница и библиотекара, имамо у мањем броју. Купљене су и књиге по препоруци 

наставника историје које ће бити део библиотечког фонда, а користиће се и у редовној настави. 

За наставницу Марију Станковић купљене су књиге које ће користити ученици који похађају 

часове програмирања у оквиру обогаћеног једносменског рада. Пратећи интересовања ученика, 

библиотекарка је препоручила актуелне наслове за узраст од 5. до 8. разреда, који су такође 

купљени на сајму. Буџет којим се располагало је 43000 динара. 

Сајму књига су такође присуствовале и учитељице подручног одељења Мељак- Сузана Јевтић 

и Драгана Драча. Након извршеног одабира литературе определиле су се на штанду ,,Вулкана“ 

за одређен број књига у тврдом повезу за млађи узраст ученика.  

 
2. Посета  13. Међународном  фестивалу науке   

 

Ученици су 5.12.2019. године посетили 13. Међународни фестивал науке који се под слоганом 
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„Разоткривање“ одржао на београдском Сајму од 5.12-8.12.2019. године. 

Овогодишњи фестивал науке био је посвећен разоткривању заблуда и митова уз помоћ науке и 

научних достигнућа. 

У оквиру посете ученци су на научно- фантастичној бини одгледали представу у којој су им на 

занимљив и разумљив начин кроз оглде представљени неки феномени науке из области физике 

и хемије . 

Остварени су разноврсни циљеви: образовни, функционалини, васпитни ( повезивање теорије и 

праксе, применљивост знања у тумачењу појава и процеса који се изучавају у оквиру школског 

плана и програма, развијање критичког односа према научним открићима и истраживањима, 

развијање поступности, стрпљивости и упорности у истраживачком раду) 

Реализатори: Јелена Јовановић наставник хемије, Равијојла Шарчевић наставник географије, 

Александар Давидовић наставник математике и Јелена Видић наставник физике и хемије. 

 

 

3. Посета Америчком кутку  

 

Посета Америчком кутку била је планирана за мај 2020. Због проглашења ванредног стања у 

земљи, нисмо посетили Кутак ове школске године, како је било предвиђено Школским планом 

за 2019/2020. год. 

 
4.Посета галеријама и Музеју афричке уметности 

За школску 2019-20. годину, планиране су посете: 

1. Галеријама (САНУ, УЛУС и Галерију 73) и 

2. Музеју афричке уметности, у Београду (посета и закмичење), у циљу проширивања знања 

ученика из ликовне уметности и са циљем афирмације стваралаштва ученика наше школе. 

У оквиру предмета ликовна култура, реализација ових посета припремана је за друго 

полугодиште, за месец мај, а обухватала је талентоване ученике 7. и 8. разреда који се истичу у 

раду и желе да се такмиче.Планиран, оквиран број ученика био је 20. У циљу реализације 

такмичарског дела посете Музеју афручке уметности припремана је радионица „Како 

остварити изузетан рад на такмичењу“, како би ученици остварили најбоље резултате. 

Ове посете нису остварене због увођења ванредног стања, услед пандемије ковида 19 и 

увођења учења на даљину. 
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5. Посета азилу за напуштене животиње у Дражевцу 

 

Дана 29. 10. 2019. године, ученици Основне школе ,,Павле Поповић'' из Вранића, у пратњи  

Славице Миљковић, наставнице биологије, и Јеле Стевановић, директорке школе, посетили су 

азил за напуштене животиње у Дражевцу.  

У посети је било 15 ученика. Из сваког одељења, по избору одељењске заједнице изабран је 

представник одељења који је ишао у посету. У читавој акцији учествовали су сви ученици 

школе узраста од 5. до 8. разреда, скупљањем добровољних новчаних прилога за куповину 

хране за животиње. 

Ученици су се са пуно љубави и пажње дружили са куцама, а на крају посете су и заплакали 

због тога што су чули да су животиње у таквом стању због непажње људи. 

Организовани обилазак напуштених животиња је хуманитарног карактера, а циљ акције био је 

развијање свести и одговоран однос према незаштићеним и напуштеним животињама. 

 

АНАЛИЗА ПРЕДАВАЊА СТРУЧЊАКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УСТАНОВА КОЈИ СУ 

ПОСЕТИЛИ НАШУ ШКОЛУ 

 

 

 

У току школске 2018/19. године нашу школу је посетио већи број стручњака из различитих 

области у циљу упознавања ученика и запослених са темама битним за васпитно-образовни 

процес. Након реализације три предавања спроведена је анонимна анкета. Анкета је спроведена 

и међу ученицима и међу наставницима/запосленима који су присуствовали предавањима. 

Анкета је спроведена у циљу добијања целовитије повратне информације о значају теме 

предавања за ученике/запослене, квалитету начина презентовања и самих предавача. Резултати 

анкете биће употребљени приликом планирања организације наредних предавања и 

презентација у школи. 

 

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

РАЗРЕДА 

 

На основу Годишњег плана  рада школе за школску 2019/2020. годину, поглавље 2. 

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

у школској 2019/2020. години  Савет родитеља и управа школе су организовали извођење 

екскурзија за ученике од првог до осмог разреда. Када је проглашено ванредно стање савет 

родитеља и Школски одбор доносе одлуку да се екскурзије у школској 2019/2020.години не 

изводе из безбедоносних разлога.  

 

 

 

Верска настава- поклоничко путовање 

 
 Српско Православно намесништво Бељаничко организовало је 24.септембра 

2019.године бесплатан  једнодневни излет за ученике петих разреда четири основне школе и то 

из: Барајева, Вранића, Дражевца и Степојевца. 

 Прво место које су обишли био је храм посвећен Васкрсењу Христовом у Убу, Ваљевска 

епархија. 

 Након Уба упутили су се у српски манастир Каона, Шабачка епархија, у којем 

најстарији храм датира из 11. века. Испред манастира игуман је деци изнео битне историјске 

факте о манастиру и легенду о настанку истог.  
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 После манастира Каоне отишли су у манстир Лелић, Ваљевска епархија. Такође, сабрат 

манастира је изнео ђацима историју манастира и живот Светог Владике Николаја 

Велимировића. Деца су посетила и музеј који се налази у порти манастира.  

 Четврто место које су посетили на свој путешествију је манастир Јовање где су уредно 

дочекани и где им је изложена историја овог манстира. 

 После манастира Јовања деца су посетила и саборни храм у Ваљеву који је посвећен 

Васкрсењу Христовом као и у Убу. 

 На пут су ишли вероучитељи из наведене четири школе и свештеници Српског 

Православног намесништва Бељаничког и директор  ОШ „Павле Поповић“ из Вранића, Јела 

Стевановић.  

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Планиране активности наставе у природи нису реализоване услед епидемиолошке 

ситуације и ванредног стања.  

 

 

 

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. 
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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 

 

 

Педагошко – инструктивни рад за школску 2019/20. годину, су обављали : директор, 

психолог и педагог школе. Ове школске године посећено је укупно 21 час наставе .Од тога 15 

часова редовног педагошко-инструктивног рада, 2 угледна часa планирана у овиру Стручног 

већа разредне наставе и Стручног већа за предмете математике, техника и технологија и 

физика. Посећен је један у оквиру припреме наставника за полагање за лиценцу, два због 

дисциплинских проблема / тешкоће адаптације на школску средину.  

Реализовани угледни часови : 

 Техника и технологија ,,Врсте линија“ – реализатор технике и технологије 

Боривоје Танасковић (5/3) 

 Српски језик «Шта знам о Светом Сави», реализатор наставник разредне наставе 

– Сузана Јевтић (4/3) 

 

И реализован тематски дан , у оквиру предмета : математика, српски језик, природа и 

друштво и физичко васпитање, са темом «Србија». Реализатор, наставник разредне наставе 

Драгана Драча (4/4). 

 

 

Због проглашења ванредног стаља. од 15.3. 2020. до 6. 5. 2020. године није било могуће 

одржати огледне и угледне часове, из оправданих разлога.  

 

Приликом посете часовима, утврђена је заступљеност сатндарда : 

- 2.1. (Наставник ефикасно управља процесом учења на часу) – 63% - нивои 3. и 4.  

- 2.2. (Наставник прилагођава рад на часу...) – 41% - нивои 3. и 4.  

- 2.5. (Сваки ученик има прилику да буде успешан) – 33% - нивои 3. и 4.  

- 2.3. (Ученици стичу знања...на часу) – 24% - нивои 3. и 4. 

- 2. 4. (Поступци вредновања у функцији учења) – 0% 

И ове, као и прошле године у највећој мери је остварен стандард 2. 1, а најмање остварен 

стандард 2.4.  

Ни на једном посећеном часу није примећено присуство индикатора 2.4.5. (Ученик уме 

критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика), а индикитору у оквиру овог 

стандарда су у незнатној мери примећени.  

И поред тога што је ова школска година реализована у ванредним околностима, може се 

примети да није дошло до помака у остварењу стандарда 2.4. и треба наставити рад на 

унапређењу поступака вредновања, давања повратне информације и подстицања критичког 

мишљења ученика.  



26 
 

Било је часова који су задовољили већину стандарда, међутим, узимајући у обзир 

присутност интердисциплинарности, корелације на различитим нивоима, иновативност и 

креативност, издвојиле бисмо и похвалиле следеће часове : 

 Редовна посета – Математика ,,Редослед рачунских радњи“ – реализатор 

наставник разредне наставе, Слађана Дамевић (2/2). 

 Редовна посета – Српски језик  „Песме Бранислава Петровића, избор из 

антологије песама за децу „Морава“ – реализатор наставник српског језика 

Јелена Кнежевић  (6/3) . 

 Редовна посета – Географија ,,Заштита гео наслеђа, ваздуха, воде, земљишта., 

биљног и животињског света. Заштићени природни објети и национални 

паркови'' – реализатор часа наставник географије, Равијојла Шарчевић (8/3) 

 Редовнa посета – Енглески језик ,,Vocabulary and Speaking Practice'' - реализатор 

часа наставник енглеског  језика,  Милица Војводић (6/3). 

 

 

IV  УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 
 

4.1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
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2/1 С.Стошић 20 11 18 2 / / / / / / / 

2/2 С.Дамевић 19 12 16 3 / / / / / / / 

2/3 О.П.Митић 17 4 6 11 / / / / / / / 

2/4 Г.Ђокановић 7 5 / / / / / / / / / 

Т  63 32 40 16 / / / / / / / 

3/1 Љ.Каличанин 21 6 12 6 3 / / / / / / 

3/2 Д.Маринковић 19 6 12 5 2 / / / / / / 

3/3 И.Стефановић 22 9 16 6 / / / / / / / 

3/4 Р.Ђ.Петровић 7 3 4 3 / / / / / / / 

Т  69 24 44 20 5 / / / / / / 

4/1 Д.Гогић 17 5 10 6 1 / / / / / / 

4/2 Б.Тасић 16 7 12 4 / / / / / / / 

4/3 С.Јевтић 14 2 9 4 / 1 / / / / / 

4/4 Д.Драча 15 4 8 5 2 / / / / / / 

4/5 Г.Ђокановић 3 2 / / / / / / / / / 

Т  65 20 39 19 3 1 / / / / / 
II-

IV 
 

197 76 123 55 8 1 / / / / / 
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471 237 105 154 79 1 471 / / / / / / / 

 

 

На крају школске 2019/20. године сви ученици су завршили разред са позитивним успехом. У 

овој школксој години немамо ученике који се упућују на поправни, као ни неоцењене ученике.  

 

 

4.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА 

 

 

 

У млађим разредима сви  ученици су завршили разред са позитивним успехом. Нема ученика 

који су упућени на поправни испит. У поређењу са претходном школском годином, имамо 

више ученика који су остварили врлодобар или добар успех. 
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Старији разреди: 

 

 

 

 

 

Сви ученици старијих разреда су завршили разред са позитивним успехом. У односу на прошлу 

годину, немамо ученика који су упућени на поправни испит. Такође, приметан је већи број 

ученика који су остварили врло добар и добар успех, а смањен је знатно број ученика који 

постижу довољан успех.  
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5/1 М.Станковић 20 7 12 4 4 / / / / / / 

5/2 Ј.Игњатовић 23 6 9 10 4 / / / / / / 

5/3 М.Бијорац 23 3 10 13 / / / / / / / 

Т  66 16 31 27 8 / / / / / / 

6/1 Б. Бубало 24 2 11 6 7 / / / / / / 

6/2 М.Војводић 24 2 7 10 7 / / / / / / 

6/3 Г.Вељовић 22 2 9 5 8 / / / / / / 

Т  70 6 27 21 22 / / / / / / 

7/1 Ј.Видић 18 1 10 2 6 / / / / / / 

7/2 И.Спасојевић 20 / 4 8 10 / / / / / / 

7/3 Р.Шарчевић 22 2 5 12 8 1 / / / / / 

Т  60 3 19 22 24 1 / / / / / 

8/1 Т.Веселиновић 28 2 10 12 6 / / / / / / 

8/2 Ј.Тешић 24 4 7 9 8 / / / / / / 

8/3 М.Вулевић 26 4 9 12 5 / / / / / / 

Т  78 10 26 33 19 / / / / / / 
V-VIII  274 35 103 103 73 1 / / / / / 
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4.3.  УСПЕХ ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

 
 

Млађи разреди 

 

 

Старији разреди 

о
д

ељ
ењ

е 

одељенски старешина 
просек 

одељења 

о
д

ељ
ењ

е 

одељенски старешина 
просек 

одељења 

2/1 С.Стошић 4.84 5/1 М.Станковић 4.28 
2/2 С.Дамевић 4.80 5/2 Ј.Игњатовић 4.16 
2/3 О.Поповић Митић 4.45 5/3 М.Бијорац 4.09 
2/4 Г.Ђокановић 4.95 T  4.18 

   6/1 Б.Бубало 4.07 

Т  4.76 6/2 М.Војводић 3.89 

3/1 Љ.Каличанин 4.41 6/3 Г.Вељовић 3.94 

3/2 Д.Маринковић 4.50 T  3.97 

3/3 И.Стефановић 4.66 7/1 Ј.Видић 4.05 

3/4 Р.Ђукић Петровић 4.55 7/2 И.Спасојевић 3.92 

   7/3 Р.Шарчевић 3.63 

Т  4.53    

4/1 Д.Гогић 4.38 T  3.87 

4/2 Б.Тасић 4.66 8/1 Т.Веселиновић 4.09 

4/3 С.Јевтић 4.46 8/2 Ј.Тешић 3.94 

4/4 Д.Драча 4.34 8/3 М.Вулевић 4.11 

4/5 Г.Ђокановић 4.90    

Т  4.54 T  4.05 

II - IV  4.61 V-VIII  4.02 

   II-VIII  4.32 

 

 

 

Ранг листа одељења са најбољим успехом – млађи разреди 

 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 2/1 4,84 

2. 2/2 4,80 

3. 3/3 и 4/2 4,66 

4. 3/2 4,50 

5. 4/3 4,46 

 
* Нису рачуната одељења из подручног одељења у Шиљаковцу. 
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Ранг листа одељења са најбољим успехом – старији разреди 

 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 5/1 4.28 

2. 5/2 4.16 

3. 8/3 4.11 

4. 5/3 и 8/1 4.09 

5. 6/1 4.07 

  

 

 

 

 

Ако упоредимо постигнућа одељења у млађим разредима можемо приметити да постоји 

уједначеност између различитих разреда, Нема великих одступања, ако се изузму разреди у 

подручном одељењу у Шиљаковцу које броји  веома мали број ученика. 

 

 

 

 

 

4.4   УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од другог до четвртог разреда) 

Предмет 

II полугодиште 

школске  2018/2019. 

године 

II полугодиште 

школске  2019/2020. 

године 

Српски језик 3,97 4.40 

Енглески језик 4,25 4.30 

Ликовна култура 4,76 4.17 

Музичка култура 4,54 4.09 

Свет око нас 3,87 4.53 

Природа и друштво 4,29 3.82 

Математика 3,79 3.78 

Физичко васпитање 4,93 4.59 

УКУПНО 4,30 4.21 

Народна традиција 4,68 4.86 

УКУПНО 4,49 4.53 
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Одличан успех је забележен из следећих предмета (осим изборних предмета који не улазе у 

просек оцена): Физичко васпитање, Свет око нас. Врлодобар успех је постигнут из предмета 

Српски језик, Енглески језик, Ликовна култура, Музичка култура, Природа и друштво и 

Математика. Приметан је пад просека у односу на прошлу годину из предмета Ликовна 

култура, Музичка култура, Природа и друштво.  

 

 

 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од петог до осмог разреда) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Просеци из свих предмета су у мањој или знатној мери већи у 

односу на претходну годину.  

 

 

 

Предмет 

II полугодиште 

шк. 2018/2019. 

год. 

II полугодиште 

шк. 2019/2020. 

год. 

Српски језик 2.97 3.63 

Енглески језик 3.06 3.90 

Ликовна култура 4.27 4.79 

Музичка култура 3.56 3.83 

Историја 3.11 3.95 

Географија 2.81 3.60 

Физика 2.33 2.84 

Математика 2.77 3.37 

Биологија 2.93 3.83 

Хемија 2.44 3.15 

Техника и технологија (5. и 6. разред) 3.21 3.83 

Техничко и информатичко образовање (8.раз) 3.15 3.78 

Информатика и рачунарство (5. и 6. разред) 3.52 4.31 

Физичко васпитање 4.53 4.92 

Француски језик 3.02 3.10 

Руски језик 3.18 3.75 

Изaбрани спорт 4.70 4.88 

Владање 4.86 4.94 

УКУПНО (без изборних предмета) 3.35 3.80 
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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 5 / / 

Енглески језик / / / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура 3 / / 

Свет око нас / / / 

Природа и друштво / / / 

Историја / / / 

Географија 4 / / 

Физика 6 / / 

Математика 16 / / 

Биологија / / / 

Хемија 6 / / 

Техника и технологија / / / 
Техничко и  инф.образовање 1 / / 

Информ. и рачунарство / / / 

Физичко васпитање / / / 

Француски језик / / / 

Руски језик 5 / / 

Укупно 46 / 0 

 

У поређењу са прошлом школском одином знатно је мањи број недовољних оцена на крају 

првог полугодишта. Такође ове школске године немамо ученике који се упућују на поправни 

испит, док је прошле године било 14 ученика.  
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4.6. ВЛАДАЊЕ  И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II 

ПОЛУГОДИШТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7  РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

Ученици млађих разреда у школској 2019/20.учествовали су на следећим такмичењима. 

О9.10.2019. у кросу Трка за срећније детињство:,,Имамо циљ,дођи на старт''.Од продатих 

стартних бројева прикупљени новац је намењен за помоћ социјално и материјално угроженој 

деци.Најуспешнијим ученицима подељене су дипломе. 

16.10.2019.одржано је општинско такмичење ,,Брзином до звезда''у спортској сали наше 

школе.Најуспешнији ученици су се пласи рали на градско такмичење које је било одржано 

17.11. у спортској хали ,,Арена''. 

31.10. у сеоској библиотеци  Бранко Ћопић у Вранићу одржано је такмичење младих песника. 

Општинско такмичење одржано је  06.11. у Дому културе Барајево: Александар Миливојевић 

 

Владање/разред 

 

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

Примерно 62 63 69 65 259 65 64 59 75 263 522 

Врло добро / / / / / 1 6 1 2 10 10 

Добро / / / / / / / / 1 1 1 

Задовољавајуће / / / / / / / / / / / 

Незадовољавајуће / / / / / / / / / / / 

Васпитно-

дисциплинске мере 
           

опомена / / / 1 1 5 9 1 2 17 18 

укор одељењског 

старешине 
/ / / / / / 6 2 2 10 10 

укор одељењског 

већа 
/ / / / / / / / 1 1 1 

укор директора / / / / / / / / / / / 

укор наставничког 

већа 
/ / / / / / / / / / / 
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3/3 разред:2.место , Анита Узелац 3.место(3/1 разред) ,Маша Поповић 2.место(4/2 разред ) 

,Угљеша Броћиловић 3.место(разред 4/2) 

Школско такмичење из математике одржано је 07.11.,а општинско 07.12.2019.Немамо 

ученика који су освојили  једно од прва три места. 

04.11. био је расписан конкурс ,,Пиши Деда Мразу''.Сви ученици биће похваљени од стране 

организатора.   

У новембру учитељице  И.Стефановић и Г.Ђукановић са децом  учествовали су у конкурсу 

,,Покренимо нашу децу'' (Понаде + додатне вежбе) 

У децембру је  расписан  Светосавски ликовни конкурс.Ученица 4/2 разреда Анђелка 

Ђоинчевић добила је захвалницу. 

У јануару је расписан  наградни конкурс ,,Авалски  торањ'',на ком је учествовало одељење 4/5 

и и одељење 4/2.                                                                                                                                                                

На конкурсу На крилима детињства ,у јануару, ПавлеТашић ,ученик 4/2 разреда освојио је 

3.место. 

                                                                                                                                                                              

Конкурс ,,Љубав ни(је) само реч'' био је расписан у фебруару.1.место је припало Стефану 

Андрејевићу (3/3 разред). 

24.02.2020.расписан је конкурс ,,Два лица Сунца''.Учествовало је одељење 3/3  и 

4/2..Повратну информацију нисмо добили.(Учитељица Ирина Стефановић добила је потврду о 

завршеној онлајн обуке.) 

28.02.одржано је такмичење ,,Златна сирена'':Јован Поповић 2.место (разред 4/1) 

27.02.одржано је школско такмичење рецитатора.Због вируса није одржано општинско 

такмичење. 

12.03.2020.одржано је математичко такмичење ,,Мислиша''.Учествовало је 90 ученика од 1.до 

4. разреда.Другу награду са 56 поена освојио је Богдан Васић ( разред 2/1 ) 

У априлу месецу Анђела Булатовић  ученица 3/2 разреда и одељење 1/3  учествовали   су  у 

конкурсу ,,Моја породица – моја слобода''.Нисмо добили повратну информацију. 

 

Ученици старијих разреда су са успехом учествовали на следећим такмичењима: 

 

07.12.2019. је одржано Општинско такмичење из математике а наши ученици су остварили 

следећи пласман: 

Сергеј Џогаз (8-3) - 1. место и пласман на Градско такмичење 
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Огњен Тешовић (5-1) - 2. место и пласман на Градско такмичење 

Павле Видановић (8-3) - 2. место 

Анита Танасаијевић (7-3) - 3. место 

Милица Радосављевић (8-1) - 3. место 

 

22.2.2020. је одржано Општинско такмичење из руског језика на ком је ученица Анђелија 

Скорупан (8-2) освојила 1. место. 

 

23. 02.2020. је одржано Општинско такмичење из енглеског језика на ком је ученик Александар 

Радека (8-3) освојио 1. место. 

 

23.02.2020. је одржано Општинско такмичење из физике на ком су наши ученици остварили 

следећи пласман; 

Радован Вељовић (7-1) - 1. награда 

Сергел Џогаз (8-3) - 1. награда 

Давид Михаиловић (8-3) - 2. награда 

 

На Општинском такмичењу из ТиТ, које је одржано 01.03.2020, наши ученици су остварили 

следећи успех: 

Луција Митровић (5-2) 1. место 

Стеван Мацура (7-1) 1. место 

Никодим Марјановић (5-2) 2. место 

Милан Мацура (7-1) 2. место 

Мања Петровић (5-2) 3. место 

Михаило Лацмановић (7-1) 3. место 

 

На Општинском такмичењу из историје (15.03.2020) наши ученици су остварили следећи 

пласман: 

Сергеј Џогаз (8-3) 2.место 
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Павле Видановић (8-3) 2. место 

Стеван Мацура (7-1) 3. место 

 

Општинско такмичење из биологије је одржано 15.03.2020.  

Александра Стојановић (7-3) 1. место 

Давид Михаиловић (8-3) 1. место 

Сергеј Џогаз (8-3) 3. место 

 

На Општинском такмичењу из хемије Милица Радосављевић (8-1) је освојила 1. место и 

пласман на Градско такмичење а ученица Милица Поповић (8-1) је освојила 3. место. 

 

Анита Танасијевић (7-3) је освојила 3. место у литерарном делу на конурсу Библиотеке града 

Београда "Обрни, окрени, причу, песму, слику изокрени". 

Мирјана Вујовић (8-3) је освојила 3. место на Градском такмичењу младих песника. 

Општинска такмичења из српског језика и географије нису одржана у школској 2019/20. 

 

 
4.8  ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

 

У току школске 2019/2020. године, на нивоу целе школе, има укупно 25 672 изостанка, од тог 

броја је 25 404 оправданих и 268 неоправданих изостанака. Укупан број изостанака у старијим 

разредима је 16 428, а у млађим 9244. Број оправданих изостанака у старијим разредима износи 

16 164, а у млађим 9240. Број неоправданих изостанака у старијим разредима износи 264, а у 

млађим 14. 

  

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (без подручног одељења у Шиљаковцу) 

од I до IV разреда: 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 4/3 21 

2. 3/1 55 

3. 3/2 189 
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Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (од V – VIII) 

 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 7/1 547 

2. 7/3 899 

3. 5/1 1074 

 

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

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5/1 и 6/3 0 

2. 5/3 2 

3. 5/2 12 

 

 

 

 

V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 
 

5.1 ИЗВЕШТАЈИ РАДА СЕКЦИЈА 

 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Јелена Игњатовић 

 

Школске 2019/20. године драмску секцију водила је наставница Јелена Игњатовић. Секција је 

бројала 16 чланова, ученике 5, 7. и 8. разреда. Часови су одржавани средом и на њима су 

остварени следећи циљеви и задаци секције: 

–    oткривање и дaљe рaзвиjaње тaлeнта зa глуму учeникa; 

–    упoзнaвање учeника сa нajвишим дoмeтимa дoмaћeг и свeтскoг дрaмскoг ствaрaлaштвa; 

–    усмeравање учeника дa сa лaкoћoм и умeшнoшћу oткривajу у књижeвним дeлимaoдлoмкe 

приклaднe зa дрaмaтизaциjу; 

–    пoмoћ учeницимa, члaнoвимa сeкциje дa прoникну у унутрaшњe бићe литeрaрнoг jунaкa и 

дa гa кaсниje увeрљивo тумaчe; 

–    пoучавање учeника тeхници писaњa сцeнaриja у циљу прилaгoђaвaњa књижeвнoг тeкстa 

извoђeњу нa сцeни; 

–   нeгoвaње прирoдне oбдaрeнoсти учeникa пo питaњу бoje и висинe глaсa, дикциje,  

интoнaциje и, у склaду сa тим, рaд нa дaљeм oбoгaћивaњу учeникoвoг гoвoрa уoпштe; 

 

Рад секције представљен је на приредби поводом Дана Светог Саве. Чланови секције су 

припремили и извели драмски комад „Потрага за Светим Савом“. У сарадњи са литерарно-

рецитаторском секцијом и наставницом Марином Бијорац, организовали су целокупну 

приредбу. Увођење ванредног стања спречило је секцију да изведе драмски комад припреман 

за Дан школе. 
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ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Водитељи секције: Љиљана Каличанин, Боривоје Танасковић 

Реализовани су садржаји који су планирани за месеце од септембра до фебруара. 
Чланови еколошке секције су учествовали у планирању уређења школског простора, као и у 

другим акцијама које су организоване. 

Јесења акција сакупљања рециклажног отпада реализована је 02.10.2019 године. Велики број 

чланова је узео учешће у акцији која је била веома успешна. 

Засађене су нове саднице у оквиру јесење садње. 

Обележен је Дан заштите животне средине- 26. јануар, као и Национални дан без дуванског 

дима- 31. јануар, пригодним паноима као и ликовним и литерарним радовима. 

План који је предвиђен за месеце март, април, мај, јун није реализован због пандемије корона 

вируса, јер је у то време организована настава на даљину. 

 

 

 

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Водитељи секција: Борис Бубало и Јасмина Тешић 

Одбојкашка секција 

Ове школске године сам реализовала укупно 28 часова одбојкашке секције, од планираних 18 

часова. За дечаке  од петог до осмог разреда, одржано је 15 часова секције. За ученице од петог 

до осмог разреда, одржано је 13 часова секције. На часовима је било присутно око 40 ученика. 

Часови секције су били прилагођени календару такмичења. Секција је дала позитивне 

резултате. Чак три екипе је остварило победу на општинском такмичењу и учешће на градском 

такмичењу. 

Јасмина Тешић 

Фудбалска секција 

Фудбалска секција је реализована са 20 часова. Сви часови су реализовани у првом 

полугодишту, јер су били усклађени са календаром такмичења. За ученике од петог до осмог  

разреда, одржано је 10 часова, а за девојчице, такође 10 часова. На часовима секције је било 

присутно око 50 ученика. Секција је дала добре резултате. Као и на одбојци, три екипе су 

оствариле пласман на градском такмичењу. 

Јасмина Тешић 

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

водитељ секције: Милица Војводић 

 

Ове године секцију је похађало неколико  ученика шестог разреда који су показали 

интересовање за овај предмет. 

На овим часовима ученици су усвојили  додатне садржаје из енглеског језика – богатили 

вокабулар, вежбали конверзацију. Ученици су се такође упознали са корисним сајтовима за 

учење или усавршавање енглеског. 

Учествовали су у изради паноа поводом обележавања Дана европских језика. 

Припремали смо се за приредбу за Дан школе. Приредба није одржана због ванредне ситуације. 
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

водитељ секције: Милица Војводић 

 

На почетку шкосле године 2 пута је заказиван састанак са ученицима заинтересованим за 

писање за школски часопис. Ученици се нису одазвали, што су правдали многобројним 

обавезама. Координатор секције се у ходу договарала са ученицима, као и наставницима, 

првенствено наставницама српског језика у вези са могућим текстовима за школски часопис. 

Ученици су слали своје радове током школске године који су заједно са ученичким ликовним и 

литерарним радовима са часова и такмичења обједињени су у  ново издање школског часописа 

који је изашао на Дан школе 1. Априла 2020. и објављен на сајту школе. 

Овај број школског часописа је био прилагођен настави на даљину и обухватао је и ту тада 

актуелну тему нпр. уврстили смо пример часа на даљину – у питању је био час Ликовне 

културе у 6. разреду који је доставила наставница ликовног Тања Веселиновић. 

 

 

ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА 

водитељ секције: Равијојла Шарчевић 

 

 

 

У току првог полугодишта формирали смо групе  у коју су се укључили ученици петог, 

шестог,седмог и осмог разреда(они који су и прошле године учествовали ),у старијој групи и 

ученици другог ,трећег и четвртог разреда у млађој групи. 

 У току првог полудишта  млађи разреди су радиле кућице за птице које су постављене у 

школско двориште. 

Ученици су радили украсе за Нову годину  и украсили школу. 

Рад у старијој групи је био отежан због изборне наставе и увођења једносменске наставе као и 

проналажења термина за рад. 

Ученици су учествовали у уређењу школског дворишта и одржавању цвећа . 

Пропремљен је чланак за новине-Просветни преглед, о раду  креативне радионице и изради 

поклона за осми март . 

Продајне изложбе су биле планиране за март,април и мај ,а ове године због ванредног стања и 

пандемије  нису одржане. 

 

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

водитељ секције: Момчило Вулевић 

 

Уоквиру рада саобраћајне секције обухваћене су наставне целине: 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)  

Руководилац: професор ТиО Момчило Вулевић  

 Број чланова: 33  

Кроз 18  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.  
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- 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 није у потпуности реализован. Одржано је 18 

часова од планираних 36. Часови нису реализовани због ванредног стања и епидемије корона 

вируса. Из истих разлога није реализовано планирано такмичење „Шта тнаш о саобраћају“. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА: 

- Саобраћајну секцију унапредити радом у кабинету информатике  користећи мултимедијалну 

наставу и специјализоване програме намењене ученицима за савладавање и реализовање знања 

из саобраћаја.  

 

 

СЕКЦИЈА ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Након прошлогодишњег успешног полагања нивоа А1 међународног испита ДЕЛФ, три 

ученице осмог разреда (Исидора Весић, 8/2, Милица Поповић, 8/1 и Сара Јелић, 8/2) пријавиле 

су се и припремале годину дана касније и за полагање нивоа А2, који је требало да буде 4. и 5. 

априла 2020. Међутим, због проглашења пандемије Ковида 19, овај испит је одложен за 

октобар месец о чему су ученице обавештене. Наставник ће им бити на располагању за било 

какву недоумицу у вези са овим испитом, иако оне више нису ученице наше школе. 

 

Секција из француског језика је одржавана редовно у термину који је наставник одредио. 

Заинтересовани ученици су се вредно припремали за уобичајену приредбу поводом 

Франкофоније која је требало да буде одржана крајем марта, као и за Дан школе (1. априла), 

али те активности нису реализоване због увођења ванредног стања након проглашења 

пандемије Ковид 19. 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

Водитељ: Нада Кршанин 

 

Библиотечка секција је почела са радом  17.09.2019године  .Секција има 24 члана који су 

подељени у две групе  -    млађи и старији . 

   Млађи су се састајали средом ,а старији  четвртком  пречас или  шести час . Заједнички је 

направњен план рада   и подела послова . 

 Секција је радила одвајање неважећих уџбеника  за стари папир  ,а они који се још увек 

користе и у новом плану дати су ученицима који нису имали на позајмицу за ову годину у 

сарадњи са разредним старешинама или предметним наставницима. 

Посетили су Сајам књига  и анкетом међу ученицима  саставили списак књига које би они 

желели да читају  и имају у библиотеци. 

Млађи ученици трећег разреда спремали су за 

 упис првака пригодне коверте у нхкојима је била по једна мисао о  књизи. 
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Старији су радили на класификацији књига з а електронску обраду и поделу  на страну и 

домаћу литературу  , на расходовању књига  као на завођењу нових .Сви ученици  су научили 

како  уписати или раздужити члана библиотеке.Сви су  учествовали у изради пригодних  паноа 

,а старији у припреми за поједине  часве у повезивању различитих наука – српски са 

математиком  ,или математика и страни језик или српски и енглески јез ик . 

  Све ово је прекинуто појавом вируса Ковид 19. 

 

 

 

ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ: Марина Бијорац 

 

Школске 2019/20. године литерарно-рецитаторску секцију водила је наставница Марина 

Бијорац. 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. На 

часовима је: развијан и усавршаван говорно-језички развој, усавршавана способност ученика за 

чист, правилан и јасан изговор, дикција, акценат, интонација, темпо, богаћен речник, 

усавршавано изражајно казивање поетских текстова, развијана  љубав, блискост и 

осећајност према лепоти поетских текстова, афирмисано рецитовање међу ученицима, 

усавршаван 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 и градском такмичењу младих песника (Мирјана Вујовић 8/3 освојила је треће 

место на градском такмичењу) 

- у припремању програма за прославу Дана Светог Саве 

- на  школском такмичењу рецитатора 

У овој школској години одржано је само школско тамичење рецитатора у школској 

библиотеци, а даље активности прекинуте су због наставе на даљину. 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

У току школске 2019/20 Еколошка секција извела је јесењу  акцију уређења дворишта школе.  

У току октобра посећен је на Београдском Сајму  међународни сајам заштите животне средине 

и природних ресурса ЕцоФаир.  

У холу школе контејнери за папир,пластику,метал се користе али би требало још више радити 

на томе да  ученици селектују отпад да секундарне сировине не бацају у канте за комунални 

отпад такође и даље траје акција чеп за хендикеп.Управа школе је набавила саднице украсног 

дрвећа и цвећа као и мобилијар чиме је оплеменила наше двориште и радни простор тако да се 

ученици и запослени веома пријатно осећају. 

У дворишту школе посађено је ГЕНЕРАЦИЈСКО ДРВО првака2019/2020.кога су уместо 

ученика због ванредне ситуације засадили радници комуналног предузећа Барајево. 

Због ванредне ситуације узроковане вирусом SARS-COV2 ученици су пратили наставу на 

даљину тако да нисмо могли у потпуности извести предвиђене активности. 
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КАЛИГРАФСКА СЕКЦИЈА 

Водитељи: Тања Веселиновић и Николај Вуковић 

 

За  школску 2018/19. годину планирана  је  реализација  16 часова.Одржано је 8 часова у 

другом полугодишту.Препреке за реализаццију већег броја часова били су немогућност 

коришћења ликовног кабинета у 1. полугодишту, због грађевинских радова, као и додатни 

часови надокнаде због каснијег почетка 2 полугодишта. Заинтересованих ученика за рад у 

оквиру калиграфске радионице  било је 12, али је само 6 је било у могућности да похађа часове 

у понуђеним терминима због преклапања распореда наставних и ванаставних активности. 

Часове су похађали ученици 7-3 одељења (3), 1 ученица из 6-2 одељења,ученици 5-2 одељења 

(2) и 1 ученикца из 8-3 одељења. 

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

наставника, реализовала је  наставница Ликовне културе Тања Веселиновић, Сарадњи са  

наставницом Надом Кршанин, није била остварива због немогућности наставнице да 

присуствује часовима због преклапања часова редовне наставе и секције Реализвани су следећи 

часови (од 18.03.-27.05):  

1.час - Историја писма - писма књиге и писма писара књиге, 

2. час - Историја писма - писма књиге и писма писара књиге, 

3. час - Калиграфија - од вештине до уметности, 

4. час- Калиграфија - од вештине до уметности 

5. час- Калиграфска правила и прибор, 

6. час - Школски краснопис - од потеза до слова 

7. час - Школски краснопис - од потеза до слова и 

8. час - Калиграфски рад 

                                                                      ,                                                                       

    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. За међународни „Конкурс за избор најлепшег рукописа 

ћириличног писма“ ( организатор Српско просвјетно и културно друштво“ Просвијета“- 

Дервента), талентовани ученици  (6), остварили су калиграфске радове, у складу са 

пропозицијама: исписивање текста о Ускрсу ћириличним писмом. Три ученика су добила 

захвалнице за учешће, допринос и поштовање манифестације, од стране стручног жирија, али 

не и награђени. То су: 1. Лука Јаковљевић 7-3, 1. Давид Михаиловић 7-3 и 3.Тања Шкркић 6-2 

одељење. 

 

ШКОЛСКА РАДИОНИЦА 

 

У току школске 2019/2020 школска радионица је припремала техничку документацију за 

израду употрбних предмета коришћењем материјала за рециклажу,папира, текстила, картона,  

дрвета, шпер плоче, пластичних маса и других материјала. 

Кренуло се са израдом предмета али због ванредне ситуације узроковане вирусом SARS-COV2 

ученици су пратили наставу на даљину тако да нисмо могли у потпуности извести предвиђене 

активности. 
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5.2 ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

5.2.1 ЦРВЕНИ КРСТ  

 

Активности Црвеног крста у месецу септембру започели смо са ученицима 1. разреда 

кроз програм Безбедност деце у саобраћају. Представили смо како се правилно прелази преко 

улице, поделили смо распореде часова. Радили смо кроз игре у програму за безбедност деце у 

саобраћају и превели их преко улице на пешачком прелазу.  

 

 

У пероду од  октобру започели смо обуку из програма; Припрема и одговора на несреће 

- Смањење ризика и ублажавање последица елементарних непогода и других опасности (ДРР). 

Обуку смо реализовали  у одељењима трећег разреда, заједно са волонтерима обученим за ДРР 

програм. Кроз предавање смо ученицима приближили програм припреме и одговора на 

несреће, а на полигонима смо кроз радионице радили на превенцији поплава, пожара, 

земљотреса и заштита животне средине. 

 

У оквиру дечије недеље, реализована је спортско рекреативна активност хуманитарног 

карактера Трка „За срећније детињство“. Учествовало је 300 деце, продато је 220 стартних 

бројева. Прикупљена средстава су искоришћена за куповину дела Новогодишњих пакетића за 

социјално материјално угрожену децу. 

 

Са ученицима четвртог разреда реализовали смо радионицу - Cyberbullying „Ако се 

смејеш део си тога“ из програма „Промоција здравља“ актуелна тема која говори о 

малтретирању и злостаљању путем интернета и друштвених мрежа.  

 

Са ученицима трећег разреда реализовали смо радионице „Леп осмех, здрави зуби“ из 

програма „Промоција здравља“ . Разговарали смо са ученицима о томе колико су нам зуби 

значајни, да треба водити рачуна о хигијени зуба, да их редовно перу, иду на контроле код 

зубара и избегавају храну која може да утиче на здравље зуба. 

 

Преостале планиране активности нисмо успели да реализујемо услед избијања пандемије 

COVID 19. 

 

 

 

5.2.2  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

Ове школске године чланови Парламента су били: 

Председник Парламента – Павле Видановић 8/3 

 

 Страхиња Вулевић 7/1 

 Андреа Стефановић 7/1  

 Милан Мацура 7/1  

 Кристијан Дамњановић 7/1 

 Ања Грубовић 7/2 

 Теодора Павловић 7/2 
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 Огњен Бабић 7/2 

 Бојана Абрамовић 7/2 

 Александра Стојановић 7/3 

 Анита Танасијевић 7/3 

 Павле Матић 7/3 

 Тијана Јевтић 7/3 

 Доротеја Дотлић 8/1 

 Милица Поповић 8/1 

 Радоје Недић 8/1 

 Данило Адамовић 8/1 

 Петар Станојчић 8/2 

 Теодора Драговић 8/2 

 Петра Радусиновић 8/2 

 Теодора Драшковић 8/2 

 Давид Михаиловић 8/3 

 Павле Видановић 8/3  

 Анђелија Скорупан 8/3 

 Сергеј Џогаз 8/3 

 

 

За председника је изабран Павле Видановић, 8/3, за заменика одн. потпредседника Милица 

Поповић 8/1, док је записничар Парламента била Теодора Драговић, 8/2 као и представник у 

Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе. Представници Ученичког парламента у 

Школском одбору за ову школску годину су били Милица Поповић8/1 и Радоје Недић 8/1, члан 

Стручног актива за развојно планирање ове године је била Теодора Драшковић8/2, а 

представник Парламента у Вршњачком тиму ,,Чувари мира'' Доротеја Дотлић 8/1. 

 

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

активности: 

 

 Конституисање Ученичког парламента за школску 2019/20. годину 

 Одржано јечетири састанака Парламента у току школске године. Два планирана 

састанка нису одржана због проглашења ванредног стања 15. 03. 2020. године 

 Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог школе 

 Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2019/20. годину 

 Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2019/20.годину 

 Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставе и ваннаставних 

активности у школи) 

 Учествовање у раду стручних актива и тимова школе преко својих представника (Тим за 

самовредновање, Тим за заштиту од насиља, Тим за инклузивно образовање, Тим за 

професионалну оријентацију, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, 

Стручни актив за развојно планирање) 

 Организација спортског такмичења за ученике школе (одбојка, кошарка и фудбал). 

 Организација ученичких журки у холу школе, након наставе 

 Реализација анкете ,,Шта знаш о Божићу'' у одељењима од 1. до 4. разреда у матичној 

школи у Вранићу 

 Организација акције  ,,Најтолерантнији наставник'' . Чланови Парламента  анкетирали су  

свако одељење од петог до осмог разреда  
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 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 (давање 

предлога, пружање техничке помоћи у реализацији журки) 

 Украшавање новогодишње јелке и ходника школе 

 

 

 

 

 

VIОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

 
 

6. 1.  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

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

професионалним интересовањима. Анкетирано је укупно 53 ученика, одн. 93% од укупног 

броја осмака у генерацији (57). 

 

32% ученика (прошле године 27%) је у току анкетирања изјавило да је донело одлуку коју 

школу ће уписати, одн. који образовни профил; 51% има неколико потенцијалних избора о 

којима још увек размишља, 4 % каже да још нема конкретан избор школе или образовног 

профила, а 13% није дало одговор. Ситуација је врло слична прошлој години. Треба 

напоменути да у оквиру ових 51% који се двоуме, највећи број је оних који наводе две 

школе/образовна профила за које имају дилему, што опет у великој мери говори о томе да су 

избор сузили и да ће га дефинитивно донети тек након полагања завршног испита, када буду 

видели са колико бодова располажу.  

 

 

Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

 

1. Физичко 35 (66%) 

2. Математика 21 (40%) 

3. Ликовно 20 (38%) 

4. Биологија 13 (25%) 

5. Српски језик и Географија 11 (21%) 

 

 

Прошле године одабир је био нешто другачији:   

 

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%) 

 

 

Прво што се примећује да нема Историје међу првих пет омиљених предмета (више година 

уназад је била међу првих пет, док је прошле године заузела чак прво место).Ликовно је опет у 
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првих пет, ове године на трећем месту.Физичко, Биологија, Математика и Српски језик и даље 

су у најужем избору. 

 

 

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

интересантна су: 

 

1. Техничко- занатски рад (електротехничке школе, електротехничар рачунара, програмер, 

аутомеханичар, аутоелектричар ...) - 13 

2. Дизајн (web-design, дизајнер текстила, дизајнер одеће ...) - 11 

3. Хуманистичко- здравствени рад (медицински техничари, васпитачи, лекари различитих 

специјалности, зубари ...) и Саобраћај (возачи, пилоти ...) – 9 

 

Прошле године резулати су били мало другачији: 

 

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

психолог …)  - 26 

2. Електротехника (програмер, електротехничар рачунара, техничар информационих 

технологија, администратор рачунарских мрежа ...) - 17 

 

Можемо приметити да су ове године ученици мање фокусирани на одређене професионалне 

области, већ своје интересовање усмеравају на већи број различитих области (мањи број 

ученика бира неку одређену област, него прошле године – прошле године чак 26 ученика бира 

једну област као омиљену, а ове године само 13 или 50% мање). Област која такође спада у 

омиљенија занимања је област Безбедности (полиција, војска, рад у обезбеђењу, ватрогасци...). 

 

Исте области су остале у првом избору (Техника и Хуманистичко-здравствени рад), с тим да се 

област Дизајна ове године попела чак на друго место интересовања. 

 

Појединачно,  занимања која се издвајају као позитивни избори, ове године су: 

 

1. Професионални спортиста - 9 

2. Полицајац - 8 

3. Аутомеханичар – 7 

 

Најинтересантније запажање је да се занимање Аутомеханичар појавило међу прва три 

пожељна занимања после јако дуго времена. Прошлих година се ово занимање појављивало 

само на листи неомиљених занимања. Занимање Полицајац се већ традиционално појављује 

међу омиљенијим занимањима, док се професионални спортиста такође спорадично појављује.  

 

Међу мање омиљеним занимањима, ове године ученици наводе: 

 

1. Трговац – 8 

2. Медицински радник (лекар) - 7 

3. Фризер и наставник - 6 

 

Појединачно, најмање привлачна занимања прошле године су била: 

 

1. Трговац - 19 (као и претпрошле године) 

2. Фризер - 16 

3. Наставник 12  
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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.  

 

 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 Фестивала занимања. 

 

 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. 

 

 Школу су посетили представници следећих средњих школа који су презентовали своје 

школе и нове образовне профиле: 

 Средња школа, Барајево 

 Војна гимназија 

 Грађевинска школа Београд 

 Медицинска школа  

 

 У школи је организован Фестивал занимања, 22, 23. и 24. априла 2018. године 

намењен ученицима осмог разреда. Ове године ова врста професионалног 

информисања организована је у току једног школског часа, три радна дана за све 

ученике осмог разреда. На сваком часу, своја занимања, одн. школу/факултет, 

представила су по три госта. Укупно ученицима се представило девет гостију који су 

представили своје занимање, одн. факултет који студирају. Ове године, сви наши 

гости су били бивши ученици наше школе.  

 

 Након Фестивала занимања, ученици су радили анкету у којој су проценили избор 

гостију, начин професионалног информисања и целокупан Фестивал занимања. 

Ученици су Фестивал занимања оценили коначном оценом 4.14 (детаљнија анализа 

је дата у извештају Тима за ПО). 

 

 Одржан је и општи родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда, 13. маја 

2019. године у циљу упознавања родитеља са процедурама полагања завшрног 

испита и уписа у средњу школу. 
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ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РЕЗУЛТАТИ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

  

 

 

У школској 2019/20. години завршни испит је полагало 78 ученика. Tри ученика  су 

полагала у засебној просторији, два са посебно припремљеним тестовима који је подразумевао 

измењен садржај (ИОП-2) и 1 ученик са истим тестом као и за остале ученике, такође у 

посебној просторији ( ИОП-1). Због пандемије, завршни испит је организован и реализован уз 

поштовање мера заштите за све ученике, као и све запослене. 

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

различитим одељењима на завршном тесту са мањим одступањима  и уједначена, у зависности 

од врсте теста. 

 

 

Од укупног броја ученика, 3 ученика нису распоређена у првом кругу уписа у средње 

школе, већ у другом и то (Саобраћајно-техничлу школу, Техничкау школа »Колубара» и ПТТ 

школу).  

 

Од укупног броја ученика, 29 ученика је уписало средњу школу коју су прву навели у 

листи жеља, 15 ученика је уписало средњу школу која им је била друга по реду на листи жеља, 

8 ученика је трећу и 3 ученика четврту. Два ученика су уписала  средњу школу која им је била 

5., три ученика 6. са листе жеља, а по један ученик 7., 8., 10., 16.,. Један ученик се уписао преко 

Школске уписне комисије  (Медицинкса школа – општи смер)   због специфичности ситуације 

у којој се нашао у периоду полагања завршног испита (смрт мајке).     

 

Табела  1. Врста школе коју су ученици уписали по одељењима 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 8/1 8/2 8/3 УКУПНО  

ГИМНАЗИЈА 3 1 6 10 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА / / 2 2 

ЕЛЕКТОТЕХНИЧКА ШКОЛА 3 2 2 7 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 4 1 2 7 

 ГРАФИЧКА ШКОЛА / / 1 1 

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 1 1 2 4 

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА 

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 

1 1 2 4 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА  

  

1 

 

2 
 

3 

ГРАЂЕВИНСКО ТЕХНИЧКА / / 4 4 

ПРАВНО ПОСЛОВНА  1 1 2 

 

ТУРИСТИЧКА  

  

1 

  

1 

 

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО 

 

2 

 

3 

 

1 
 

6 
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ЕКОНОМСКА 

 

 

/ 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

ТРГОВАЧКА   1 1 

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА   2   2 

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ 

(мушки и женски физер) 

 

2 

 

1 

 

/ 
 

3 

ГЕОЛОШКА.ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА 1   1 

МАШИНСКА   1 1 

ПОЉОПРИВРЕДНА   1 1 

 

 

Школе које је уписало највећи број ученика јесу техничке школе које својим образовним 

профилима покривају различите области (10),  као и гимназија (10 ученика). 

За разлику од прошле школске године када смо у генерацији имали само једног ученика који је 

уписао медицинску школу, ове године их имамо 7, као и електротехничку школу (7 ученика). 

 

Ученици који су полагали завршни испит по ИИО-у 2 су уписали ШОСО»Свети Сава» на 

Умци, а ученик по ИОП-у 1 Техничку школу Нови Београд, смер Механичар оптике. 

  

Ђак генерације школске 2019/20.године Давид Михаиловић 8/3, је са 98,98 поена уписао 

Тринаесту београдску гимназију, ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. 

 

 

 

 

6.2 ПРОГРАМ ,,ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ '' 

 

Програм ''Основи безбедности деце'' је пројекат настао у сарадњи Министарства унутрашњих 

послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На основу потписаног 

Протокола о сарадњи између два Министарства, програм ''Основи безбедности деце'' је 

реализован у нашој школи током школске 2018/2019. године и 2019/2020.године. 

 

У четвртом и  шестом разреду, у периоду од септембра до априла, полицијски службеници су 

одржали осам предавања.У првом разреду је одржано три предавања јер су ове школске године 

у Програм ,,Основи безбедности деце“ укључени и најмлађи.Предавања су реализована једном 

месечно на часовима одељењског 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. 
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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 

међувремену су осмислили и сопствене игрице које имају за циљ промену активности кроз 

физичку рекреацију. 

 

 

 

 

6.5 ПРОЈЕКАТ ,,ЕВРОПСКИ ШКОЛСКИ СПОРТСКИ ДАН'' 

 

Наша школа је узела учешћа у обележавању Европског школског спортског дана, 

27.09.2019.године. У ову манифестацију су били укључени ученици седмог и осмог разреда. 

Активно је било 45 ученика, 14 девојчица и 31 дечак. Ученици су се такмичили у одбојци, 

баскету 3:3 и стоном тенису. Екипе су биле мешовите и носиле су занимљиве називе. 

Победници у баскету су ''Денвер Нагетси'', у одбојци су ''Мали парадајзи'', у стоном тенису – 

Иван Јоксић7/2 и Бојана Абрамовић 7/2. 

 

6.6 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ 

 

Регионални центар за таленте II је установа чији је програмски задатак увођење младих у 

научноистраживачке процесе из свих научних дисциплина. Основана је 1999. године, а од 2006. 

добија статус ,,Установа од посебног интереса за рад са младима''. На почетку сваке школске 

године се спроводи процес идентификације (предлагање ученика и тестирање). Центар 

реализује програме за ученике од 4. до 8. разреда основне школе, као и за средњошколце. 

 

Ове године тестирање за пријем нових чланова у Регионални центар у нашој школи је одржано 

19.09.2019. године. На тестирање је укупно изашло 19 ученика (4 ученика петог разреда, 6 

ученика шестог разреда, 4 ученика седмог разреда и 5 ученика осмог разреда). Од укупног 

броја тестираних ученика, 10 ученика је постигло одличне резултате и задовољило критеријум 

за чланство у Регионалном центру. Од тога, 2 ученика петог разреда, свих 6 ученика шестог 

разреда, 1 ученик седмог разреда и 1 ученик осмог разреда. Након тестирања у Центру су 

организовани разговори са ученицима и њиховим родитељима о самим резултатима (анализа 

теста, профил способности), као и препоруке о даљем ангажовању и смерницама за унапређење 

вештина и знања.  
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VII  СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 
 

7. 1. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

 

7.1.1 СТРУЧНА ВЕЋА 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ( ЈЕЗИЦИ) 

 

 

Стручно веће за српски језик је у току првог полугодишта одржало састанке који су 

предвиђени Школским планом и програмом. Усвојен је план рада Већа, одржано и анализирано 

иницијално тестирање, испланиран распоред писмених и контролних задатака у првом 

полугодишту и утврђен распоред држања угедних и огледних часова. Утврђено је да се 

допунска и додатна настава редовно одржавају. За ученике са недовољном оценом из српског 

језика на крају првог тромесечја предузете су одређене мере у циљу постизања бољих 

резултата. Чланови Већа су поделили задужења по секцијама. У настави се користе савремена 

наставна средства. У октобру су ученици посетили Сајам књига, а на манифестацији „Ђачки 

песнички сусрети“ одржаној у новембру ученица Тања Шкркић (VI2) освојила је прво место у 

општини и пласман за градско такмичење, а Радован Вељовић (VI1) освојио је треће место на 

општинском такмичењу. На градском такмичењу које је одржано 9.децембра Тања Шкркић 

показала је завидан резулатат освојивши прво место и повељу „Васка Јукић Марјановић“ као 

најуспешнији учесник такмичења. Ученици који иду на драмску и рецитаторску секцију су, 

заједно са наставницама које воде поменуте секције, припремили пригодан програм посвећен 

лику и делу Светог Саве и одржали приредбу 27.1.2019.године. Чланови Већа присуствовали су 

различитим семинарима у циљу стручног усавршавања, закључно са Зимским републичким 

семинаром одржаном 1-3.2.2019.године. На основу предлога мера за унапређење рада школе 

Стручно веће за српски језик и Стручно веће страних језика од 15.1.2019. године су удружени у 

јединствено Стручно веће језика. 

Стручно веће језика одржало је све планиране састанке у другом полугодишту. Заједно са 

директорком школе, по препоруци инспекцијског надзора, урађен је план унапређења рада 

Стручног већа језика. У јануару и фебруару одржана су школска и општинска такмичења из 

српског и страних језика. Ученици су показали завидне резултате на градским такмичењима. 

Два ученика, Милица Радосављевић и Давид Михаиловић, пласирали су се на Републичко 

такмичење из српског језика. Ученици су учествовали и на градском такмичењу рецитатора. 

Дана 28.3. у Спомен дому  је одржана приредба поводом Дана франкофоније, а  Међународно 

такмичење у знању француског језика поводом Дана франкофоније одржано је 6. и 7.4. на коме 

су три наше ученице показале висок ниво знања и на усменом и на писменом делу такмичења. 

Дана 2.3. одржано је такмичење Hippolanguagecompetition на коме је ученик Александар Радека 

прошао у полуфинале. Поводом Дана школе (1.4 )  припремљен је пригодан програм у чијој су 

организацији учествовале наставнице српског и страних  језика, као и ученици старијих 

разреда и неколико ученика млађих разреда. Стручно веће је извршило одабир уџбеника за 5. и 

6. разред и доставило образложења за исти. Наставнице језика су присуствовале семинарима 

које су планирале и свако појединачно води евиденцију о оствареним бодовима како ван 

установе тако и у оквиру ње.У суботу, 13.04, ученици су полагали пробни завршни испит из 

српског језика који су три одељења осмог разреда урадила са прилично уједначеним 

резултатима.  
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО) 

 

 

Чланови Стручног већа: 

1. Марија Станковић – наставник математике, информатике и рачунарства (руководилац); 

2. Александар Давидовић – наставник математике; 

3. Марија Станковић – наставник математике, информатике и рачунарства; 

4. Момчило Вулевић – наставник технике и технологије, техничког и информатичког 

образовања, информатике и рачунарства; 

5. Боривоје Танасковић – наставник технике и технологије, техничког и информатичког 

образовања; 

6. Рада Јоксимовић – наставник технике и технологије; 

7. Јелена Видић – наставник физике. 

У септембру: 

 Усвојен програм рада Стручног већа 

 Усвојен годишњи план и програм за математику, физику, технику и технологију, техничко 

и информатичко образовање, информатику и рачунарство 

 Предметни наставници су сачинили спискове потребних наставних средстава и доставили 

их управи школе. 

 Утврђена је подела одељења(група) по предметима и наставницима. 

 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.  

 

У октобру: 

 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 се укључује саобраћајна и грађевинска секција, као и активности 

из програмирања и математике које су спроведене у оквиру пилот-пројекта Обогаћени 

једносменски рад. 

 

У новембру: 

 Анализирана је реализација садржаја програма, успех и постигнућа ученика из предмета 

који су у саставу овог актива у протеклом периоду. Установљено је да ученици који, у 

редовној настави, теже савладавају делове прописаног програма, не долазе на допунску 

наставу.  

 Констатовано је да се наставна средства користе и да треба набавити нова наставна средства 

чијим би коришћењем били постигнути бољи резултати. 

 Дана 7. 11. 2019. одржано је Школско такмичење из математике. Праг освојених поена за 

пласман на Општинско такмичење из математике изнео је 40% од укупног броја поена. 

Ученици који су остварили пласман на Општинско такмичење из математике су: 

1. Никодим Марјановић 5/2 

2. Матеја Јанузовић 5/2 

3. Дуња Маринковић 5/1 
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4. Огњен Трифуновић 5/3 

5. Рајна Јевтић 5/2 

6. Огњен Тешовић 5/2 

7. Катарина Илић 5/2 

8. Лука Томашевић 6/1 

9. Предраг Станковић 6/1 

10. Анита Танасијевић 7/3 

11. Милица Радосављевић 8/1 

12. Милица Поповић 8/1 

13. Исидора Весић 8/2 

14. Давид Михаиловић 8/3 

15. Сергеј Џогаз 8/3 

16. Павле Видановић 8/3 

 

У децембру: 

 Редовна, додатна и допунска настава одржана је према плану и распореду часова. 

 Наставници овог актива су се стручно усавршавали путем семинара. 

 Боривоје Танасковић је одржао угледни час из технике и технологије. 

 Дана 7. 12. 2019. године одржано је Општинско такмичење из математике.  

На Градско такмичење из математике пласирали су се Огњен Тешовић 5/2 и Сергеј Џогаз 

8/3. 

У јануару и фебруару: 

 Анализирани су резултати ученика на крају 1.полугодишта и констатовано је да треба 

појачати сарадњу са родитељима, наставити са радом на допунским часовима, како би 

ученици попунили празнине које се јављају на редовној настави и онемогућавају ученику 

даље напредовање. 

 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. 

 Школско такмичење из физике ће реализовати наставник физике. 

 

У марту: 

 Школска такмичења су одржана према распореду који је одредило Министарство просвете.  

 Кроз додатну наставу припремали смо ученике који су се пласирали на општинска 

такмичења. 

 Наставници физике и ТИО сматрају да су уџбеници добри и у даљем раду одлучили су се за 

исте издавачке куће. Наставници математике су одлучили да промене уџбенике, тако да ће у 

даљем раду користити наставни материјал издавачке куће „Клетт“. Уџбеник/збирка 

усклађени су са Планом и програмом наставе и са циљевима и задацима предмета.  

 Дана 7. 3. 2020. године одржано је Градско такмичење из математике. 

 

У априлу: 

 Дати су предлози стручног већа за побољшање рада у периоду наставе на даљину. 

 

У јуну: 

 Анализиран је извештај руководиоца Стручног већа и констатовано је да он обухвата 

целокупан рад у току претходне школске године. 
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 Постигнут је догоовор и изнет предлог о подели одељења (група) по предметима и 

наставницима за наредну школску годину. 

 За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабран је Александар 

Давидовић. 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА) 

 

Стручно веће историја-географија је у школској 2019/2020 .години реализовало следеће: 

-израда плана струног већа, 

-састављање листе потребних наставних средстава , 

-састављање тестова за иницијално тестирање и анализа иницијалних тестова, 

-сатављање листе потребне литературе, 

-сатављање листе ученика који наставу похађају по ИОП-у и договор о раду, 

-анализа успех на крају првог тромесечја  са  освртом на недовољне оцене, 

-размена искустава о раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у. 

-размена информација о семинарима и саветовањима, 

-избор уџбеника за седми разред за следећу школску годину, 

-предложило мере за побољшање рада на даљину у периоду ванредног стања, 

-разматрало предлоге за почетни модел образовно –васпитног рада у школској 2020/2021. 

години, 

-организација такмичења (до 13.3.2020. год.) 

Остале планиране активностнису реализоване због проглашеног ванредног стања  и пандемије 

вируса Covid-19. 

 
Извештај стручног већа вештина - музичка култура, ликовна култура и физичко и 

здравсвено васпитање   

    

 

У школској 2019/20. години, чланови Стручног већа вештина (Тања, Илија,Борис и Јасмина) су 

урадили следеће: 

-Усвојен је план и програм Стручног већа 

-Евидентирани су ученици за спортске (кошарка,рукомет,футсал и одбојка) и ликовну секцију 

(У свету визуелне уметности) 

-Сачињен је списак неопходних наставних средстава и предат директору  школе 

-Донета је одлука о учешћу деце на такмичењима у складу са Календаром такмичења 

-Усвојена је одлука о одржавању часова Обавезних физичких активности (један час у редовном 

распореду, а пола као двочас, једном месечно) 

-Извршена је детаљна анализа иницијалног тестирања 

-У оквиру Недеље школског спорта, одржано је такмичење у стоном тенису. Први пут је 

обележен Европски школски спортски дан 

-Евидентирани су ученици који су делимично ослобођени практичног дела наставе физичког 

васпитања 

-Детаљно је анализиран успех ученика на тромесечју, полугодишту и крају школске године 

-Настава по ИОПу није заступљена, већ се по потреби акценат даје индивидуализацији 

-Прецизиран је и анализиран критеријум оцењивања 

-Одржан је Интердисциплинарни час Музичке и Ликовне културе у 5/1, са темом ''Ритам 

праисторије''               
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-Одржане су изложбе ликовних радова у октобру и децембру 

-Одржане су две ликовне радионице под називом ''Декоративне форме од жице'' 

-Члан нашег већа, Илија Спасојевић, је узео учешћа у организацији приредбе поводом 

обележавања школске славе ''Свети Сава'' 

-Извршена је анализа полугодишњег и годишњег извештаја о стручном усавршавању. 

-Одржана су такмичења на школском, општинском и градском нивоу из следећих спортова: 

стони тенис, кошарка, футсал, одбојка, рукомет и пливање 

-Одабрани су уџбеници за следећу школску годину из ликовне и музичке културе 

-Због ванредног стања у земљи, услед појаве вируса Корона (Ковид19),одржан је и један 

састанак онлајн, на ком су осмишљени предлози за побољшање наставе на даљину, а затим 

прослеђени Педагошком колегијуму 

- На завршним часовима учења на даљину, у облику презентације радова ученика, свих 

разреда, реализоване су изложбе најуспешнијих ликовних радова из различитих области. 

-Похваљени су и награђени посебним дипломама најактивнији ученици осмог разреда 

- Чланови већа су израдили глобални план рада већа за следећу школску годину 

- За руководиоца већа једногласно је изабрана наставница физичког и здравственог  васпитања 

Јасмина Тешић. 

- Извршена је подела наставе за школску 2020/21. годину 

- Разматран је и достављен предлог Педагошком колегијуму,  почетни модел образовно-

васпитног рада у школској 2020/2021. години 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА) 

 

Чланови  већа су: наставници биологије Славица Миљковић и Татјана Бачевић, наставници  

хемије Јелена Видић и Јелена Јовановић. 

План  и  програм стручног већа усвојен је пре почетка школске 2019/2020.године. 

Критеријум оцењивања је уједначен.Утврђена је корелација рада предмета биологија-

хемија,као и корелација са другим предметима. 

Ученици су користили  уџбенике које су предметни наставници  изабрали у предходној 

школској години,а то су:Биологија за 5. и 6.разред (БИГЗ),7. и 8.разред основне школе(Завод за 

уџбенике и наставна средства) и Хемија за 7. и 8.разред ОШ (Герундијум). 

Нови  предмети  Биологија(за ученике 5.разреда)  и Хемија(за ученике 7.разреда) представљени 

су на најбољи могући начин. 

Анализом успеха ученика на крају првог класификационог периода  утврђено је да се ученици 

добро сналазе у савлађивању градива са мањим бројем ученика којима је потребна допунска 

настава. 

Одређени су ученици који ће похађати наставу по ИОП-у.Предметни наставници су за ове 

ученике направили посебан план и програм. 

Такмичења 2019/2020.године: Са школског на општинско такмичење из хемије пласирало се по 

5 ученика из 7. и 8. разреда.Пласман на окружно такмичење је остварилаученица 8-1 разреда 

Милица Радосављевић.Са школског на општинско такмичење из биологије пласирало се по 3 

ученика 7. и 8.разреда.Окружна такмичења нису одржана због ванредног стања које је уведено 

услед епидемије COVID-19 вируса. 

Организована је и реализована припремна настава из биологије и хемије за ученике 

8.разреда,са циљем да се ученици што боље припреме за комбиновани тест у оквиру мале 

матуре.Припремна настава је реализивана путем РТС-3 канала,а додатну подршку и материјал 

за рад ученици су добили од предметних наставника,путем имејла и Viber група. 

Стручно усавршавање наставника: 
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1- Наставница биологије Славица Миљковић и наставница физике и хемије Јелена Видић 

су похађале семинаре ,,Економска писменост“ (8 сати) и ,,Драмске игре у 

настави“(16сати). 

2- Наставница хемије Јелена Јовановић је похађала  семинаре 

,,Концентрацијом и  мотивацијом до изузетности“  (8 сати) и ,,Пројектна настава у 

функцији образовања и васпитања ученика ОШ за смањење ризика од природних 

непогода“(8сати) ,као и стручну трибину ,,Учимо креативно,градимо 

партнерства:квалитетнији рад с ученицима и њиховим родитељима“(1 сат). 

 

Због ванредне ситуације нису реализоване све активности предвиђене Планом стручног 

усавршавања наставника. 

 

Анализом успеха ученика на крају школске 2019/2020.године утврђено је да сви ученици имају 

позитивне оцене  из биологије и хемије,тј.ниједан ученик није упућен на полагање поправног 

испита у августу. 

План и програм рада стручног већа је реализован са мањим одступањима због неодржаних 

угледних часова,а разлог је ванредна ситуација изазвана корона вирусом. 

Допунска и додатна настава су реализоване по плану и програму до тренутка увођења 

ванредног стања,од када су ,по потреби, одржаване појединачне консултације путем Viber-а. 

Састанци и консултације чланова стручног већа су редовно одржавани. 

Извршена је подела часова за оба предмета,и то на следећи начин: 

Биологија:  Славица Миљковић(5-1,5-3,6-1,6-2,6-3,7-1,7-2,8-1,8-2,8-3) , Татјана Бачевић (5-2,7-

3). 

Хемија: Јелена Јовановић (7-1,7-2,7-3,8-2) , Јелена Видић (8-1,8-3). 

За рукоководиоца стручног већа у наредној школској 2020/21. години изабрана је наставница 

биологије Татјана Бачевић. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Стручно веће из области разредне наставе је реализовало све планиране активности за школску 

2019/20. годину , кроз састанке који су се редовно одржавали по Годишњем плану, као и кроз 

ванредне седнице које су одржане по потреби. Веће су чинили сви учитељи од првог до 

четвртог разреда, а руководилац Већа је била Драгана Гогић. 

 

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 и тематског дана који је одржала Драгана Драча на 

тему Србија-моја домовина из Природе и друштва. 

− Учешће учитеља у активностима школе око обележавања Светог Саве, Дана школе, 

Дечје недеље, Недеље здраве исхране, одељењских приредби, излета, рекреативне 

наставе... 
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− Припрема ученика за такмичења и анализа постигнутих резултата 

− Сарадња учитеља са локалном заједницом (ватрогасци, Црвени крст, Центар за културу 

Барајево 

− Стручно усавршавање учитеља и анализа посећених семинара:,,Драмске игре у настави” 

30.11.2019.,,Уметност васпитања-кључ успеха у образовању и сарадњи са родитељима” 

24.1.2020.,,Учење оријентисано ка исходима” ,јун-јул 2020.,,Дигитална учионица“јун-јул 

2020. 

− Стручно усавршавање учитеља кроз присуство на трибинама Архимедеса на 

Учитељском факултету у Београду и презентацијама дигиталних уџбеника.  

− Анализа реализације наставе на даљину, напредовања ученика и сарадње са 

родитељима, каои критеријума оцењивања кроз овај вид наставе. 

− Разматране су и мере побољшања сарадње учитеља и наставника како би се што више 

ускладио рад и олакшао прелаз ученика у пети разред. Одржани су састанци учитеља и 

наставника, а такође су ученици осмог разреда долазили код ученика четвртог разреда и 

одговарали на њихова питања. Та сарадња ће се даље проширивати и продубљивати. 

− За руководиоца Стручног већа из области разредне наставе у наредној школској години 

2020/21. изабрана је Рада Ђукић, а за записничара Биљана Тасић.  

 

 

7.1.2 СТРУЧНИ ТИМОВИ 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

 

У протеклој школској години превенцијом насиља се бавио Стручни тим за заштиту деце и 

ученика од насиља, у саставу: 

 

- Весна Рудић, педагог 

- Драгана Николић, психолог 

- 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 

- Милан Митић /Гордана Ђокановић наставник разредне наставе 

- Дарко Павловић, родитељ 

- Тања Ивковић, представник локалне заједнице 

- Давид Михаиловић, ученик 

- Дејан Тмушић, секретар школе 

-  Јела Стевановић, директор 

 

- Утврђивање чланова Стручног тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

(проширен састав за представнике локалне заједнице, родитеља и ученика), 

- У току ове школске године одржано је  пет редовних планираних по Годишњем плану,  један 

ванредни састанак на коме је израђен нов Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања, десет састанака мини тимова који су се састајали поводом разматрања 

актуелних проблема, одн. насилних понашања ученика, 
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- Евиденција ученика са ризичним понашањем од првог до осмог разреда (анализа и давање 

предлога поступања), 

- Саветодавни рад са ученицима који показују ризично понашање, 

- У току школске године спроведена је анкета о насиљу у школи на почетку другог 

полугодишта, као и први пут ове годинеанкета о насиљу за родитеље, наставнике и ученике 4 

– 8. разреда, 

- 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, 

- Формирање Вршњачког тима за заштиту од насиља ,,Чувари мира'' за ову школску годину, 

- Реализација избора најбољег друга/другарице у свим одељењима од првог до осмог разреда. 

 

 Лука Стојковић 1/1 

 Матеја Бибић 1/2 

 Немања Димитријевић 1/3 

 Стефан Протић 1/4 

 Сергеј Поповић 2/1 

 Лена Јоксић 2/2 

 Дамјан Вујовић 2/3 

 Анастасија Анђелић 2/4 

 Емилија Поповић 3/1 

 Василије Чаркић 3/2 

 Ања Радовановић 3/3 

 Филип Гавриловић 3/4 

 Јован Поповић 4/1 

 Угљеша Броћиловић 4/2 

 Александра Стојиљковић 4/3 

 Стефан Протић 4/4 

 Анастасија Анђелић 4/5 

 Ивана Милошевић 5/1 

 Никодим Марјановић 5/2 

 Василије Глушчевић 5/3 

 Вук Јоксић 6/1 

 Лука Стојиљковић 6/2 

 Немања Тишма 6/3 

 Андреа Стефановић 7/1 

 Лука Јордановић 7/2 

 Аљоша Петровић 7/3 

 Милица Радосављевић 8/1 

 Петар Станојчић 8/2 

 Марина Поповић 8/3 
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- Давање предлога и подстицање разноврсних ваннаставних активности (нове секције) и 

организованих дружења у просторијама школе (журке, прославе...) 

- Међусобно информисање и консултације чланова Тима о појединачним случајевима насиља 

- У четвртом и шестом разреду, на часовима одељенског старешине више пута су гостовали 

представници МУП-а са различитим темама из области превенције насиља и очувања 

безбедности уопште: 

 

 Заштита од техничко-технолошке опасности природних непогода, 

 Oснови безбедности деце, 

 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа  

 Превенција и заштита деце од трговине људима, 

 Насиље као негативна друштвена појава,  

 Полиција у служби грађана, 

 Заштита од пожара, 

 Безбедност деце у саобраћају 

 

 

- Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину. 

- Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 

- Сарадња са Полицијском управом Барајево. 

- Сарадња са Домом здравља Вранић. 

- Састављање  Годишњег извештаја  Стручног  тима за школску 2020/21.годину. 

- Састављање  Годишњег  плана рада  Стручног тима за школску 2021/21.годину. 

 

 

 

 

 

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

 

У протеклој школској години наши ,,Чувари’’ су били: 

 

 Милан Маринковић, 6/2  

 Михајло Ђорђевић, 6/2 

 Зорица Ристић, 6/2 

 Јана Јоксић, 7/3 

 Јован Поповић, 8/1  

 Барбара Петровић, 8/1 

 Радоје Недић, 8/1 

 Доротеја Дотлић, 8/1 

 Петра Радусиновић, 8/2  

 

Ове године предвиђено је да сви чланови Тима за заштиту испланирају, организују и реализују 

са Чуварима, барем по једну акцију хуманитарног, друштвено корисног и одговорног карактера 

која подржава циљеве превенције насиља у школи.  
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- Формирање вршњачког тима за школску 2019/20. годину 

- Састављање плана рада Вршњачког тима ,,Чувари мира’’ и разрађивање даљих активности 

- Реализација хуманитарне акције ,,Одговоран однос према животињама’’, коориднатор Јела 

Стевановић (октобар 2019.) – ученици су у пратњи наставнице Славице Миљковић и 

директорке школе обишли азил за напуштене животиње у Дражевцу 

- Реализација хуманитарне акције прикупљања новчаних средстава – помоћ за Хелену Гавран, 

координатор Јела Стевановић (новмебар 2019)  

- Реализација хуманитарне акције ,,Хуманост кроз уметност’’ играњем представе ,,Четири 

чаробне речи’’, координатор Јела Стевановић (новембар 2019)  

- Реализације хуманитарне акције прикупљања средстава за помоћ ученици Дијани Буквић из 

наше школе, координатор Јела Стевановић 

- Реализација акције ,,Другарство злата вреди’’, координатор Слађана Дамевић у сарадњи са 

Соњом Стошић (јануар 2020) 

- Реализација акције ,,Дан ружичастих мајица’’, координатор Милица Војводић у сарадњи са 

педагогом школе Весном Рудић (фебруар 2020) 

- Реализација акције ,, Избор најбољег друга/-це’’, координатор Драгана Николић у сарадњи са 

директорком школе Јелом Стевановић (март/април) 

- Писање извештаја рада Вршњачког тима ,,Чувари мира’’  . 

 

 

Напомена: један део планираних активности Вршњачког тима није реализован у периоду 

април/мај због проглашња ванредност стања 15. марта 2020. године. У току наставе на даљину 

реализована је акција која је започета почетком марта месеца ,,Избор најбољег друга/-це’’ 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе, у школској 2019/2020. години, је радио у 

саставу: 

1. Сандра Шљивовац, наставник математике и рачунарства (координатор) 

2. Јела Стевановић, директор школе 

3. Добринка Маринковић, наставник разредне наставе 

4. Тања Веселиновић, наставник ликовне културе 

5. Марија Коковић, наставник енглеског језика 

6. Ања Грубовић, представник Ученичког парламента 

7. Верица Марјановић, представник родитеља 

8. Ирина Стефановић, наставник разредне наставе 

Акривности које је Тим реализовао ове школске године: 

- Конституисање чланова Тима 

- У току године, одржано је пет редовних седница 

- Анализа успеха ученика на крају школске 2018/2019. године 

- Анализа успеха ученика 5. разреда у односу на претходну годину 

- Анализа резултата иницијалних тестова 

- Анализа уписа ученика у средње школе након завршног испита у школској 2018/2019. 

години 
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- Анализа резултата ученика на крају првог тромесечја 

- Анализа владања ученика 

- Анализа квалитета понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

- Директор, психолог школе и координатор Тима су присуствовали програму обуке за 

подршку школама у самовредновању 

- Упознавање чланова Тима и анализа критеријумима за процену нивоа остварености на 

показатељима у оквиру стандарда 3.1 

- Анализа постигнућа ученика 8. разреда на крају другог полигодишта, изостанци и 

владање 

- Анализа постигнућа ученика на крају другог полугодишта, школске 2019/2020. године 

- Анализа резултата такмичења ученика 

- Анализа података Тима за заштиту од насиља о безбедности и сигурности ученика у 

школи 

- Доношење коначног извештаја Тима за самовредновање и вредновање рада школе 

- Анализа резултата анкете спроведене за наставнике из области квалитета 5: ЕТОС 

- Анализа резултата анкете спроведене за родитеље из области квалитета 5: ЕТОС 

 

 

 

 

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) 

 Миливоје Радовановић, представник локалне заједнице  

 Тамара Бабић, родитељ 

 Исидора Весић, ученица 

 Весна Рудић, педагог 

 Драгана Николић, психолог 

 

 

Активности којима се Тим бавио ове године су: 

 

 

- Утврђивање чланова Стручног тима (проширен је састав Тима за представнике локалне 

заједнице, родитеља и ученика) 

- У току протекле школске године одржано је пет редовних састанака Тима за инклузивно 

образовање 

- Саставање Годишњег извештаја за школску 2019/20.годину 

- Састављање Годишњег плана рада за школску 2020/21. годину 

- Утврђивање мера унапређења и евалуација рада Тима за протеклу школску годину 

- Евидентирање нових ученика који ће наставу пратити по ИОП – у 

- Допуна листе предмета за поједине ученике  који наставу већ похађају по ИОП –у 

- Увођење нових наставника у рад са ученицима који прате наставу по ИОП –у 

- Индивидуалне консултације са наставницима који пишу и спроводе ИОП 
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- Праћење реализације наставе по ИОП-у 

- Предлагање мера у раду са учеником првог разреда који показује тешкоће у адаптацији 

на школску средину 

- Праћење израде помоћног материјала који ће имати функцију уџбеника за ученике који 

прате наставу по ИОП-у2 

- Мишљење Тима о прилагођавању полагања завршног испита заученике осмог разреда 

- Анализа евалуационих листова на крају првог полугодишта 

- Тим је заједно са одељенским старешином саставио предлог о наставку школовања за 

два ученика осмог разреда на основу спроведене професионалне оријентације у школи, 

разговора са родитељима и самим ученицима 

- Тим је учествовао у састављању задатака за завршни испит за ученике који прате 

наставу по ИОП-у 2 

- Прикупљање документације за ученика који прати наставу по ИОП-у 3 и ученицу са 

проблематичном породичном ситуацијом, у циљу пријављивања на Здравствену 

комисију при Школској управи Београд, а због олакшавања уписа у средњу школу 

- Учествовање у акционом истраживању Института за психологију – рад са даровитим 

ученицима, као и на Другој конференцији ,,Рад са даровитим ученицима'' у ОШ ,,Јован 

Поповић'' (Драгана Николић и наставница енглеског Милица Војводић) 

- ,,Како подстаћи скривене потенцијале ученика'' у организацији групе Клетт, предавач др 

Ранко Рајовић (Оливера Поповић Митић и Јелена Игњатовић) 

- Учествовање у раду Интерресорне комисије Барајево (Драгана Николић) 

 

 

 

 

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 / / / 

III 1 (ИОП2)  / 1 

IV 3 (ИОП1) + 3 (ИОП2) / 6 

I - IV  / 7 

V 1 (ИОП1) + 2 (ИОП2) и 1 

(ИОП3) 

1 4 

VI 2 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 3 

VII  1 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 2 

VIII 1 (ИОП1) + 2 (ИОП2) + 2 

(ИОП3) 

2 5 

V - VIII   14 

I - VIII   21 

 

 

Осам ученика ове године ради уз примену мера индивидуализације, од тога 2 ученика у старијим 

разредима и 6 ученика у млађим разредима. 

 

ИОП 1 је похађало укупно 8 ученика. 
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ИОП 2 је похађало укупно 10 ученика. 

ИОП 3 је похађало 3 ученика. 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Тим за ИКТ је школске 2019/20. 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 наставног 

особља и ученика са 

корисним апликацијма 

за наставу, учење, 

праћење постигнућа, 

самовредновање и сл. 

- Упознавање са 

апликацијама које 

могу користити у 

настави и учењу 

ученицима и 

наставницима 

ИКТ тим у 

сарадњи са 

наставницима и 

учитељима 
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- Разно  

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 за професионални развој је током школске 2019/2020. радио у следећем саставу: 

- Горица Вељовић, насатавник француског језика и координатор Тима за професионални 

развој; 

- Јасмина Тешић, наставник физичког и здравственог васпитања; 

- Соња Стошић, наставник разредне наставе; 

- Драгана Николић, психолог школе; 

- Јела Стевановић, директор школе. 
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Одржана су 4 редовна  и 2 ванредна састанка на којима је разматрано: 

- анализа годишњих извештаја о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и 

директора школе (израда табеле са именима наставника и бодова за сваког понаособ, како у 

установи, тако и ван установе); 

- избор семинара намењених свим наставницима у школи; 

- праћење рада нових наставника/приправника; 

- анализа стручних предавања у току школске 2019/2020.; 

- израда Годишњег плана рада Тима за професионални развој за следећу школску 2020./2021.; 

- израда Годишњег извештаја Тима за професионални развој за школску 2019./2020. годину 
- попис семинара који су одржани у школи у школској 2019/2020. години до новонастале ситуације  
(увођења ванредног стања због пандемије КОВИД 19): 

 23.08. 2019. - „Финансијска писменост“ – обука од јавног интереса (МТПР); 

 19.10.2019. – „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“, К3, 
Маријана Стефановић и Боринка Стојиловић; 

 30.11. – 1.12. 2019. – „Драмске игре у настави“, К2, БАЗАРТ; 

 7.02.2020. –„Уметност образовања – кључ успеха у образовању и сардњи са 
родитељима“, К4, Удружење креативни учитељи; 

- добијање информације о похађању онлајн семинара код већине наставника; 
- израда евалуације рада Тима за професионални развој (2019/2020) – давање позитивне  оцене и мера 
унапређења рада Тима. 
 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

 

Тим је ове године радио у саставу: 

 

 Весна Рудић, педагог 

 Драгана Николић, психолог 

 Равијојла Шарчевић, наст. географије и координатор  

 Taња Веселиновић, наставник ликовне културе 8/1 

 Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања 8/2 

 Момчило Вулевић, наставник техничког и информатичког образовања 8/3 

 Иван Михаиловић, представмик локалне заједнице 

 Душица Јоксић, представник родитеља 

 Павле Видановић 8/3 , представник ученика 

 
У школској 2019/20. години Тим је реализовао следеће активности: 

 

 
 Одржана су четири редовна састанка Тима и један састанак Вршњачког тима за ПО 

 Израда Годишњег ивештаја Стручног тима за ПО за школску 2019/20. годину. 

 Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2020/21. годину. 

 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. 
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 Информисање ученика и родитеља преко Фејсбук профила – ,,Павле Поповић, основна 

школа''. 

 Формирање група ученика на друштвеној мрежи Инстаграм са циљем професионалног 

информисања (психолог), 

 Планирани Фестивал занимања (заказан за другу половину априла, 2020. године) , 

отказан је због увођења ванредног стања, 15. 3. 2020. године до 6.5. 2020. године, 

 Обављено је редовно анкетирање и тестирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима (психолог) 

 Индивидуално професионално саветовање ученика (психолог) 

 Пружање подршке ученицима осмог разреда са тежом породичном ситуацијом ( 

професионално саветовање око избора образовног профила и консултације са 

одељенским сатрешинама, Тимом за инклузивно образовање и здравственом комисијом 

Школске управе Београд) 

 

 

 

Тим је у току свог рада ове године позитивно оценимо: 

 

 међусобну сарадњу чланова Тима која се може оценити као ефикасна и подржавајућа, 

 укључивање ученика као сталног члана у рад Тима 

 проширење делатности Тима на друштвену мрежу Инстаграм 

 добра сарадња са родитељима, локалном заједницом и осталим стручњацима из своје 

области 

 

Мере унапређења: 

 

 избор члана из редова ученика на конститутивној седници Ученичког парламента, 

 чешћа организовање реалних сусрета са стручњацима унутар и изван школе,  

 редефинисање рада Вршњачког тима за ПО (мањи број ученика који су посебно 

мотивисани за истраживачки рад у оквиру професионалне оријентације и увођење 

одређеног броја мањих пројектних задатака) 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И УЧЕНИЧКО 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
 
 

На седници Наставничког већа одржаној 25. априла 2019. године у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања   (члан 130 Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум   установе,   став   14,   тачка   5)   формиран   је   Тим   за   развој   

међупредметних компетенција и предузетништва 
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Чланови тима су: 
 

- Јела Стевановић, директор  
 

- Илија Спасојевић, наставник музичке културе 
 

- Љиљана Каличанин, професор разредне наставе   

- Биљана Тасић, професор разредне наставе  

- Гордана Ђокановић, професор разредне наставе 

- Ања Пешић, наставник руског језика 

 

 
 
 
 

Међупредметне  компетенције  се  реализују  кроз  сарадњу  и  координацију  

активности више  наставника,  односно  наставних  предмета,  иновирање  метода  рада  

на  часу,  употребу одговарајућих  наставних  средстава  и  прилагођавање  садржаја.  

Задатак  овог  Тима  је  да активно   учествује   у   планирању   и   евалуацији   планова   

стручних   већа   и   да   подстиче имплементирање међупредметних компетенција у 

планове и свакодневну праксу наставника. Ученици   ће   бити   укључени   у   различите   

пројекте   који   имају   за   циљ   упознавање   са предузетништвом.
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Списак присутних чланова: 

Састанку су присуствовали сви чланови тима – Јела Стевановић, Илија Спасојевић, Љиљана 

Каличанин, Гордана Ђокановић, Ања Пешић. 

 
Време одржавања:  новембар 2019. године 

 
Дневни ред: 

1.   Конституисање тима и избор координатора 

2.   Упознавање са обавезама и задацима тима 
 

 
 
1. У оквиру прве тачке дневног реда   приступило се избору координатора тима. Изабран је 

Илија Спасојевић, наставник музичке културе. Илија Спасојевић  упознат је са пројектном  

наставом  и  има  значајно  искуство  у  организацији  и  реализацији  различитих 

ваннаставних активности и пројеката. Предлог је једногласно усвојен. Договорено  је  да  

координатор  сазива  састанке  тима. Записнике Тима води Ања Пешић, наставник руског 

језика. 

Након избора координатора, директор школе је члановима тима предочио законске одредбе 

које се односе на међупредметне компетенције (ПРИЛОГ 1) као и на законске обавезе школе 

да формира један овакав тим. 

 
2.  У  оквиру  друге  тачке  дневног  реда  разматрано  је  шта  се  подразумева  под  задацима  

и обавезама  тима.  Заузет  је  јединствен  став  да  се  због  недостатка  времена  (крај  

школске године),   ове   школске   године   тим   само   мало   боље   упозна   са   значењем   и   

садржајем међупредметних компетенција, а  да се могућностима и начинима њихове 

имплементације у непосредни рад са ученицима детаљније позабави током наредне школске 

2019/2020. године. 

 
Као основни задаци тима издвојени су рад на: 
– подстицање наставника да међусобно сарађују и да у свом непосредном раду са ученицима 
све више потенцирају развијање међупредметних компетенција, 

–  креирање базе  припрема  примера  добре  праксе  -   часова   који  су усмерени  на  

развијање међупредметних компетенција, 

–     промоција  предузетништва  путем   организовања  предавања,   радионица  и  продајних 

изложби, припреме и реализације мини пројеката… 
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ПРИЛОГ 1 
 

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања 
 

Опште међупредметне компетенције 
 

Члан 12 
 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је  

динамичније  и  ангажованије  комбиновање  знања,  вештина  и  ставова  релевантних  за 

различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се 

кроз  наставу  свих  предмета,  примењиве  су  у  различитим  ситуацијама  и  контекстима  

при решавању   различитих   проблема   и   задатака,   неопходне   су   свим   ученицима   за   

лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине 

основу за целоживотно учење. 

Опште  међупредметне  компетенције  за  крај  обавезног  основног  образовања и  васпитања  

у 

Републици Србији, су: 
 

1) компетенција за учење; 
 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 
 

3) естетичка компетенција; 
 

4) комуникација; 
 

5) одговоран однос према околини; 
 

6) одговоран однос према здрављу; 
 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 
 

8) рад са подацима и информацијама; 
 

9) решавање проблема; 
 

10) сарадња; 
 

11) дигитална компетенција.
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Списак  присутних  чланова:  Састанку су присуствовали сви чланови тима – Јела 

Стевановић, Илија Спасојевић, Љиљана Каличанин, Гордана Ђокановић, Биљана Тасић, 

Ања Пешић. 

 
 

Време одржавања: 6. фебруар 2020. 

године 
 

Дневни 

ред: 
 

1. Усклађивање међупредметних компетенција 

2. Утврђивање стратешких тачака предузетништва 

3. Координација плана предузетништва 

4. Полугодишњи извештај предузетничких секција и активности 

5. Разно 

 
 
1.  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва организовао је 

хуманитарну акцију прикупљања помоћи за ученицу наше школе (одељење I2), која болује 

од ретког облика дијабетеса. Хуманитарна акција објављена је на огласним местима 

школе. Хуманитарној акцији одазвао се велики број ученика, али и чланова локалне 

заједнице. 

Укључивањем у хуманитарну акцију за циљ смо имали поштовање члана 12 Закона о 

основама система образовања и васпитања, у ком се говори о међупредметним 

компетенцијама ученика. Тако се њеном реализацијом утицало на развој следећих 

компетенција: одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према 

околини, одговоран однос према здрављу, рад са подацима и информацијама, решавање 

проблема, сарадња и дигиталне компетенције. 

У акцији „Хуманост кроз уметност“ одиграна је хуманитарна представа „Четири чаробне 

речи“ у матичној школи у Вранићу, а на којој су присуствовали ученици млађих разреда.  

У одељењу 51  је 28. новембра 2019. године одржан интердисциплинарни час „Ритам“. Час 

су одржали Илија Спасојевић (наставник музичке културе) и Тања Веселиновић 

(наставник ликовне културе).  

У оквиру прве тачке дневног реда излистано је свих 11 компетенција, истакнуте су њихове 

основне одлике. Поред тога анализиран је и садржај дела материјала са семинара коју су 

прошли  неки  чланови  тима,  као  и  неки  чланови  колектива.  Реч  је  о  националној  

обуци наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима. На овом састанку 

анализиран је материјал који се односи на међупредметне компетенције (ПРИЛОГ 2). 

 
 

2.  На часовима изборног предмета Цртање, сликање и вајање са наставницом ликовне 

културе, Тањом Веселиновић, ученици старијих разреда су имали задатак да направе 

скулптуре од жице. План Тима је да се направе готови уникатни производи од жице, који 

ће бити изложени на продајној изложби поводом Дана школе. Том приликом представиће 

се рад неколико секција школе. 

У сарадњи са наставницима физичког васпитања, а на предлог и иницијативу Ученичког 

парламента, огранизована је и реализована „Недеља спорта“, у оквиру које су се ученици 
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такмичили у спортовима – фудбалу, кошарци и одбојци. Планирана је поновна 

организација и реализација „Недеље спорта“ у другом полугодишту. 

 

Такође, на иницијативу Ученичког парламента, а уз подршку Савета родитеља, 

огранизоване су и реализоване журке за ученике старијих разреда. У првом полугодишту 

било их је три. Промовишући дружење кроз овакав вид окупљања ученика за приоритет 

имамо превенцију вршњачког насиља, те смањене могућности за сукобе. Стога се и у 

наредном периоду планира организација журки. 

Тим планира организацију и реализацију концерта разноврсног карактера под називом 

„Посело“, што представља продужену акцију од прошле године, односно наставак 

прикупљања материјалних средстава за куповину музичке и звучне опреме за потребе 

школе. На „Поселу“ ће се приказати потенцијали ученика школе, испољени кроз плес, 

музику и глуму. У организацију и реализацију биће укључени и Ученички парламент, 

Савет родитеља, „Весела радионица“, „Музичка радионица“ у оквиру обогаћеног 

једносменског рада, подједнако као и шира локална заједница. Симболичном ценом 

улазнице, као и продајном изложбом „Веселе радионице“, планирано је прикупљање 

средстава за наведене потребе. Куповином разгласа ученицима ће бити омогућено 

коришћење разгласа при реализацији разноврсних приредби и догађаја у школи. Време 

реализације је април – мај месец, у зависности од временских услова, а место реализације 

биће Дом културе у Вранићу. 

Школски забавник је својеврсни глас ученика, настао у сарадњи са наставницом енглеског 

језика, Милицом Војводић. Планирана је штампа и продаја Школског забавника по 

симболичним ценама. Прво издање било је електронско. 

Ученици Основне школе „Павле Поповић“ током протеклог периода учествовали су у 

разним наградним конкурсима: „Покренимо нашу децу“, „Твој лајк за наш плес“, „Два 

лица Сунца“, „Авалски торањ: симбол Београда“, „Светосавље и наше доба“. 

 

3. Координација плана предузетништва подразумева: 

- организацију и реализацију продајне изложбе, припрему готових уникатних 

производа од жице, у сарадњи са „Веселом радионицом“; 

- организацију и реализацију журки за ученике старијих разреда, једном месечно, 

у просторијама школе, у сарадњи са Ученичким парламентом и Саветом 

родитеља; 

- организацију и реализацију „Недеље спорта“, једном у полугодишту, у сарадњи 

са Ученичким парламентом и наставницима физичког васпитања; 

- организацију и реализацију манифестације „Посело“ у периоду април – мај, у 

зависности од временских прилика, у сарадњи са Ученичким парламентом, 

Саветом родитеља, „Веселом радионицом“, радионицама у оквиру обогаћеног 

једносменског рада, секцијама, али и широм локалном заједницом; 

- рад на прикупљању грађе, објављивање и штампање Школског забавника, у 

сарадњи са новинарском и литерарном секцијом, као и наставницима са катедре 

за језике. 
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4. Полугодишњим извештајем предузетничких секција и активности утврђено је да су у 

наведеном периоду успешно реализоване три журке ученика старијих разреда, којима је у 

потпуности остварен циљ превенције вршњачког насиља. Такође, успешно је реализована 

и „Недеља спорта“ којом је промовисано бављење спортом и здрав начин живота.  

 

5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва жели да приближи 

школу не само ученицима, дајући им активнију улогу у сопственом образовању и 

васпитању, већ и широј локалној заједници. На тај начин Школа ће постати центар 

збивања, место заједништва и иницијатор квалитетнијег начина живота унутар заједнице. 

 

 

 

ПРИЛОГ 2 
 

Компетенција за учење 

 
Учење    је    процес    стицања    знања    и    вештина,    развијања    свести    и    

ставова неопходних   за   лични   и   професионални   развој   и   активно   учешће   у   

друштвеном животу.  Способност  за  целоживотно  учење  обухвата  све  компетенције  

које  се  стичу образовањем. Компетенција за учење основа је целоживотног учења. 
 

Ученик  треба  да  буде  оспособљен  и  мотивисан  да  схвати  значај  учења;  изабере 

одговарајуће  методе;   прати   сопствени   напредак   током   учења   и  усмерава   учење   

у складу   са   намерама   и   циљем   који   има.   Ученик   стиче   нова   знања   и   

вештине, примењујући  претходно  учење  и  ваншколско  искуство.  Развија  свест  и  о 

стваралачкој природи учења. Истрајан је и превазилази тешкоће у учењу. 
 
 

Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и 

вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје. 

Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 

 Примењује   одговарајуће   начине   учења   у   складу   са   циљевима,   садржајем, 
интересовањима, условима и временом. 

 Способан   је   да   самостално   и   у   сарадњи   са   другима   истражује,   открива   

и повезује  нова  знања;  користи  могућности  ваншколског  учења;  негује  и 

развија лична интересовања. 
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Одговорно учешће у демократском друштву 

 
Ученик    разуме    и    прихвата     значај    принципа    правде,     слободе,    

солидарности, националне,  верске,  родне  и  етничке  равноправности  и  одговорности  

–  као  темеља демократског  друштва,  активно  учествујући  у  животу  школе  

(одељењска  заједница, вршњачки  тим,  ученички  парламент  и  сл.)  и  заједница којима  

припада (нпр. породица, локална  заједница)  у  складу  са  својим  узрастом.  Поштује  и  

залаже  се  за  поштовање дечјих   и   људских   и   мањинских   права,   као   и   личног   и   

националног  достојанства. Упознаје  себе,  развија  своје  друштвене  улоге  и  јача  свој  

идентитет, лични интегритет, самосталност,     самопоуздање     и     позитиван     однос     

према     другима.     Поштује равноправност    различитих    заједница,    њихову    

традицију    и    културни   идентитет. Одговоран  је  за  изборе  и  одлуке  које  чини  и  

понаша  се  хумано  и  с  уважавањем према   другима.   Аргументовано   заступа   ставове   

и   мишљења  уважавајући  супротна гледишта, као и усвојене процедуре доношења 

одлука. 

 

Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово 
кршење и способан је да их аргументовано брани. 

Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

Примењује   процедуре   демократског   друштва   у   одлучивању   и   избору; 

поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 Негује    своју    националну    културну    баштину    и    активно    учествује     у 
интеркултуралном  дијалогу. 

 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр. 

хуманитарне,  еколошке,  културно-уметничке  акције;  борба  против  насиља  и 

дискриминације   по   било   ком   основу   (нпр.   верском,   националном,   

родном, узрасном,    етничком...);    акције    против    болести    зависности,    

злостављања животиња итд.). 
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Естетичка компетенција 
 

Ученик   влада   основним   значењем   појмова   култура   и   естетичка   вредност
1
. 

Eстетичку вредност  не  везује  само  и  искључиво  за  уметност,  већ  и  за  друге 
садржаје: природне    или    биологистичке    (нпр.    непоновљивост    природе),    
социолошке    или идеолошке   (човеково   деловање   на   природу,   односи   унутар   

заједнице),   емотивно- афективне  (креативност  и  стваралачко  мишљење  и  понашање
2   

како појединца, тако и групе)  и  практичне  (појмови,  модели,  поступци,  теоријске  
основе  игре,  литерарних, ликовних, музичких и сценских облика и сл.). 

 Препознаје    естетичке    елементе    у    различитим    контекстима    као    што    

су: уметничко  стваралаштво,  национална  и  светска  природна  и  културна  

баштина, језичка  култура  у  уметничком  и  у  неуметничком  домену 

(свакодневни  говор  у приватном  и  јавном  животу,  електронским  и  

штампаним  медијима,  дизајну  и другим    видовима    комуникације…),    научно   

мишљење,   друштвени   односи, друштво и појаве у друштву. 

 Показује   позитиван   однос   према   сопственој   и   култури   других   заједница, 

упознаје и  разуме њихове вредности, повезује културну и  природну баштину са 

историјским   и   географским   контекстом   и   доприноси   очувању  природних   

и културних добара. 

 Препознаје   и   развија   сопствене   стваралачке   способности   и   креативност   у 

свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања. 

 Употребљава   основне   појмове,   схеме   и   правила   који   припадају   теоријама 
уметничких грана које постоје у основном образовању. 

 Показује  осетљивост  за  еко-културу  и  културу  свакодневног  живљења  и  има 

критички однос према употреби и злоупотреби природе. 
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Комуникација 

 
Ученик  комуницира  на  сврсисходан  и  конструктиван  начин  у  приватном,  јавном,  и 

образовном  контексту.  Прилагођава  начин  и  средства  комуникације  карактеристикама 

ситуације.   Користи   на   одговарајући   и   креативан   начин   језик   и  стил   

комуникације специфичан  за  различите  научне,  техничке  и  уметничке дисциплине. У 

комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и ставове и да представи  своје  циљеве  

на  позитиван, конструктиван   и   аргументован   начин  поштујући   и   уважавајући   

другог.   Критички процењује  садржај  и  начин  комуникације  у  различитим  

ситуацијама.  Има  развијену свест  о  значају конструктивне  комуникације  и  активно  

доприноси  неговању  културе дијалога  у заједницама којима припада. 
 

 
 Познаје  различитe  обликe  комуникације  и  њихове  одлике  (усмену  и  писану, 

невербалну, телефоном, путем интернета итд.). 

 Уме   јасно   да   се   изрази    усмено   и   писано,   у   складу   са   потребама   и 

карактеристикама   ситуације,    поштујући   ограничења    у   погледу    дужине   

и намене. 

Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

 Изражава  своје  ставове,  мишљења,  осећања,  на  позитиван,  конструктиван  и 

аргументован начин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за 

различите  дисциплине;  кроз  комуникацију  негује  културу  изражавања  и  чува 

језички идентитет. 

Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. 
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Одговоран однос према околини 

 
Ученик стиче знања и  развија свест о дејству људских активности на животну средину  и 

природу;   усваја   ставове   о   неопходности   очувања   непосредне   и   шире  околине  и 

развија  способности  активног  деловања  ради  очувања  средине  у  школи,  непосредној 

околини  и  породици.  Познаје  људске  активности  и  начин  на  који  оне могу  да  

угрозе или унапреде околину, живи свет и природу у окружењу. Одговоран је према 

квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према 

здрављу. Разуме сопствену   одговорност   и   одговорност   заједнице   у   изградњи   

личне   и   заједничке будућности,  као  и  будућности  наредних  генерација.  У  области  

одрживог  развоја  –  зна основне    поставке    одрживости,    разуме    принципе    

одрживог   развоја   и   практикује активности које га подржавају. 

 Уочава  чиниоце  и   понашања   који   нарушавају  природу  и  квалитет   животне 

средине  у  широј  околини  и  свакодневном  животу;  развија  свест  о  положају 

човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе. 

 Сагледава   које   активности   (обрасци   понашања),   на   личном   нивоу,   нивоу 

заједнице   и   глобалном   нивоу,   могу   унапредити   стање   и   квалитет   

животне средине и природе. 

 Спознаје  везу  између  квалитета  животне  средине  и  квалитета  свог  живота  и 

разуме  да  се  његова  добробит  и  добробит  заједнице  и  друштва  огледа  и  у 

квалитету и одрживости његове околине. 
 

 Практикује  активности  које  подстичу  одрживост,  на  пример  штедња  воде  и 

енергије, разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за свој 

будући живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација. 

Активно се  укључује  у друштвене  акције  у школи  и заједници  које су усмерене 

ка заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 

 Процењује  и  вреднује  утицај  својих  навика  у  потрошњи  ресурса  и  одлагању 

отпада,   и   одређује   какав   утицај   оне   имају   на   животну   средину,   

квалитет живота и здравља и одрживи развој.
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Одговоран однос према здрављу 
Ученик   користи   знања,   вештине   и    усваја   ставове   ради   очувања   и    унапређивања 
психофизичког  здравља.  Одговоран   однос  према  здрављу  укључује  развијање  свести  о 

важности  сопственог  здравља и  безбедности,  знања о основним чиниоцима који  утичу   на 

здравље  и  практиковање  здравих  животних  стилова.  Својим понашањем, као појединац и 

део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту  здравља  и  здраве  стилове 

живота.  Уочава  опасности  по  здравље  и  доноси одлуке  значајне  за  превенцију  болести  

и очување  здравља  и  укључује  се  у друштвене активности значајне за превенцију болести 

и очување здравља. 

 Познаје  улогу  и  значај  воде  и  састојака  намирница,  примењује  правила  и 

принципе здраве    исхране    (редовност,    важност    доручка,    умереност,   

разноврсност,    начин прераде  намирница)  и  зна  последице  неправилне исхране. 

 Познаје  основне  карактеристике  неких  болести  органа,  принципе  преноса заразних 

болести  и  шта  их  изазива  и  примењује  мере  превенције,  личне хигијене и хигијене 

простора. 

 Познаје      могуће      последице      болести      зависности      насталих      злоупотребом 

психоактивних    супстанци    укључујући    и    последице    других    облика    болести 

зависности  (нпр.  интернет,  клађење,  дијете)  и  свестан  је  здравствених, породичних 

и социјалних последица сопственог избора. 

 Разуме    утицај    природних    појава    и    индустријских    производа    
(фармацеутских, техничких, хемијских  итд.)  на  здравље,  чита  декларације  и  
упутства  на производима, слуша савете стручњака и према њима поступа. 

 Препознаје   сигурносне   и   здравствене   ризике   у   животу   и   раду,   примењује  

мере заштите,   предвиђа   и   избегава   опасне   ситуације,   познаје   начине  пружања   

прве помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност. 

Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме  да 

је  стил  живота  ствар  личног  избора  и  преузима  одговорност  за свој избор. 
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Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 
Ученик  препознаје  могућности  у  школи  и  заједници  да  идеју  претвори  у  активност, 

покреће  и  спремно  прихвата  промене,  преузима  одговорност,  показује  иницијативу  и 

јасну  оријентацију  ка  остварењу  циљева  и  постизању  успеха.  Ученик  кроз 

образовање стиче   свест   о   сопственим   потенцијалима   и   интересовањима   и   бива   

оснажен   да самостално  доноси  одлуке  о  изборима  будућег  образовања,  занимања  и 

професионалне оријентације. Реализује унапред осмишљене идеје и учествује у 

пројектима  који  се  тичу школе  и  локалне  заједнице.  Ученик  стиче  знања  о 

карактеристикама одређених послова и  радних  места,  разуме  свет  рада  и  пословања из 

перспективе друштва и спреман је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција. 

 Прилагођава  се  друштвеним  и  економским  променама,  усмерен  је  на  развој 
нових  вештина,  које  примењује  у  практичном  раду;  суочава  са 
неизвесностима 
на иницијативан и предузимљив начин. 

 Препознаје   сопствене   предности   и   своје   могућности   у   односу   на   будуће 
образовање и професионалну оријентацију. 

 Спреман  је  да  учествује  у  самосталним  и  тимским  пројектима;  способан  је  

да развије    идеју,    представи    је,    образложи    и    преговара    у    тиму    о    

њеној реализацији;   учествује   у   активностима   са   другима   у   оквиру   своје   

тимске улоге. 

 Мотивисан  је  и  зна  да  истакне  своје  добре  особине  које  су  важне  за  

обављање школских  и  радних  задатака  и  користи  CV  и  мотивационо  писмо  

да  опише своје компетенције, жеље и очекивања. 

Зна  да  постави  реалне  циљеве  и  на  основу  датих  могућности  уме  да  планира и 

проналази начине њиховог остваривања. 
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Рад с подацима и информацијама 

 
Ученик  разуме  значај  коришћења  поузданих  података  и  информација  у  процесу 

учења, њихову  примену  за  рад,  доношење  одлука  и  свакодневни  живот.  Користи  

знања  и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке  

користећи текст,   бројеве,   дијаграме   и   различите   аудио-визуелне   форме.   Ученик   

користи   и самостално  проналази  различите  изворе  информација  и  података,  

(библиотеке,  медије, интернет,    институције,    личну    комуникацију,    итд.),    критички   

разматра    њихову поузданост и ваљаност, разврстава их и повезује релевантне 

информације из различитих извора. 
 

 Зна  да  је  за  разумевање  појава  и  догађаја  и  доношење  компетентних  одлука 

потребно    имати    релевантне    и    поуздане    податке    и    разликује    податак/ 

информацију од њиховог тумачења. 

 Користи   податке   из   различитих   извора   и   начине   добијања   података   и   

на основу   тога   процењује   њихову   поузданост   и   препознаје   могуће   

грешке   уз помоћ наставника. 

 Користи   информације   у   различитим   симболичким   модалитетима   

(табеларни, графички,  текстуални  приказ),  чита,  тумачи  и  примењује  их,  

повезујући  их  са претходним знањем из различитих области. 
 

 Селектује,   обрађује   наводећи   извор   и   аутора,   чува   и   презентује   податке   
у различитим форматима, укључујући и ИКТ. 

 Разликује   јавне   и   приватне   податке   и   користи   основна   правила   чувања 

приватности података. 
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Решавање проблема 
 

Ученик   примењује   знање   из   различитих   предмета,   искуство   стечено   

изван школе,    интелектуалне,    емоционалне    и    социјалне    способности    у    

проналажењу одговора/решења  у  за  њега  новим  ситуацијама  које  се  јављају  током  

учења,  као  и  у свакодневном  животу.  Оспособљен  је  да  у  циљу  решавања  

проблемских  ситуација селективно  и  сврсисходно  користи  књиге  и  друге  изворе  

информација,  алате,  помоћ наставника,  ученика  и  других  особа  из  школског  и  

ваншколског  окружења.  Ученик је мотивисан       да       реши       проблемску       

ситуацију,       истрајава       у       решавању, проналази/осмишљава  решење  проблемских  

ситуација,  процењује  тачност  решења  и начин решавања. 

 Препознаје  проблем,  рашчлањује  проблемску  ситуацију  на  делове  и  уочава 

везе и  односе  између  њих  у  светлу  претходно  стечених  знања  у  оквиру  

различитих предмета и ваншколског искуства. 

 Планира    стратегију    решавања    проблема    (претпоставља    решења,    планира 

редослед   активности,   избор   извора   информација,   средстава/опреме   коју   ће 

користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати). 

 Решава  проблем  према  планираној  стратегији  примењујући  знања  и  вештине 
стечене учењем различитих предмета и ваншколским искуством. 

 Самостално   или   консултујући   друге   особе   (вршњаке,   наставнике,   
родитеље) преиспитује  начин  решавања  проблема,  алтернативне  начине  
решавања, тачност и прецизност решења. 

 Формулише  објашњења  и  закључке  на  основу  резултата  до  којих  је  дошао  у 

раду,  презентује  их  и  дискутује  са  другим  особама  и  преиспитује  их  у  светлу 

добијених  коментара.  Стечена  нова  сазнања  и  вештине  повезује  у  јединствену 

целину са претходним. 

 Проверава  применљивост  решења  у  пракси  и  користи  стечена  знања  и 
вештине у новим ситуацијама. 
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Сарадња 
Ученик  развија  способност  да  у  сарадњи  са  другима  или  да  се  као  члан  групе 

ангажује  на  заједничком  решавању  проблема  или  реализацији  заједничких  пројеката. 

Учествује   у   заједничким   активностима   на   конструктиван,   одговоран   и   

креативан начин   афирмишући   дух   међусобног   поштовања,   равноправности,   

солидарности   и сарадње.   Активно,   аргументовано   и   конструктивно   доприноси   

раду   групе   у   свим фазама    групног    рада:     формирање    групе,    формулисање    

заједничких    циљева, усаглашавање  у вези  са  правилима  заједничког  рада,  

формулисање  оптималног начина 

за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрања различитих  предлога, 

подела    улога    и    дужности,    преузимање    одговорности    за   одређене   активности, 

надгледање    заједничког    рада    и    усклађивање    постигнутих    договора    са    

новим искуствима и  сазнањима до којих се долази током заједничког рада и сарадње. 

У  процесу  договарања  уме  да  изрази  своја  осећања,  уверења,  ставове  и  предлоге. 

Подржава друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике  у погледима предност 

групног рада и поштује друге који имају другачије погледе. 

У сарадњи са другима  залаже се  да  се одлуке  доносе заједнички  на основу аргумената 

и прихваћених правила заједничког рада. 

Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара. 

Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи 

или пару. 

 Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као 

равноправне чланове тима или групе. 

 Одговорно  и  савесно  извршава  заједничке  активности  стављајући  

интересе групе изнад сопствених. 

 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада 
групе и уме да представи резултате рада. 
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Дигитална компетенција 
 
 

Ученик   је   способан   да   користи   одређена   средства   из   области   информационо- 

комуникационих   технологија   (уређаје,   софтверске   производе   и   сервисе   из   

области електронских    комуникација)    на    одговоран    и    критички    начин    ради    

ефикасног испуњавања   постављених   циљева,   задатака   и   сопствених   потреба   у   

свакодневном животу      и      образовању.      Познаје      основне      карактеристике      

информационо- комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ), односно њихов 

утицај и значај на живот и рад појединца и заједница. Уме да одабере одговарајуће ИКТ 

средство и  да га користи   на   одговоран   и   креативан   начин   у  свакодневним   

активностима   (учење  и креативан   рад;   сарадња;   комуникација;   решавање   

проблема;   организација,   обрада, размена  и  презентација  информација).  Приликом  

коришћења  ИКТ-а  свестан  је ризика 

за   сопствену   и   туђу   сигурност   и   добробит,   поштује   приватност   и   одговорним 

поступањем штити себе и друге. 
 

 Уме   да   претражује,   критички   анализира   и   систематизује   информације   у 

електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а. 

 Уме да  представи,  оргaнизуje  и  обликује  одређене  информације  користећи  

на ефикасан начин могућности ИКТ средства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на 

одговарајући начин. 

Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу ИКТ-а. 
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ТРЕЋИ САСТАНАК 
 
 
 

Списак присутних чланова: 

Састанку су присуствовали сви чланови тима – Јела Стевановић, Илија Спасојевић, Љиљана 

Каличанин, Гордана Ђокановић, Биљана Тасић, Ања Пешић. 

 
Време одржавања: 25. јун 2020. године 

 
Дневни ред: 

1.   Усвајање записника са претходног састанка 

2.   Извештај о раду тима за школску 2019/2020. годину 

3.   Израда плана рада за наредну школску годину 

4.   Предлози мера унапређења рада 
 

 
 
1.  У  оквиру  прве  тачке  дневног  реда  координатор  је  прочитао  записник  са  претходног 

састанка који је потом једногласно усвојен. 

 
2. У оквиру друге тачке дневног реда урађен је осврт на рад тима током ове школске године и  

састављен  је  кратак  извештај  о  његовим  активности  који  ће  бити  имплементиран  о 

Извештају   о   раду   школе.   Током   ове   школске   године   није   било   много   активности, 

првенствено због његовог касног формирања (крајем априла) и конституисања (током маја), 

тако  да  се  рад  углавном  сводио  на  упознавање  са  обавезама  и  са  улогом  коју  тим  има  

у функционисању школе, односно образовно-васпитног рада. 
 

3.  У  оквиру  треће  тачке  дневног  реда  приступило  се  дефинисању  активности  на  чијој 

реализацији ће тим радити  токо наредне школске године. 

Активност                        Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Очекивани исходи

Упознавање наставника 

са међупредметним 

компетенцијама и 

законским обавезама у 

на Наставничком 

већу 
 

 
 

Упознавање наставника 

са новим Оквиром 

дигиталних 

компетенција – 

Наставник за дигитално 

доба 2019 

До                 краја 

септембра    2020. 

године 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар   2020. 

године 

Чланови тима              Свим   наставницима  је 

јасна                       улога 

међупредметних 

компетенција и како их 

могу имплементирати у 

своје        планове        и 

непосредни      рад      са 

ученицима 

Чланови тима              Сви      наставници      су 

упознати да је објављен 

нов  Оквир  дигиталних 

компетенција 
Свим   наставницима   је 
прослеђен     Оквир      у 
електронском облику

Размена искуства 

наставника првог и 

петог разреда о 

реализацији пројектне 

наставе и 

међупредметног 

повезивања 

Септембар/ 

октобар 

Наставници који су 

прошле       школске 

године реализовали 

наставу  у  првом  и 

петом разреду 

Уочавање       проблема, 

дискусија, предности, 

потешкоће, 

недоумице........
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Подела задужења по 

стручним већима за 

организацију огледних 

часова 

 
Јачање и оснаживање 

компетенција 

наставника за развој 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

октобар                    Чланови тима 

Руководиоци 

стручних већа 
 

 
 
Током  школске 

године 

На нивоу сваког 

стручног веђа се 

планира реализација 

бар 1 огледног часа, 

односно активности 

интерна обука у школи, 

похађање семинара, 

обука  од стране 

наставника, стручне 

службе...

Промоција 

предузетништва - 

радионице 

Током школске 

године 

Чланови тима              Реализоване бар 2 

радионице за ученике 

од првог до осмог 

разреда

Организација и 

реализација продајних 

тематских изложби 

ученичких радова 

Организација и 

реализација огледних 

часова усмерених на 

развој међупредметних 

компетенција 

Током школске 

године 
 

 
 
Током школске 

године 

Наставници и 

учитељи 
 

 
 
Наставници и 

учитељи 

 

 
 
 
 
 
Креирање базе 

припрема часова 

усмерених на развој 

међупредметних 

компетенција

Праћење и вредновање 

резултатарада / 

Евалуација рада тима 
 
 
 
 

Подношење извештаја о 

раду Тима 

Август 2021. 

године 
 

 
 
 
 
 
Август 2021. 

године 

Чланови тима              Евиденција о раду тима 

се уредно и 

благовремено води 

Урашен је извештај и 

процена ефикасности 

рада тима 

Координатор тима      Урађен извештај



 
 

4. Идеја унапређења рада у школи кроз реформске образовне кругове, која представља 

стручне, јавне и локалне иницијативе, треба да буде покретач модерне наставе у 

Републици Србији. Из те идеје се у нашој школи из спонтане идеје и ентузијазма 

наставника створио школски бенд. Прошле године, 31. маја 2019, организован је концерт 

разноврсног карактера под називом Посело, у чију су организацију били укључени 

запослени школе, као и Ученички парламент, Савет родитеља, Весела радионица, шира 

локална заједница и ученици-извођачи.  

Замисао којом су се наставници руководили при организацији била је да се у ученичку 

средину унесе дух рок и поп музике која стилски и жанровски одговара едукативном 

моделу и квалитету који се супротставља поплави шунда и кича који перманентно утичу 

на младе, будући да је младима од виталног значаја да се упознају и са квалитетним 

садржајима. Квалитетни садржаји развијају сопствени здрав став према животу, подстичу 

размишљање о здравом разуму, пријатељству, емпатији, љубави, солидарности.  

Школски бенд је модел за синтензивну размену искустава и заузимање критичког става у 

односу на доминантну појаву кича и шунда у друштву. Ову иницијативу су предложили 

иновативни наставници, а сам принцип рада и интеракције са ученицима се односи на 

хоризонтално учење и размену идеја и искустава. 

Услед избијања пандемије вируса Ковид-19 активности око школског бенда одвијане су на 

даљину (планирање нових садржаја, договор између учесника, развијање нових стратегија 

и сл.). 

 

Поред досадашњих планираних акција Еколошке секције, предлог је да се организују 

чешће акције сакупљања рециклажног отпада (у складу са новонасталом пандемијском 

ситуацијом, кад се створе услови), акције озелењавања простора. Оно што треба 

спроводити у континуитету, јесте утицање у већој мери на свест ученика о значају 

екологије за живи свет.  
 
 
 
 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ  УСТАНОВЕ 

 

 

У складу са Развојним планом школе за период 2017-2020. године, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе старао се о обезбеђивању и унапређењу квалитета образовно-

васпитног рада установе; о остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоју 

компетенција; праћењу остваривања школског програма; утврђивању рада ученика и 

одраслих. 

 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе били су: 

1. Марија Станковић (координатор – наставник математике и информатике); 

2. Јела Стевановић (директор школе); 

3. Сандра Шљивовац (записничар – наставник математике и информатике); 

4. Славица Миљковић (наставник биологије); 
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5. Весна Рудић (педагог школе); 

6. Драгана Николић (психолог школе); 

7. Теодора Драговић (представник Ученичког парламента); 

8. Данијела Поповић (представник Савета родитеља); 

9. Милан Димитријевић (представник јединице локалне самоуправе). 

 

Током текуће школске 2019/2020. године, одржане су четири редовне и две ванредне 

седнице, и то: 19. 9. 2019, 22. 10. 2019, 10. 12. 2019, 26. 12. 2019, 5. 3. 2020. и 4. 6. 2020. 

године. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе посвећено и активно се бавио свим 

планираним темама и питањима. На седницама је урађено следеће: 

1. Конституисани су чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе (сви 

чланови су набројани у ранијем тексту овог извештаја); 

2. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су се упознали са 

Годишњим планом рада; 

3. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе детаљно су упућени у 

квалитет коришћења електронског дневника у колективу, као и обављеним новим 

обукама за коришћење истог за нове наставнике и наставнике који раније нису 

похађали ову обуку; 

4. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе остварили су блиску 

комуникацију и сарадњу са члановима Тима за обогаћени једносменски рад и 

пратили и евалуирали на свакој седници рад школе на овом пилот-пројекту; 

5. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе посматрали су и 

истакли предности и недостатке реализације пилот-пројекта обогаћени 

једносменски рад; 

6. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе донели су и спровели 

мере за унапређење извођења и праћења наставе у оквиру пилот-пројекта обогаћени 

једносменски рад; 

7. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су школску 

документацију (Школски развојни план, Годишњи план рада школе) 

8. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета бавили су се праћењем квалитета 

наставног процеса; 

9. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе детаљно су анализирали 

предлог за кандидатуру школе на избору за модел установу за развој школског 

спорта, као и елаборат на ову тему; 

10. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе спровели су међу 

наставницима и анализирали резултате анкете за Област квалитета стандарда 

установе 4 – Подршка ученицима; 

11. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе пратили су напредовање 

ученика у односу на очекиване резултате; 

12. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе остварили су сарадњу и 

корелацију са Тимом за вредновање и самовредновање; 

13. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе бавили су се 

коришћењем образовног софтвера у настави; 
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14. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су 

реализацију планираних садржаја; 

15. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су сарадњу 

са родитељима и промоцију школе; 

16. Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су циљеве 

и стандарде постигнућа. 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 

Чланови Тима за обогаћени једносменски рад: 

 

1. Јела Стевановић (координатор – директор) 

2. Марија Становић (записничар – наставник математике, информатике и рачунарства) 

3. Сандра Шљивовац (наставник математике, информатике и рачунарства) 

4. Александар Давидовић (наставник математике, информатике и рачунарства) 

5. Марија Бијорац (наставник српског језика) 

6. Јелена Кнежевић (наставник српског језика) 

7. Горица Вељовић (наставник француског језика) 

8. Ања Пешић (наставник руског језика) 

9. Равијојла Шарчевић (наставник географије) 

10. Борис Бубало (наставник физичког васпитања) 

11. Драгана Николић (психолог) 

12. Весна Рудић (педагог). 

 

У септембру: 

 

 Конституисани су чланови Тима за обогаћени једносменски рад, за координатора је 

изабрана Јела Стевановић, а за записничара Марија Станковић. 

 Родитељи и ученици су се путем анкете изјаснили и определили за похађање 

активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту 

текуће школске 2019/2020. године, као и за термине и реализаторе тих активности. 

 У складу са анализом и резултатима попуњених анкета, направљена је подела наставе 

за прво полугодиште текуће школске 2019/2020. године. 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог Дневника праћења и евалуације за евиденцију 

рада на пројекту Обогаћени једносменски рад. 

 Утаначена је сарадња и договорено коришћење простора огранка градске библиотеке у 

Дому културе у Вранићу, у непосредној околини школе, у циљу побољшања извођења 

радионица из српског језика. 

 Утаначена је и интензивирана сарадња Тима за обогаћени једносменски рад са Тимом 

за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог обрасца за евалуацију радионица, намењен 

ученицима за анонимно попуњавање на крају сваке завршене радионице. 
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У новембру: 

 

 Посећене су радионице активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад од 

стране директорке школе и прочитан извештај директорке о посетама. 

 Детаљно је праћен и евалуиран рад на пројекту Обогаћени једносменски рад од стране 

свих реализатора радионица и чланова Тима за обогаћени једносменски рад. 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог Књиге утисака за Обогаћени једносменски рад, 

где ће ученици моћи да транспарентно износе своје утиске и мишљења на тему 

пројекта. 

 Направљен је пано обогаћеног једносменског рада, на коме су сликовито приказане све 

активности у виду симбола, као и фотографије ученика са радионица. 

 

У јануару: 

 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа радионице за српски језик од стране свих 

реализатора те активности (Јелена Кнежевић и Марина Бијорац). 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа радионице за страни језик од стране реализатора те 

активности (Ања Пешић). 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа радионице за математику од стране свих 

реализатора те активности (Александар Давидовић и Сандра Шљивовац). 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа радионице за програмирање од стране реализатора 

те активности (Марија Станковић). 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа радионице за психолошке радионице од стране 

реализатора те активности (Драгана Николић). 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа фолклорно-ритмичке секције од стране реализатора 

те активности (Весна Рудић). 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа радионице за спорт од стране реализатора те 

активности (Борис Бубало). 

 Урађена је детаљна  SWOT анализа радионице за занимљиву географију од стране 

реализатора те активности (Равијојла Шарчевић). 

 Размотрено је извођење радионица у пилот-пројекту Обогаћени једносменски рад у 

другом полугодишту текуће школске 2019/2020. године. 

 Разговарано је о импресијама носилаца активности пројекта Обогаћени једносменски 

рад. 

 Родитељи и ученици су се путем анкете изјаснили и определили за похађање 

активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту 

текуће школске 2019/2020. године, као и за термине и реализаторе тих активности. 

 У складу са анализом и резултатима попуњених анкета, направљена је подела наставе 

за друго полугодиште текуће школске 2019/2020. године. 
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У марту: 

 

 Тумачене су опције начина извођења наставе у оквиру пројекта Обогаћени 

једносменски рад у периоду ванредног стања у Републици Србији, односно извођења 

наставе на даљину. 

 Интензивирано је коришћењен дигиталних садржаја и платформи у циљу извођења 

радионица на даљину. 

 Донете су промене и мере у извођењу наставе у циљу смањења оптерећености ученика 

у периоду наставе на даљину. 

 

У јуну: 

 

 Констатована је реализација плана, програма и фонда часова радионица у оквиру 

пилот-пројекта Обогаћени једносменски рад, која је у целости успешно завршена. 

 Извршена је детаљна евалуцаија извођења радионица у периоду наставе на даљину. 

 Предложене су и једногласно усвојене мере за побољшање извођења наставе у оквиру 

пројекта Обогаћени једносменски рад у наредној школској години. 

 Обављен је разговор и изнети предлози активности за радионице у оквиру пројекта 

Обогаћени једносменски рад  у наредној школској години. 

 Утаначена је сарадња и корелација са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој 

установе. 

 Састављен је Годишњи план рада за наредну школску 2020/2021. годину. 

 

У августу: 

 

 Родитељи и ученици су се путем анкете изјаснили и определили за похађање 

активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту 

наредне школске 2020/2021. године, као и за термине и реализаторе тих активности. 

 У складу са анализом и резултатима попуњених анкета, направљена је подела наставе 

за прво полугодиште наредне школске 2020/2021. године. 

 Конституисани су чланови Тима за обогаћени једносменски рад за наредну школску 

2020/2021. годину. 

 Састављен је Годишњи извештај рада Тима за обогаћени једносменски рад. 
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7.1.3  СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

Извештај  о  раду Стручног актива за развој  Школског програма  

 

У току 2019/20. годинине Тим за развој Школског програма је радио у следећем саставу:  

- 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 

- Марина Бијорац,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 

- Весна Рудић, педагог (координатор) 

 

 

Током 2019/20.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, појединих предмета чији су садржаји оријентисани ка 

исходима, 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:  

o 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 

o сарадња са члановима локалне заједнице у различитим активностима, 

манифестацијама у оквиру остваривања садржаја Школског програма, 

наставних и ваннаставних активности. 

 

- Анализа примене исхода у настави – (анализа исхода 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) 
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- 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 

(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  

- Анализа Школског програма за период од четири године, могућности реализације 

нових наставних планова  

- Писање изваштаја Стручног актива за развој Школског програма за школску 

2019/20. 

- Састављање плана рада Стручног актива за развој Школског програма 2020/2021. 

 

 

 

 

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 

 Јованка Добрић, представник родитеља 

 Анђела Петровић, 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 ...). 

 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.  
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 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 понашања 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: 

 

 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; 

 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. 
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7.1.4 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 

Чланови Педагошког колегијума су: 

 

1. Јела Стевановић (директор школе); 

2. Драгана Гогић (руководилац Стручног већа разредне наставе); 

3. Ања Пешић (руководилац Стручног већа језика); 

4. Марија Станковић (записничар, руководилац Стручног већа за област 

математике, физике, техничког и информатичког образовања/технике и 

технологије и информатике и рачунарства, и координатор Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе); 

5. Равијојла Шарчевић (руководилац Стручног већа за област историје и 

географије и координатор Тима за професионалну оријентацију); 

6. Јелена Јовановић (руководилац Стручног већа за област хемија и биологије); 

7. Јасмина Тешић (руководилац Стручног већа вештина); 

8. Марија Коковић (руководилац Стручног већа обавезних изборних предмета); 

9. Весна Рудић (педагог, представник Стручног актива за развој школског 

програма); 

10. Драгана Николић (психолог, представник стручних сарадника, координатор 

Стручног актива за развојно планирање и Тима за заштиту од насиља, 

дискриминацију ученика од злостављања и занемаривања); 

11. Радица Ђорић (координатор Тима за инклузивно образовање); 

12. Сандра Шљивовац (координатор Тима за вредновање и самовредновање); 

13. Горица Вељовић (координатор Тима за професионални развој); 

14. Јелена Видић (координатор Тима за информационо-комуникационе 

технологије); 

15. Илија Спасојевић (координатор Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва). 

 

 

У септембру/октобру: 

 

 Конституисани су чланови Педагошког колегијума. За записничара је изабрана Марија 

Станковић. 

 Чланови Педагошког колегијума упознати су са Годишњим планом, задацима, 

циљевима и начином рада. 

 Руководиоци стручних већа су прочитали извештаје о иницијалном тестирању, а затим 

је извршена детаљна анализа ових извештаја. 

 Обављен је разговор о опремљености школе наставним средствима. 

 

 

У новембру/децембру: 

 

 Извршено је разматрање и усвајање ИОП-а у школи. 
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 Прочитан је Годишњи извештај Тима за вредновање и самовредновање и извршена 

детаљна анализа истог. 

 

 

 

У јануару/фебруару: 

 

 Анализиран је рад ваннаставних активности, допунске и додатне наставе. 

 Разматрано је стручно усавршавање (одржани и планирани семинари). 

 Прочитан је извештај Тима за професионални развој, а затим извршена анализа истог. 

 Обављена је анализа о извођењу и реализацији пилот-пројекта Обогаћени једносменски 

рад у школи. 

 Обављен је разговор о активностима за реализацију Модел установе за школски спорт. 

 

 

У марту: 

 

 Договорен је начин организације наставе на даљину у периоду ванредног стања. 

 Договорен је начин организације наставе на даљину у периоду ванредног стања за 

ученике који немају приступ дигиталним садржајима и технологијама. 

 Договорен је начин организације рада стручних већа, тимова и актива у периоду 

ванредног стања. 

 Обављен је разговор о подршци ученицима у периоду ванредног стања. 

 

 

У јуну: 

 

 Тумачен је Школски развојни план – досадашња постигнућа и планирање даљих 

активности (сарадња са стручним активом) 

 Извршена је анализа резултата са одржаних такмичења. 

 Извршена је анализа рада школе у периоду наставе на даљину. 

 Испланиран је рад Педагошког колегијума за наредну школску 2020/2021. годину. 

 

 

У августу: 

 

 Обављена је анализа успеха ученика. 

 Прочитан је извештај са посете часова (увид у педагошко-инструктивни надзор). 

 Прочитан је извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2019/2020. годину. 

 Прочитан је извештај о раду Тима за Обогаћени једносменски рад за школску 

2019/2020. годину. 

 Разговарано је употреби наставних средстава у школи, њиховом коришћењу и потреби 

за истим. 

 Тумачено је планирање стручног усавршавања за наредну школску 2020/2021. годину. 
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7.1.5  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

 

Одржано је 8 редовних седница Наставничког већа и шест ванредних седница. 

 

У току школске 2019/2020. –те године Наставничко веће је : 

 

 Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду Наставничког већа за протеклу 

годину, 

 Разматрало и усвојило  Годишњи извештај рада директора школе, 

 Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду школе за протеклу школску 

годину; 

 Разматрало и усвојило план и програм рада Наставничког већа за школску 

2019/2020.-ту годину,                                                                                                                                           

 Разматрало и усвојило Годишњи програма рада школе за школску 

2019/2020.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, 

 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 и дало мишљење за предлог надокнаде часова због продуженог 

распуста, 

 Разматрало и дало мишљење за  акциони план за унапређење рада школе по мерама 

педагошко-инструктивног надзора, 

 Разматрало и дало мишљење на предлог за пилот пројекат обогаћеног 

једносменског рада за школску 2019/2020. годину у првом и другом полугодишту 

школске 2019/2020.године,  

 Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за први и пети разред, 

други и шести разред , као и за трећи и седми разред ( 4. и 8. остају по старом плану 

и програму),  

 Разматрало предлог радних обавеза наставника, 
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 Разматрало реализацију развојног плана школе, 

 Разматрало и усвојило план расподеле обавеза за формирање извештаја о 

самовредновању рада школе, 

 Разматрало урађене анкете о начину реализације образовно-васпитног рада учењем 

на даљину са циљним групама: ученици, наставници и родитељи, 

 Разматрало и усвојило предлог Педагошког колегијума о мерама унапређења 

образовно-васпитног рада школе учењем на даљину, 

 Упознавало се са Записницима о ванредним инспекцијским надзорима, 

 Упознавало се о новим процедурама за спровођење пробног онлине тестирања, 

пробног завршног и завршног испита за ученике осмог разреда, 

 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.`  

 Разматрало и усвојило извештај о самовредновању и вредновању рада школе у 

периоду 2017-2020.године, 

 Разматрало и усвојило предлог Стручног Актива за развојно планирање школе за 

нови Развојни план школе 2020-2023.године, 

 Разматрало Календар образовно- васпитног рада за школску 2020/2021.годину, 

  

 

 

7.1.6 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

Одељењско веће млађих разреда у шк. 2019/2020. години је одржало 5 редовних 

седница(остале нису одржане због ванредног стања) 

 

 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. Од 17.3.2020.год. настава се организује на даљину. 
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 Није реализована  настава у природи, као и планирани излети због епидемиолошке 

ситуације у земљи.Све се одвијало у циљу очувања здравља ученика. 

 Одељењско веће је донело одлуку, у договору са директорком школе да се писмено 

похвале дипломом и награде пригодном књигом, сви одлични ученици. 

 На 5. седници Одељењског већа  утврђени су резултати такмичења ученика.  

 Такмичења: 

 9.10.2019.год.-крос-Трка за срећније детињство-додељене дипломе 

 16.10.2019.год.-општинско такмичење-Брзином до звезда-пласман на 

градско такмичење-17.11.2019. у Арени. 

 31.10.2020.год.-такмичење младих песника –општинско такмичење 

6.11.2019. у Барајеву-пласман:Александар Миливојевић3/3-2.место,Анита 

Узелац 3/1-3.место,Маша Поповић 4/2-2.место,и Угљеша Броћиловић 4/2-

3.место. 

 7.11.2019.год.школско такмичење из математике и 7.12.2019. општинско 

такмичење-без пласмана. 

 4.11.2019.год.-Пиши Деда Мразу-похвала учесницима од стране 

организатора. 

 Покренимо нашу децу-учествовале учитељице И.Стефановић и Г,Ђукановић 

са децом-конкурс. 

 Светосавски ликовни конкурс-децембар-Анђелка Ђоинчевић 4/2-

похвалница. 

 Авалски торањ-јануар-одељење 4/5 и 4/2. 

 На крилима детињства-јануар-Павле Тешић 4/2-3.место. 

 Љубав ни(је) само реч-фебруар-Стефан Андрејевић 3/3-1.место. 

 Два лица сунца-24.2.2020.год.-одељење 3/3 и 4/2. 

 Златна сирена-Јован Поповић 4/1-2.место 

 Такмичење рецитатора –школско-27.2.2020.год.-општинско није одржано-

имали смо пласман. 

 Мислиша-учествовало 90 ученика од 1-4.разреда-Богдан Васић-2/1-друга 

награда. 

 Моја породица-моја слобода-15.5.2020.год.-учествовало одељење 1/3. 

То су конкурси и такмичења на којима су учествовали наши ученици у 

2019/2020.год. 

 

Током целе школске 2019/2020. 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 2019/2020. школској години. 
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

 

У протеклој години чланови већа били су сви наставници који су предавали овим 

разредима. 

Већина наставника је редовно присуствовала седницама. 

Одржане су све седнице већа планиране за ову годину. 

Седницама су присуствовали сви наставници који предају разредима за чија одељења су 

одржавани састанци и одржавани су за све разреде редом, у истом термину. 

Одељенска већа су се бавила свим планираним и текућим активностима:  анализом успеха 

и дисциплине ученика са посебним освртом на ученике који наставу прате по ИОП-у, 

унапређење васпитно-образовног рада, бринули о остваривању плана и програма, као и 

фонда часова, подстицали и пнаализирали одржавање часова допунске и додатне наставе, 

као и секција.... 

Добре стране: 

 Наставници чују једни друге, чују о дешавањима или проблемима у другим 

одељењима, па су тако упућенији у рад других одељења, а то може да има значаја и 

ако наставник почне касније да предаје том одељењу 

 Заједнички долазимо до решења 

Мере за унапређење рада одељенских већа: 

 Потребно је да се наставници боље информишу о свим процедурама и законима и 

пре него што присуствују већу 

 Да се наставници унапред консултују са психолошко – педагошком службом и 

директором школе и дођу са готовим решењем на одељенско веће, осим ако је за 

решавање проблема баш потребно присутво свих чланова већа 

 Потребно је да наставници више посећују часове једни другима, посебно 

наставници различитих предмета и тако раде на унапређењу сопственог рада 

 Потребно је да за потребе наставе на даљину првенствено, а и за општу 

коминикацију и размену материјала и информација, постигнемо договор о 

јединственом начину комуникаије и размене материјала између запослених и 

ученика. 

 

Извештај одељењског већа 5.разреда за школску 2019/2020.годину 

 

   Одељењске старешине 5/1, 5/2 и 5/3 одељења (Марија Станковић, Јелена Игњатовић и 

Марина Бијорац) у  школској 2019/20. години обављале су дужности педагошких, 

организационих и административних руководилаца наведених одељења. 

    У оквиру педагошке функције одељењске старешине су обавиле следеће дужности: 

1. Одржале планирани броја часова одељењског старешине са предвиђеним темама; 

2. Систематски  пратиле развој и успеха сваког ученика, са посебним ангажовањем на 

праћењу ученика који наставу похађају по ИОП-у; 

3. Бавиле се саветодавним  васпитним радом са ученицима (појединачни, групни и са 

целим одељењем); 
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4. Подстицале и усмеравале формирање одељењске заједнице и позитивних ставова у њој, 

као и успостављање веза између ученика различитих одељења; 

5. Предузимале мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика, подстицале радне 

навике код ученика, помагале ученицима у организацији њихових активности у области 

међусобног помагања у учењу и регулисале  њихове међусобне односе; 

6. Анализирале дисциплину ученика, решавале васпитно-дисциплинске проблеме кроз 

саветодавни рад са ученицима,  изрицање опомена, смањења оцена из владања; 

7. Бринуле о уредности похађања наставе, посебно о ученицима који нередовно долазе у 

школу (евидентирање оправданих и неоправданих изостанака), као и информисању 

родитеља о изостајању ученика; 

8. Подстицале ученике на рад у ванредном стању, помагале им да се прилагоде на 

новонастале активности и лакше преброде почетне потешкоће у онлајн настави; 

9. Подстицале ученике на учешће у школским такмичењима и манифестацијама (прослава 

Дана Светог Саве)  

    У оквиру организционе и  координирајуће функције одељењске старешине су реали- 

зовале следеће дужности: 

1. Координисале су и усклађивале рад и захтеве свих наставника према ученицима, личним 

контактима и на седницама Одељењских и Наставничких већа; 

2. Руководиле радом Одељењског већа (припрема седница, доношење и спровођење 

одлука); 

3. Посредовале између ученика и предметних наставника при достављању материјала и 

прослеђивању информација у онлајн настави; 

4. Достављале ученицима и родитељима недељни распоред часова за време онлајн наставе; 

5. Координисале у организацији допунске и додатне наставе; 

6. Пратиле укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

7. Координисале 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; 

8. У оквиру ИОП тима одељењске старешине су учествовале у примени и евалуацији 

ИОП-а  (ИОП1– 1 ученик и  ИОП2 – 2 ученика); 

9с. Оствариле информисање и  сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених врата  

(1 час недељно), родитељских састанака и наставе на даљину; 

      У оквиру  административне функције одељењске старешине 5. разреда су обавиле 

следеће дужности: 

1. Водиле су педагошку евиденцију о ученицима и одељењу - личну, у електронском 

дневнику, матичним књигама и свесци Одељењског већа; 

2. Пратиле начин вођења осталих података о ученицима (електронски дневник); 

3. Анализирале успех и владање ученика и одељења (тромесечја, полугодиште и крај 

школске године). 

 

 

 

Извештај одељењског већа шестих разреда за 2019/2020. 

 

    Одељењске старешине 6/1, 6/2 и 6/3 одељења (Борис Бубало, Милица Војводић и Горица 

Вељовић) у  школској 2019/20. години обављали су дужности педагошких, 

организационих и административних руководилаца наведених одељења. 

    У оквиру педагошке функције одељењске старешине су обавиле следеће дужности: 
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1. Одржали планирани броја часова одељењског старешине са предвиђеним темама и 

присуствовали часовима одељенског старешине које су држали представници МУП-а 

Србије; 

2. Систематски  пратили развој и успех сваког ученика, са посебним ангажовањем на 

праћењу ученика који наставу похађају по ИОП-у; 

3. Бавили се саветодавним  васпитним радом са ученицима (појединачни, групни и са 

целим одељењем); 

4. Подстицали и усмеравали формирање одељењске заједнице и позитивних ставова у њој, 

као и успостављање веза између ученика различитих одељења; 

5. Предузимали мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика, подстицале радне 

навике код ученика, помагали ученицима у организацији њихових активности у области 

међусобног помагања у учењу и регулисали  њихове међусобне односе; 

6. Анализирали дисциплину ученика, решавали васпитно-дисциплинске проблеме кроз 

саветодавни рад са ученицима,  изрицање опомена, смањења оцена из владања; 

7. Бринули о уредности похађања наставе, посебно о ученицима који нередовно долазе у 

школу (евидентирање оправданих и неоправданих изостанака), као и информисању 

родитеља о изостајању ученика; 

8. Подстицали ученике на рад у ванредном стању, помагали им да се прилагоде на 

новонастале активности и лакше преброде почетне потешкоће у онлајн настави; 

9. Подстицали ученике на учешће у школским такмичењима и манифестацијама (прослава 

Дана Светог Саве)  

    У оквиру организционе и  координирајуће функције одељењске старешине су реали- 

зовале следеће дужности: 

1. Координисали су и усклађивали рад и захтеве свих наставника према ученицима, 

личним контактима и на седницама Одељењских и Наставничких већа; 

2. Руководили радом Одељењског већа (припрема седница, доношење и спровођење 

одлука); 

3. Посредовали између ученика и предметних наставника при достављању материјала и 

прослеђивању информација у онлајн настави; 

4. Достављали ученицима и родитељима недељни распоред часова за време онлајн наставе; 

5. Координисали у организацији допунске и додатне наставе; 

6. Пратили укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

7. Координисали 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; 

8. Пратили напредовање ученика који наставу прате по ИОП-у 

9. Остварили информисање и  сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених врата  

(1 час недељно), родитељских састанака и наставе на даљину; 

      У оквиру  административне функције одељењске старешине 6. разреда су обавиле 

следеће дужности: 

1. Водили су педагошку евиденцију о ученицима и одељењу - личну, у електронском 

дневнику, матичним књигама и свесци Одељењског већа; 

2. Пратили начин вођења осталих података о ученицима (електронски дневник); 

3. Анализирали успех и владање ученика и одељења (тромесечја, полугодиште и крај 

школске године). 
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Извештај - Одељењско веће седмог разреда 2019/20. 

 

Одељенско веће седмог разреда је реализовало следеће активности: 

- упознавање са планом одељенског већа, 

- усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за школску 

2019/2020.годину, 

- планирање излета, 

- анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја, 

- анализа реализације допунске и додатне наставе, 

- анализа реализације плана и програма као и фонда часова, 

- анализа успеха и дисциплина а крају првог полугођа, 

- анализа рада са ученицима који наставу похађају по ИОП-у, 

- разматрање надокнаде часова због продуженог зимског распуста, 

- анализа спеха и дисциплина  на крају школске године, 

- анализа резултата такмичења(до 13.3.2020.године. 

 

Извештај - Одељењско веће осмог разреда 2019/2020. 

 

 

- Чланови Одељењског већа 8. разреда  2019/20. године били су: 81 – 28  ученика, 

одељењски старешина Тања Веселиновић – наставник ликовне културе; 82 – 25  

ученика, одељењски старешина Јасмина Тешић – наставник физичког васпитања; 83 – 

26 ученика, одељењски старешина  Момчило Вулевић – наставник ТИО 

- Усвојен је план и програм рада Одељењског већа осмог  разреда за школску 2019/20. 

годину. 

- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске 2019/20. године 

- Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици који 

посећују ту наставу. 

- Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године:8-1:ИОП 3: енглески језик – Никола Максимовић и 

Александар Радека; 8-2: Зоран Стаменковић и Зорица Стаменковић –ИОП2 (сви 

предмети, осим вештина); 8-3: Илија Којчић – ИОП1 ( сви предмети осим тио и 

вештина) . 

- 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 

2019/20. годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

- Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних и васпитно 

дисциплинских  мера. Констатовано је да су све васпитно дисциплинске мере изречене 

на основу неоправданих изостанака. 

- Екскурзија није реализована због епидемије корона вируса . 

- Остварена је перманентна сарадња са директором,  педагошко –психолошком службом 

и секретаријатом школе. 

- Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

свескама стручних  већа. 
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- План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани са малим одступањем од планираног. Та одступања су последица 

реализације наставе на даљину. 

- Одлучено је да се похвале и награде књигама ученици који су школску годину 

завршили са одличним успехом и примерним владањем. 

- Ученицима  који су остварили одређене резултате из одређених  предмета су додељене 

посебне дипломе. 

- Ученици Исидора Весић 8/2, Давид  Михаиловић  и Сергеј Џогаз   8/3 су добили 

Вукову диплому. 

- За Ученика генерације изабран  је Давид Михаиловић. 

- Анализиран је рад Одељењског већа осмог разреда у току школске 2019/20.године. 

Одржано је 5 састанака Одељенског већа:13.9.2019. године – почетак школске године, 

07.11.2019.године – прво тромесечје, 03.02.2020. године – прво полугодиште, 

24.02.2019.године – почетак другог полугодишта, ( донета је одлука о начину 

надокнаде часова ) . Седница Одељенског већа на крају трећег тромесечја није одржана 

због  епидемије корона вируса и ванредног стања, 8.06.2020.године. 

 – друго полугодиште и  крај школске године. Сви ученици су са позитивним успехом 

завршили осми разред. 

 

 

7.1.7 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

 

ПЕДАГОГ 

 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 

 Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе  

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе 

 Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих 

планова за наредну школску годину 

 Учешће у изради Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

 Учешће у изради извештаја и плана стручног актива за развој Школског програма 

 Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника – психолога 

 Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама  

 Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе 

 Учешће у изради плана посета часовима (редовна посета, план посете 

огледних/угледних часова, реализација ваннаставних активности) 

 Израда плана Фолклорно-ритмичке секције за пројекат једносменског рада у 

школама 

 Прикупљање  и анализа индивидуалних образовних планова и сарадња са 

наставницима приликом њихове израде (персонализовани програми рада, 

педагошки профили, мере индивидуализације и евалуације) 

 

 

2. Организације педагошког рада школе 
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  Подела одељенских старешинстава уз поштовање педагошко-психолошких 

принципа и организацији васпитно-образовног рада у одељењу (са психологом) 

 Подела одељења првог и петог разреда (са психологом). 

 

 

3. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе 

 

 Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (учешће у Комисији 

за полагање стручног испита за лиценцу, праћење оцењивања ученика и примена 

стандарда, као и праћење процеса наставе усмерене ка исходима, праћење ученика 

који наставу прате по ИОП-у...) 

 Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

 Праћење постигнућа и адаптације ученика на почетку петог разреда (прелазак са 

разредне на предметну наставу)  

 Анализа и вредновање ИОП документације (персонализованих програма учења, 

педагошких профила, мера индивидуализације, евалуације ИОП-а...) 

 Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у школи ...) 

 Учешће у изради и анализи онлајн анкета за наставнике, ученике и родитеље о раду 

школе за време ванредног стања (реализација наставе на даљину) са психологом 

 Евалуација активности у оквиру пројекта ОЈР-а у школи, анализа анкета за 

родитеље (са акцентом на Фолклорно – ритмичку секцију) 

 Сачињавање оперативних планова рада у току ванредног стања (сваке недеље, као и 

за завршни испит и једносменски рад) 

 

 

3. Рад са наставницима  

 

 Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа 

по протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад) 

 Писање мишљења и дописа са одељенским старешинама Центру за социјални рад у 

вези ученика који показују извесне тешкоће понашања или друге облике ризичног 

понашања 

 Упознавање Наставничког већа са анализом успеха на свим класификационим 

периодима 

 Сарадња са одељенским старешинама у идентификацији ученика који показују неке 

облике ризичног понашања (прикупљање табела евиденције, анализа у сарадњи са 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Рад са наставницима на идентификовању ученика који прате наставу по 

индивидуализованом образовном плану 

 Сарадња са наставницима прилико израде ИОП-а (пружање помоћи приликом 

писња персонализованог плана рада, педагошког профила ...) 

 Консултативни рад са наставницима почетницима и наставницима на замени ( у 

вези индивидуалних карактеристика појединачних ученика и спецфичности 

одељења) 
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 Учествовање у давању предлога упутства за ученике које се односи на критеријуме 

оцењивања и правила понашања на часу 

 Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за 

предају, припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле 

евиденције деце са ризичним облицима понашања, евалуације ...) као и 

информисање о терминима састанака тимова 

 Анкетирање наставника о насиљу у школи, у оквиру рада Тима за заштиту од 

насиља 

 Учешће у анкетирању наставника на почетку и након завршетка ванредног стања о 

раду путем наставе на даљину  

 Размена едукативног материјала и занимљивих сајтова са темама које се односе на 

наставни процес у току ванредног стања 

 Пружање педагошке  подршке наставницима током ванредног стања 

 

 

4. Рад са ученицима 

 

 Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак 

у школу. 

 Структуирање одељења првог и петог разреда 

 Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни 

дисциплински проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик/одељење, ученик – 

наставник) 

 Саветодавни рад са ученицима који су пријављени за појачани васпитни рад 

 Индивидуални рад са ученицима који показују тешкоће у учењу  

 Пружање додатне подршке ученицима осмог разреда који прате наставу по ИОП-у 

у вези професионалног избора школе, одн. образовног профила, као и ученицима 

који прате наставу по ИОП-у3 и ученицима које је задесила тешка породична 

ситуација ове школске године 

 Анктетирање ученика о насиљу у школи, анализа и обрада резултата у сарадњи са 

члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Рад на професионалној оријентацији ученика (реализација радионица - ,,Ја у својим 

и туђим очима, 1. и 2. део,  

 Учешће на завршном испиту ученика осмог раезреда 

 Реализација радионица Фолклорно-ритмичке секције у оквиру ОЈР-а за ученике од 

петог до осмог разреда 

 Учешће у анкетирању ученика током ванредног стања (оцена рада школе током 

реализације наставе на даљину) 

 

 

5. Сарадња са родитељима 

 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и развоју 

 Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака 

 Педагошко- психолошко образовање родитеља будућих првака (информисање, 

саветодавни разговори...) 
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 Сарадња са родитељима приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у (писања педагошког профила и сл.) 

 Учешће у анкетирању родитеља током и након ванредног стања (задовољство 

радом школе током реализације наставе на даљину) 

 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима 

 

 Сарадња са директором и психологом у погледу планирања редовне посете часова 

наставе и ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након 

посећеног часа према протоколу, разговори са наставницима наком посећеног 

часа...). 

 Сарадња са директором и психологом  у погледу поделе одељенских старешинстава 

 Сарадња са директором и психологом  у изради плана посете предметних 

наставника часовима у четвртом разреду и праћењу његове реализације 

 Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активноси у циљу 

превенције насиља у школи 

 Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља 

 Сарадња са директором и психологом у вези пружања додатне подршке ученицима 

осмог разреда који прате наставу по ИОП-у3, одн. ученика који су остали без 

родитеља приликом уписа у средњу школу  

 Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставниких и компетенција 

 Сарадња са директором и психологом  у погледу одабира одговарајућих видова 

стручног усавршавања наставника и стручних сарадника (избор и реализација 

семинара) 

 Сарадња са директором и психологом  приликом израде Годишњег извештаја  и 

плана рада школе 

 Сарадња са директором и психологом  приликом израде образаца и табела за 

прикупљање различитих информација од наставника и родитеља (табеле 

евиденције, сагласности ...) 

 Сарадња са психологом  приликом одабира нових наставника или наставника на 

замени (присуство разговорима, учешће у разговорима, процена кандидата, анализа 

биографија ...)  

 Сарадња са директором и психологом  у току васпитно-дисциплинских поступака 

 Сарадња са психологом  у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...) 

 Сарадња са директором и психологом  у раду Комисије за стицање дозволе за 

лиценцеу наставника 

 Сарадња са психологом  приликом праћења вођења педагошке документације  

 Сарадња са психологом  приликом испитивања спремности деце за упис у први 

разред основне школе 

 Сарадња са психологом  током структуирања одељења првог и петог разреда 

 Сарадња са психологом  приликом прикупљања података у процесу 

идентификације ученика за наставу по ИОП-у 
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 Сарадња са психологом  у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

 Сарадња са психологом  у реализацији програма професионалне оријентације 

 Сарадња са психологом  у изради образаца за појачани васпитни рад у школи, као и 

образаца праћења ситуација насиља у школи 

 Сарадња са психологом  у изради инструмената за истраживачки рад и различитих 

образаца /табела евиденције ... 

 

7. Истраживање васпитно-образовне праксе 

 

 Евалуација активности у оквиру пројекта ОЈР-а, са нагласком на реализацију 

активности Фолклорно-ритмичке секције 

 Учешће у анализи  анкетирања ученика о раду школе током ванредног стања 

 Учешће у анализи анкетирања наставника о раду школе током и након ванредног 

стања 

 Учешће у анализи анкетирања родитеља о раду школе током и након ванредног 

стања 

 Учешће у анализи  анкетирања ученика и родитеља о заинтересованости за 

различите ваннаставне факултативне активности које Школа нуди у оквиру 

пројекта ,,Једносменски рад у школи'' 

 

 

8. Рад у стручним органима и тимовима 

 

 Учестовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељенским 

већима старијих и млађих ученика 

 Учествовање у  Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

 Учествовање/координација малих тимова за заштиту  

 Координација Стручног актива за развој Школског програма 

 Учествовање у Тиму за ИО  

 Учествовање у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 Учествовање у Тиму за професионалну оријентацију  

 Учесвовање у Тиму за ОЈР  

 

 

8. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

 

 Сарадња са стручњацима из Центра за социјални рад Барајево. 

 Сарадња са васпитачима ПУ ,,Полетарац'' (одељење у Вранићу). 

 Сарадња са стручним службама школа на територији општине Барајево (ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић'' и Средња школа Барајево) 

 Сарадња са Интерресорном комисијом на општини Барајево. 

 Сарадња са Општином Барајево 

 Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадња школских 

педагога и психолога у оквиру секције стручних сарадника основних и средњих 

школа 
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 Континуирано стручно усавршавање унутар установе (присуство стручним 

предавањима; учествовање и реализација интерних обука у школи, Континуирано 

стручно усавршавање изван установе (присуство акредитованим семинарима:  

Уметност васпитања  - кључ успеха у образовању и сарадњи са родитељима К4, 

„Драмске игре у настави“) 

 

 

9. Вођење документације, припрема за рад  

 

 Израда годишњег и месечних планова рада 

 Израда годишњег извештаја рада педагога 

 Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и 

родитељима 

 Вођење дневника рада активности школског педагога 

 Вођење евиденције стручног усавршавања у оквиру и изван установе 

 Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

 Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора 

знања (интернет, стручни часописи ...) 

 Учешће у израда инструмената за аналитичко-истраживачки рад у школи (анкете, 

упитници...) 

 Припрема и договарање са психологом , тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње . 

 

 

 

ПСИХОЛОГ 

 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 

 Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе  

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе 

 Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих 

планова за наредну школску годину 

 Учешће у изради годишњег извештаја и плана рада Ученичког парламента 

 Учешће у изради Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

 Учешће у реализацији активности предвиђених развојним планом школе 

 Учешће у изради новог Развојног плана рада школе за период од 2020-2023. године 

 Учешће из изради годишњег плана рада секције стручних сарадника на општини 

Барајево 

 Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника – психолога 

 Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама  

 Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе 

 Учешће у изради плана посета часовима (редовна посета, план посете 

огледних/угледних часова, реализација ваннаставних активности) 

 Израда плана психолошких радионица за пројекат једносменског рада у школама 
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 Прикупљање  и анализа индивидуалних образовних планова и сарадња са 

наставницима приликом њихове израде (персонализовани програми рада, 

педагошки профили, мере индивидуализације и евалуације) 

 

 

2. Организације педагошког рада школе 

 

 Примена педагошко-психолошких принципа у подели одељенских старешинстава и 

организацији васпитно-образовног рада у одељењу 

 

 

3. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе 

 

 Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (психолог је посетила 

у току школске 2019/20. године укупно 33 часова наставе; од тога 27 часа са циљем 

опсервације ученика првог и петог разреда и 4 часа у оквиру редовне посете, 

угледни час 1, и 1 час као члан Комисије за утврђивање спремности наставника за 

стицање лиценце) 

 Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

 Праћење постигнућа и адаптације ученика на почетку првог циклуса (опсервација 

првог разреда) образовања и приликом преласка на други циклус (опсервација 

петог разреда) 

 Анализа и вредновање ИОП документације (персонализованих програма учења, 

педагошких профила, мера индивидуализације, евалуације ИОП-а...) 

 Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у школи ...) 

 Праћење постигнућа ученика петог разреда након преласка са разредне на 

предметну наставу 

 Израда и анализа онлајн анкета за наставнике, ученике и родитеље о раду школе за 

време ванредног стања (реализација наставе на даљину) 

 Евалуација активности у оквиру пројекта ОЈР-а у школи, анализа анкета за 

родитеље (са акцентом на реализацији психолошких радионица) 

 

 

3. Рад са наставницима  

 

 Саветодавни рад са одељенским старешинама првог и петог разреда приликом 

предаје одељења (давање неопходних информација и смерница за даљи рад) 

 Саветодавни рад са наставницима и одељенским старешинама у вези појединачних 

ученика и тешкоћа које су се јављале у раду са њима, као и са тешкоћама у раду са 

целим одељењем (посматрање часа, групне динамике, давање сугестија и предлога 

за даљи рад, као и припрема едукативних/дидактичких материјала) 

 Консултативни рад са одељенским старешинама петог разреда у вези процедура 

праћења и оцењивања владања ученика (упознавање са правилником, обрасцима и 

корацима у реализацији процедура вођења појачаног васпитног рада са ученицима) 

 Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа 

по протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад) 
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 Писање мишљења и дописа са одељенским старешинама Центру за социјални рад у 

вези ученика који показују извесне тешкоће понашања или друге облике ризичног 

понашања 

 Упознавање Наставничког већа и других стручних тела/тимова у школи са 

резултатима анкетирања и других облика истраживања психолога у школи 

 Презентација на састанку Педагошког колегијума начина рада са даровитим 

ученицима (са скупа ,,Даровити у образовању'') заједно са наставницом Милицом 

Војводић 

 Рад на идентификовању талентованих ученика као и оних који имају проблема у 

учењу и развоју и давање предлога наставницима за организовање одговарајућег 

образовно-васпитног рада 

 Сарадња са одељенским старешинама у идентификацији ученика који показују неке 

облике ризичног понашања (прикупљање табела евиденције, анализа у сарадњи са 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Kонсултације и прикупљање података од учитеља четвртих разреда у циљу 

структуирања одељења петог разреда 

 Рад на откривању узрока заостајања појединих ученика или одељења и предлагање 

одговарајућих педагошких мера 

 Рад са наставницима на идентификовању ученика који прате наставу по 

индивидуализованом образовном плану 

 Сарадња са наставницима прилико израде ИОП-а (пружање помоћи приликом 

писња персонализованог плана рада, педагошког профила ...) 

 Пружање подршке и савета наставницима у погледу планирања стручног 

усавршавања 

 Консултативни рад са наставницима почетницима и наставницима на замени ( у 

вези индивидуалних карактеристика појединачних ученика и спецфичности 

одељења) 

 Учествовање у давању предлога упутства за ученике које се односи на критеријуме 

оцењивања и правила понашања на часу 

 Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за 

предају, припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле 

евиденције деце са ризичним облицима понашања, евалуације ...) као и 

информисање о терминима састанака тимова 

 Анкетирање наставника о насиљу у школи, у оквиру рада Тима за заштиту од 

насиља 

 Анкетирање наставника на почетку и након завршетка ванредног стања о раду 

путем наставе на даљину 

 Размена едукативног материјала и занимљивих сајтова са темама које се односе на 

наставни процес у току ванредног стања 

 Пружање психолошке подршке наставницима током ванредног стања преко групе 

,,Подршка за све нас'' на друштвеној мрежи Фејсбук 

 Учестововање у припреми и реализацији заједничких састанака учитеља и 

наставника који предају у петом разреду са темом усклађености програма (у циљу 

ефикаснијег преласка са разредне на предметну наставу). 
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4. Рад са ученицима 

 

 Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак 

у школу. 

 Ретестирање ученика који показују тешкоће у напредовању или значајну регресију 

у односу на почетне резултате и процену капацитета/способности. 

 Структуирање одељења првог и петог разреда 

 Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни 

дисциплински проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик/одељење, ученик – 

наставник) 

 Саветодавни рад са ученицима који су пријављени за појачани васпитни рад 

 Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблеме емоционалне, социјалне 

или друге природе (емоционалне блокаде, анксиозност, страхови, импулсивно 

понашање, породични проблеми ...) 

 Индивидуални рад са ученицима који показују тешкоће у учењу (упознавање 

ученика са техникама ефикасног учења, идентификовање најадекватнијег начина 

учења имајућу у виду индивидуалне специфичности детета ) 

 Израда презентација о учењу на даљину током ванредног стања 

 Пружање додатне подршке ученицима осмог разреда који прате наставу по ИОП-у 

у вези професионалног избора школе, одн. образовног профила, као и ученицима 

који прате наставу по ИОП-у3 и ученицима које је задесила тешка породична 

ситуација ове школске године 

 Рад са ученицима из вршњачког тима ,,Чувари мира'' на реализацији активности 

планираних годшњим планом рада вршњачког тима 

 Анктетирање ученика о насиљу у школи, анализа и обрада резултата у сарадњи са 

члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Рад на професионалној оријентацији ученика (реализација радионица - ,,Ја у својим 

и туђим очима, 1. и 2. део, информисање ученика о образовним профилима и 

средњим школама, факторима избора занимања одн. школе, учествовање у 

организацији посета средњих школа у циљу презентације школа и информисања 

ученика осмог разреда, анкетирање ученика о њиховим професионалин 

интересовањима, тестирање ТПИ-ом свих заинтересованих ученика уз додатан 

индивидуални разговор и штампани запис резултата теста ...)  

 Сарадња са ученицима у оквиру рада Ученичког парламента (организовање 

заједничких активности, акција ,,Најтолерантнији наставник'', организовање посете 

ученика старијих разреда ученицима четвртог разреда у циљу припреме за прелазак 

на предметну наставу ...)  

 Сарадња са ученицима, члановима Вршњачког тима за превенцију вршњачког 

насиља ,,Чувари мира'' (организовање акције ,,Најбољи друг/другарица'') 

 Реализација психолошких радионица у оквиру ОЈР-а за ученике од петог до осмог 

разреда 

 Пружање психолошке подршке ученицима током ванредног стања у оквиру 

друштвене мреже Инстаграм (од петог до осмог разреда) и Вајбер 

 Анкетирање ученика током ванредног стања (оцена рада школе током реализације 

наставе на даљину) 
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5. Сарадња са родитељима 

 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и 

понашању 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и развоју 

 Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака 

 Педагошко- психолошко образовање родитеља будућих првака (информисање, 

саветодавни разговори...) 

 Сарадња са родитељима приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у (писања педагошког профила и сл.) 

 Сарадња са представницима родитеља у оквиру рада Стручних актива и Тимова 

школе 

 Анкетирање родитеља током и након ванредног стања (задовољство радом школе 

током реализације наставе на даљину) 

 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима 

 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања редовне посете часова 

наставе и ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након 

посећеног часа према протоколу, разговори са наставницима наком посећеног 

часа...). 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу поделе одељенских старешинстава 

 Сарадња са директором и педагогом у изради плана посете предметних наставника 

часовима у четвртом разреду и праћењу његове реализације 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активноси у циљу 

превенције насиља у школи 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља 

 Сарадња са директором и педагогом у вези пружања додатне подршке ученицима 

осмог разреда који прате наставу по ИОП-у3, одн. ученика који су остали без 

родитеља приликом уписа у средњу школу  

 Сарадња са директором и педагогом на планирању активности у циљу јачања 

наставниких и компетенција 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу одабира одговарајућих видова 

стручног усавршавања наставника и стручних сарадника (избор и реализација 

семинара) 

 Сарадња са директором и педагогом приликом израде Годишњег извештаја  и плана 

рада школе 

 Сарадња са директором и педагогом приликом израде образаца и табела за 

прикупљање различитих информација од наставника и родитеља (табеле 

евиденције, сагласности ...) 

 Сарадња са директором приликом реализације постојећег Развојног плана рада 

школе, за период од 2017-2020. године 

 Сарадња са директором приликом израде новог Развојног плана рада школе, за 

период од 2020-2023. године 
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 Сарадња са педагогом приликом одабира нових наставника или наставника на 

замени (присуство разговорима, учешће у разговорима, процена кандидата, анализа 

биографија ...)  

 Сарадња са директором и педагогом у току васпитно-дисциплинских поступака 

 Сарадња са педагогом у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...) 

 Сарадња са директором и педагогом у раду Комисије за стицање дозволе за лиценце 

за наставника 

 Сарадња са педагогом приликом праћења вођења педагошке документације  

 Сарадња са педагогом приликом испитивања спремности деце за упис у први 

разред основне школе 

 Сарадња са педагогом током структуирања одељења првог и петог разреда 

 Сарадња са педагогом приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у 

 Сарадња са педагогом у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

 Сарадња са педагогом у реализацији програма професионалне оријентације 

 Сарадња са педагогом у изради образаца за појачани васпитни рад у школи, као и 

образаца праћења ситуација насиља у школи 

 Сарадња са педагогом у изради инструмената за истраживачки рад и различитих 

образаца /табела евиденције ... 

 

7. Истраживање васпитно-образовне праксе 

 

 Евалуација активности у оквиру пројекта ОЈР-а, са нагласком на реализацију 

активности психолошких радионица 

 Анализа анкетирања ученика о раду школе током ванредног стања 

 Анализа анкетирања наставника о раду школе током и након ванредног стања 

 Анализа анкетирања родитеља о раду школе током и након ванредног стања 

 Анализа анкетирања ученика и родитеља о заинтересованости за различите 

ваннаставне факултативне активности које Школа нуди у оквиру пројекта 

,,Једносменски рад у школи'' 

 

 

8. Рад у стручним органима и тимовима 

 

 Учестовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељенским 

већима старијих и млађих ученика 

 Координација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (6) 

 Учествовање/координација малих тимова за заштиту  

 Координација Стручног актива за развојно планирања у школи (4) 

 Координација Ученичког парламента (4) 

 Учествовање у Тиму за ИО (5) 

 Координација Тимова за додатну подршку ученицима  

 Учествовање у Тиму за професионални развој (5) 
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 Учествовање у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе .(4) 

 Учествовање у Тиму за професионалну оријентацију (4) 

 Учесвовање у Тимзу за ОЈР  

 

 

8. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

 

 Сарадња са стручњацима из Центра за социјални рад Барајево. 

 Сарадња са васпитачима ПУ ,,Полетарац'' (одељење у Вранићу). 

 Сарадња са Регионалним центром за таленте 

 Сарадња са Институтом за психологију Филозофског факултета 

 Сарадња са стручним службама школа на територији општине Барајево (ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић'' и Средња школа Барајево) 

 Сарадња са Интерресорном комисијом на општини Барајево. 

 Сарадња са Општином Барајево 

 Сарадња са Културним центром Барајево 

 Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадња школских 

педагога и психолога у оквиру секције стручних сарадника основних и средњих 

школа 

 Континуирано стручно усавршавање унутар установе (присуство стручним 

предавањима; учествовање и реализација интерних обука у школи, учествовање у 

ажурирању профила школе на друштвеним мрежама; презентација посећеног 

стручног скупа са темом даровитости ученика). 

 Континуирано стручно усавршавање изван установе (присуство акредитованим 

семинарима: Јачање професионалне улоге психолога у школама К1, Учешће у 

фокус групи у оквиру акционог истраживања на тему примене ИОП-3 у раду са 

даровитим ученицима, Уметност васпитања  - кључ успеха у образовању и сарадњи 

са родитељима К4, Обука за самовредновање у школама) 

 

 

9. Вођење документације, припрема за рад  

 

 Израда годишњег и месечних планова рада 

 Израда годишњег извештаја рада психолога 

 Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и 

родитељима 

 Вођење дневника рада активности школског психолога 

 Вођење евиденције стручног усавршавања у оквиру и изван установе 

 Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

 Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора 

знања (интернет, стручни часописи ...) 

 Израда инструмената за аналитичко-истраживачки рад у школи (анкете, 

упитници...) 

Припрема и договарање са педагогом , тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње . 
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БИБЛИОТЕКАР 

 

 

Школска библиотека је саставни део васпитно – образовног рада  школе. Радно време 

библиотеке је од 9 до 15 часове  што омогућава рад са ученицима  млађих и старијих 

разреда. 

     План и програм није реализован у потпуности , јер је редовна настава и рад  прекинут  

због појаве   

       Урађена је ревизија књига и расходоване су књиге које су због неадекватног  смештаја 

уништене, као и књижни фонд који  је застарео. Тиме се књижни фонд наше библиотеке 

знатно смањио. 

      Организована је посета Сајму књига  и набављено око 100 нових наслова за ученике и 

нешто од наставничке  литературе .  

      Чланови библиотеке су сви ученици и наставници школе као сви заинтересовани . Још 

увек нема код ученика већег интересовања за читање иако они могу да одлучују које књиге 

би желели да имају у библиотеци .  Сарадња  са наставницима  је у помоћи за час и неки 

часови који су држани у библиотеци били су ученицима  ииинтересантни и занимљиви.  

      Реализован је упис првака у школску библиотеку   у договору са учитељицама . У 

библиотеци су организовани  часови српског језика нприпремна настава за такмичење,рад 

секција ......Коришћен је интернет и писана литература у циљу наставног садржаја . 

       Извршена је класификација књига  као припрема  за електронско вођење библиотеке – 

по захтеву Друштва библиотекара Србије .Све припреме су урађене  у сарадњи са месном 

библиотеком  и њиховим библиотекаром .У библиотеци су обележени  значајни догађаји  

из наше  историје ( 11.новембар 19.децембар ,.......) и културе ( Дан  светог Саве.....) 

израдом паноа и пригодним програмом и предавањима наставника историје за ученике и 

грађане . 

 

 

 

7.2.  РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 

 

ДИРЕКТОР 

 

У школској 2019/20. години, почев од 1.9.2019.-те године па до 31.8.2020.-те године,  у 

сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством 

школе,  помоћно-техничким особљем школе, органима локалне самоуправе, надлежне 

Школске управе и инспекцијског сектора 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 ; 

 учествовала у изради Годишњег извештаја рада установе за  школску 2019/2020.-ту 

годину,  извештаја рада Наставничког већа, извештаја  рада органа управљања, 

извештаја рада Педагошког колегијума; 
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 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за  школску 2019/2020.-ту 

годину, као и школску 2020/2021.годину, плана рада Наставничког већа, плана рада 

органа управљања, плана рада педагошког колегијума; 

 контролисала педагошку документацију ( дневници  Обогаћеног једносменског 

рада, ЕсДневник, 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 2019/20. 

године; анализи критеријума оцењивања; 

 учествовала у изради коначног извештаја Тима за самовредновање за протекле три 

године по областима квалитета стандарда рада установе ради формирања новог 

Развојног плана школе 2020-2023.године. 

3.) старала се о остваривању Развојног плана установе: 

 учествовала у раду стручног актива за развојно планирање; 

 пратила реализацију развојног плана прегледом педагошке документације; 

 учествовала у изради новог Развојног плана установе 2020-2023.године. 

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 

2019/20. годину. 

5.) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, инспекцијским надзором , 

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 2020. 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 

превоза ученика школе (реализација јавне набавке), реализацијом пројекта за 

побољшање безбедности ученика у саобраћају и рзавоја школског спорта 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; 
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 сарађивала са органима инспекцијског надзора- стручно-педагошки надзор, градска 

просветна инспекција, републичка просветна инспекција, инспекција за 

противпожарну заштиту, тужилаштво и полиција. 

 

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 анализирала њихов рад и предлагала 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.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“: 

 свакодневно приступање информационом систему и одржавање ажурности базе 

података, радна/уговорна ангажовања запослених, формирање група и одељења; 

 проверавала тачност унетих података и потписане примерке достављала 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко Школске управе       

(бесплатни уџбеници, технички капацитети школе за пројекат ,,Повезане школе“, 

упитници о условима одвијања насатве у отежаним условима). 

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), 

 обавештавала ученике (огласна табла, књига обавештења, веб сајт, преко 

одељењских старешина), 



 

 

 
ОШ ,,Павле Поповић'' 122 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 обавештавала родитеље (огласна табла, преко одељењских старешина, фб профил 

школе, 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 ( 8 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: 

 пратила извршавање предвиђених корака тимова у установи; 

 кроз рад и руковођење педагошким колегијумом усклађивала рад стручних тимова 

и 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 све три школе; 

 фарбање површина зидова, ограде, степеништа...; 

 уређивање дворишта школе- садња ловор вишње у Шиљаковцу, стабла воћа у 

Мељаку, као и туја и бербериса у Вранићу; 

 реновирање тоалета у подручном одељењу Мељак и Шиљаковац; 

 обнављање бетонских површина и стаза у подручном одељењу Шиљаковац; 

 реновирање Анекса зграде матичне школе у Вранићу за потребе увођења 

продуженог боравка када се заврши опремање простора намештајем.   

 

16.) старала се о квалитету рада школе за време и после ванредног стања, остваривању 

стандарда и исхода постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада у извођењу 

наставе на даљину: 

 организовала начин извођења наставе на даљину од 17.марта 2020.године; 

 благовремено подносила недељне планове рада одређеном саветнику надлежне 

Школске управе; 
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 укључила се у припремање и снимање онлине часова на РТС 2 ( укупно снимила 12 

часова); 

  пратила кроз анкете, разговоре и електронску комуникацију начин остваривања 

образовно-васпитног рада у настави на даљину и у складу са тим вршила 

усмеравања и начине реализације. 

 

 

 

 

 Учешће у пројекту ,,Обогаћени једносменски рад“  у коме учествује 26 београдских 

школа, укупно 204 школе на територији Републике Србије; 

 Изабрани у пројекат ,,Повезане школе“ – интернет академска мрежа 212 школа у 

Републици Србији; 

 Учешће у пројекту ,,Основи безбедности деце“ , продукт заједничке сарадње 

Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја; 

 Предат Елаборат за Модел установу за развој школског спорта у складу са 

Правилником о модел установама. 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У току школске 2019/2020. Школски одбор је имао шест редовних седница и две ванредне 

седнице током којих је реализовао следеће садржаје из домена своје надлежности: 

 

 

 Усвојен је Годишњи извештај  о раду школе за школску 2018/2019; 

 Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2019/2020; 

 Усвојен је Анекс годишњег плана рада школе за школску 2019/20.годину; 

 Усвојен је Анекс Развојног плана школе ( Обогаћени једносменски рад); 

 Усвојен је Анекс Школског програма (август , 2020.); 

 Усвојен је план Јавних набавки и анекс плана  Јавних набавки за 2019/2020.; 

 Усвојен је извештај о Финансијском пословању школе и Завршни рачун; 

 Усвојен је шестомесечни извештај о раду директора школе за период од 

01.09.2019.године до фебруара 2020. године; 

 Дата је сагласност на избор најбољег понуђача за осигурање ученика и извођење 

екскурзија; 

 Разматрао је предлоге  о планираним радовима у школи; 

 Разматрали и доносили одлуке у вези повреде чланова забране ЗОСОВ-а и 

инспекцијских надзора у школи; 

 Разматрали и доносили одлуке о увођењу обогаћеног једносменског рада у школи; 

 Разматрали сарадњу са музичком школом ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца и 

наставак коришћења школског простора, 

 Информисани о активностима школе за покретање и предају елабората за стицање 

статуса Модел установе за развој школског спорта; 

 Информисани о активностима школе, урађеним анкетама испитивања мишљења 

ученика, наставника и родитеља у вези извођења образовно-васпитног рада учењем 

на даљину; 



 

 

 
ОШ ,,Павле Поповић'' 124 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 Разматрали и усвојили нови Развојни план школе у периоду 2020-2023.године;  

 Доносио је општа акта и измене аката ( Статут школе, Пословник о раду школског 

одбора, Пословник о раду Савета родитеља) из домена своје надлежности; 

 Сачињен је извештај о раду Школског одбора у школској 2019/2020.години; 

 Усвојен је завршни извештај о раду директора школе за школску 2019/2020.годину; 

 Бавио се и другим питањима из своје надлежности  која су утврђена Законом и 

Статутом школе; 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2019/2020.  године одржано јепет редовних и три ванредне седнице Савета 

родитеља: 

 

 На првој конститутивној седници именован је нови сазив Савета родитеља; 

 Усвојен је извештај о раду Савета родитеља у школској 2018/2019.години; 

 Разматран је извештај о раду директора школе за 2018./2019.годину; 

 Усвојен је план рада Савета родитеља за школску 2019/2020.годину; 

 Разматран је годишњи план рада школе за школску 2019/2020.годину; 

 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 2019/2020. годину; 

 Одређивање дневне надокнаде за бригу о деци на настави у природи и екскурзијама 

( бруто); 

 Разматрали о могућностима помоћи родитеља школи; 

 Упознали се са пројектом ,,Бесплатни уџбеници“; 

 Савет  је разматрао извештаје стручне службе о успеху и дисциплини ученика у 

току сваког тромесечја школске 2019/2020.године; 

 Делегирали два члана за новоформирани Општински савет родитеља по новом 

Закону о основама система образовања и васпитања; 

 Руководећи се задацима Општинског савета родитеља организовали дружења за 

ученике млађих и старијих разреда у циљу превенције вршњачког насиља; 

 Донета је одлука о избору најповољнијег понуђача за организовање новогодишње 

забаве ученика; 

 Савет родитеља није подржао акцију да се са родитељског рачуна  уплати годишња 

чланарина за Организацију Црвени крст; 

 Изабрани  представници Савета родитеља који су у четворогодишњем мандату 

заступали Савет родитеља у органу управљања Школском одбору су учествовали у 

раду Савета; 

 Дали предлог Школском одбору да се не изводе екскурзије и рекреативна настава 

због проглашења ванредног стања епидемије COVID 19; 

 Организована је прослава матурске вечери; 

 Разматрали предлоге  за увођење пилот пројекта обогаћеног једносменског рада од 

школске  2019/2020.године; 

 Давање мишљења за увођење пилот пројекта обогаћеног једносменског рада од 

школске  2019/2020.године ; 
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 Информисани о активностима школе за покретање и предају елабората за стицање 

статуса Модел установе за развој школског спорта; 

 Организација четири хуманитарне акције солидарности; 

 Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог разреда; 

 Разматран је извештај о раду директора школе; 

 Договорена је даља сарадња са музичком школом ,,Марко Тајчевић“  из Лазаревца; 

 

 

VIIIСТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 
8.1 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 

 

У току школске 2019/2020. године наставници, стручни сарадници и запослени у 

администрацији су се стручно усавршавали према годишњем плану стручног 

усавршавања.  

 

 

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. 

 

 

 

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, 
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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, 

 Пројектна настава, презентација уџбеника БИГЗ-а 

 Евалуатор ИК ,,БИГЗ,,  

 Кад је лака геометрија и мерење прија 

 Учитељијада 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, 

 Осми стручни скуп Друштва директора школа Србије, 

 Практичан рад на порталу ЦЕРЕС, 

 Јавне набавке у пракси, 
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 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 

 

 

 

Установа је организовала следеће семинаре који носе бодове стручног усавршавања 

ван установе:  

 ,,Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“, 

 ,,Концентрацијом и мотивацијом до изузетности“, 

 „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“, 

 ,,Од пројектне насатве ка ученичком предузетништву“, 

 ,,Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености“, 

 ,,Школа у борби против вршњачког насиља'', 

 ,,Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и 

васпитања Републике Србије“,  

 

 

У оквиру установе одржана су следећа предавања: 

 ,,English is fun'стручно предавање“, 

  ,,Педагошко дело М. Аласа“, 

 ,, Школа против вршњачког насиља'', 

  Презентација Правилника за ИО, 

 ,,Формативно оцењивање'', 

 ,,Читање својих ученика и подешавање наставе према томе“, 

 Противпожарна заштита, 

  ,,Превенција болести зависности''. 
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УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ/ТЕМАТСКИ ДАНИ 

 

 

Име и презиме 

наставника Д
ат

у
м

 

Предмет 

о
д

ељ
ењ

е 

Назив наставне 

јединице/теме 

 

Тип часа 

Б.Танасковић 28.11. 2019. техника и технологија 5/3 Врсте линија угледни 

С.Јевтић 23.1. 2020. српски језик 4/3 Шта знам о Светом Сави угледни 

Д.Драча 17.10. 2019. 

српски језик, 

математика, природа 

и друштво, физичко 

васпитање 

4/4 Србија тематски дан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IXУЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА, КОНКУРСИМА И АКЦИЈАМА ОД 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ И ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 
 

 

 

ПРОЈЕКАТ ,, 2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА'' 

 

Наша школа је изабрана на списак 500 школа које су добиле наставак пројекта ,,2000 

дигиталних учионица“. 

Учионице ће бити опремљене опремом коју даје на реверс  Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја.  
Национална, дводневна обука учитеља првог и другог и предметних наставника петог и 

шестог разреда основне школе у школској 2019/20. 

години ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК –

 УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈА

ЛА  
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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 такмичарског  карактера  који је повезао ученике седам општина и 

десет школа 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.  

 

 
 

 

КОНКУРС ,,ТВОЈ ЛАЈК ЗА МОЈ ПЛЕС'' 

 

У току шклске године одржано је 36 часова плесне секције у оквиру ½ одељења.Све 

девојчице (њих 11) биле су ангажоване у осмишљавању кореографија,костима и 

организацији ових часова.Активно су учествовале и радо вежбале .У марту је 

организовано такмичење ,,ТВОЈ ЛАЈК ЗА МОЈ ПЛЕС“.До тог термина припремала се 

кореографија уз песму ,,WAKAWAKA“ SHAKIRA.Кореографија је снимљена и послата на 

избор за најбољу кореограију под покровитељством Спортског савеза Србије.Три екипе 

наше школе су учествовале(поред ученица ½,две групе из школе у Мељаку).Наша школа 

сваке године учествује на овом такмичењу.Нико из наше школе није освојио прва три 

места, али су организатори послали пригодан поклон (мараме са логом ,,твој лајк за мој 

плес „ и блокчић),како би наше екипе мотивисали да и даље учествују.Екипе су имале 

прилику да покажу своје тачке и на Полигону спретности који се одржао у нашој школи 

29.3.2019.Ученице ½ одељења су својом плесном тачком отвориле игре(полигон).У 

септембру дочекујемо прваке и оквиру приредбе која је припремљена за њих биће тачка са 

плесом. 

 

 

ПРОЈЕКАТ ,,БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА'' 

 
Пројекат,,Брзином до звезда“ је осмишљен као активност која доприноси развоју и 

унапређењу спортске културе код најмлађих, усвајају се здраве навике и подиже свест о 

важности бављења спортом. Спортска активност је важан циљ васпитно-образовног рада 

јер подстиче правилан развој, унапређење координације покрета, али и свеобухватног 

психофизичког здравља деце. Уједно се развија и љубав према спорту која их води ка 

перманентном упражњавању физичких активности током читавог живота.  

Општинско такмичење у пројекту је одржано 16.октобра у нашој школи, у присуству 

представника Атлетског савеза Србије, Асоцијације за школски спорт Београда, 

представника Општинског већа за спорт и Спортског савеза Барајево, као и екипе Дома 

здравља Барајево и полиције Барајево. Учествовало је 32 дечака и 32 девојчице трећих и 
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четвртих разреда из ОШ,,Кнез Сима Марковић“ из  Барајева и ОШ,,Павле Поповић“ из 

Вранића. У пријатној спортској и такмичарској атмосфери коју су подржали представници 

Центра за културу Барајева, изабрани су  најбржи ученици и ученице који ће представљати 

нашу општину на градском такмичењу 17.новембра у Арени у Београду.   

 

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 

 

 

Крос " Трка за срећније детињство", организован је и реализовану сарадњи са Црвеним 

крстом Барајево ,у оквиру обележавања Дечије недеље. Крос је одржан 9.10.2019.године у 

фискултурној сали школе. 

Учествовали су ученици од првог до четвртог разреда. Ученици су били веома 

заинтересовани и такмичарски расположени. Такмичили су се по разредима, посебно 

дечаци, посебно девојчице.  

Три најбржа ученика ( прво, друго и треће место), у свакој категорији добила су дипломе, а 

на крају такмичења сви су послужени слаткишима. 

Ученици су куповали стартне бројеве за 50 динара. Прикупљен новац ће бити коришћен за 

помоћ угроженој деци. 

Крос је одржан и у подручним одељењима Мељак и Шиљаковац под истим условима. 

У Вранићу је учествовало 124 ученика  од чега 59 дечака и 65 девојчице. У Мељаку је 

учествовало 30 девојчица и 36 дечака, а у Шиљаковцу 9 дечака и 11 девојчица. Укупно, 

104 дечака и 106 девојчица, тј. 210 ученика. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 
Циљ 3.1. Уредити ентеријер и екстеријер школе  

 Постављена је ограда са леве и десне стране школе у целој дужини ради 

безбедности ученика, остао је неограђен део иза фискултурне сале; 

 У сарадњи са комуналним предузећем из Барајева је очишћен део иза фискултурне 

сале од грађевинског материјала који је остао од градње фискултурне сале и 

обезбеђен је простор за дечје спортске активности; 

 Посађено је украсно зимзелено дрвеће и украсно жбуње са леве стране фискултурне 

сале; 

 Изграђена је собрашница/Парламент са десне стране улаза у школу у Вранићу око 

које се сади цвеће; 

 Изграђени су мали, округли базенчићи са едукативним зеленилом у баштици која се 

надовезује на базенчиће; 

 Свака одељењска заједница у Вранићу ( 20 одељења) је засадила своју одељењску 

зимску ружу о којој се брине; 

 Посађено је ,,Генерацијско дрво“ 17.03.2020. ученика 1.разреда матичне школе у 

Вранићу; 

 Посађено је украсно цвеће и у подручним одељењима Мељак и Шиљаковац, 

офарбана ограда у Мељаку, као и бетонске стазе у Мељаку; 
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 У Шиљаковцу је посађена украсна ограда/ ловор вишња са предње стране дворишта 

до пута; 

 Посађене су воћке, дар Црвеног крста, у Вранићу, Мељаку и Шиљаковцу; 

 НЕЛТ компанија је матичној школи у Вранићу донирала две Панчићеве оморике 

које су посађене у предњем делу дворишта школе; 

 У подручном одељењу у Шиљаковцу су ( Уговор о коришћењу са ГО Барајево) 

постављене две ИНВЕРТЕР климе; 

 У подручном одељењу у Шиљаковцу су обе учионице опремљене са компјутером и 

штампачем за интерну употребу; 

 У подручним одељењима Мељак и Шиљаковац је оформљена библиотека која се 

полако богати са библиотечким фондом; 

 У подручном одељењу у Мељаку је, након крађе која је пријављена ПС Барајево, 

поново у фази опремање учионица са дигиталном опремом, а у зборници је 

компјутер са штампачем; 

 Потпуно преуређене две просторије на улазу у школу у Вранићу за потребе 

кориштења музичке школе ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца која од септембра 

2019.године одржава наставу у нашој школи, као њиховом подручном одељењу; 

 Опремљене две учионице, историја и географија, новим школским намештајем 

потраживањем од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту; 

 Добијено 11 рачунара потраживањем од Градског секретаријата за образовање и 

дечију заштиту, за потребе формирања информатичког кабинета и увођење Ес-

Дневника; 

 Израђен пројекат и завршена реконструкција крова на Анексу школе, сређене су 

доње просторија- кабинет за техничко и ликовну културу, као и школска 

радионица; 

 Отпочело је коришћење мултифункционалне просторије у новоизграђеном 

простору школе ( и даље је у току опремање простора), 

 Урађен је пројекат енергетске ефикасности, а предмер радова са спецификацијом је 

предат Градском секретаријату за образовање и дечију заштиту, уколико се 

испостави могућност израде термофасаде; 

 За потребе Ес Дневника, информатичке писмености одобрен је пројекат 

,,Информационо-комуникациона структура за установе образовања- Фаза 1 и 2“ , 

пројекат који финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Повезане 

школе; 

 Завршена инсталација пројекта МТТТ ,,Повезане школе“ ОШ,,Павле Поповић“  1-

93, при чему је свака просторија матичне школе добила интернет везу;   

 У сарадњи са родитељима је отпочео са радом пилот пројекат обогаћеног 

једносменског рада 2019/2020.године; 

 Разматран начин помоћи родитеља у организацији донаторског концерта чија 

прикупљена средства треба да буду усмерена на куповину опреме за разглас; 
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 Одбијањем захтева за доградњу подручне школе у Мељаку ( 125м од магистрале) 

покренута је иницијатива за издрадњу новог објекта школе ( добијена парцела од 

ГО Барајево, урађено идејно решење нове зграде школе и предато МПНТР на 

потписивање јер је изградња зграде школе уврштена у рационализацију мрежа 

школа у Србији); 

 Планира се дренажа матичне школе у вранићу чим се буду стекли финансијски 

услови; 

 Изграђена је собрашница са леве стране улаза у школу у Мељаку марта 2020. 

године . 

 

Циљ 3.2. Увести ђачку задругу 

  Правилник о ученичким задругама је ступио на снагу у мају месецу 2018. године, 

изведена је обука директора и секретара о начину формирања/оснивања ученичке 

задруге, након које ће се направити план реализације оснивања ученичке задруге; 

 Школски одбор је донео Одлуку о оснивању ученичке задруге na 11.седници 

одржаној 20.02.2020.године; 

 Организоване су хуманитарне акције помоћи у гардероби, намирницама и 

играчкама деци у Свратишту, Црвеном крсту и Основној школи ,, Ораховац“ на 

КиМ; 

 Организоване су хуманитарне акције прикупљања новчаних средстава за ученике 

наше школе и друге деце и оближњи азил за животиње у Дражевцу, као и поједине 

запослене у школи; 

 Секција школе ,,Весела радионица“ је имала три продајне изложбе украсних и 

употребних предмета, а прикупљена средства су утрошена за рад радионице, 

сценографију приредби за прославу Светог Саве, као и Дана школе; 

 Уређењем простора за школску радионицу стекли су се услови за отпочињање рада 

од следеће школске године за почетак рада школске радионице; 

 Еколошка секција школе је организовала прикупљање секундарних сировина- стари 

папир, електронски отпад, лименке, пластични чепови и купљене су пластичне, 

рециклажне канте ( 3 у Вранићу, 2 у Мељаку ); 

 

Циљ 3.3. Промоција школе 

 Технички изглед сајта школе је осавремењен и активности се редовно ажурирају, уз 

обавезан летопис дешавања у школи; 

 Све релевантне информације о раду школе, њених запослених, ученика и родитеља 

се редовно ажурирају преко званичног фб профила школе, као и фб/Инстаграм 

групе која прати упис у средње школе; 

 Унапређено је информисање родитеља и ученика путем друштвених мрежа( FB 

профил школе, Viber, Instagram, Whatsapp...) 

 Са родитељима се организује општи родитељски састанак приликом уписа у први 

разред ( предшколци), као и договорене активности приликом уписа у средњу 

школу ( родитељи матураната); 
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 Редовно се сваке године у октобру и децембру изводи јавни час (помен час жртвама 

масовног страдања у Крагујевцу и Вранићу) 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 
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1. Српски језик 718 - 2 716 - 4 896 - 4 716 - 4 

2. Енглески језик 283 -5 284 - 4 358 -2 285 - 3 

3. Математика 718 - 2 717 - 3 896 - 4 716 - 4 

4. Свет око нас 287 - 1 287 - 1 / / / / 

5. Природа и друштво / / / / 360 / 288 / 

6. Ликовна култура 144 / 286 - 2 356 - 4 144 / 

7. Музичка култура 143 - 1 144 / 180 / 144 / 

8. Физичко васпитање 430 - 2 430 - 2 537 - 3 429 - 3 

9. Пројектна настава 143 - 1 / / / /   

УКУПНО: А 2866 - 14 2864 - 16 3583 - 17 2722 - 14 
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1. Верска настава 140 - 4 136 - 8 173 - 7 137 - 7 

2. Грађанско васпитање / / / / /  / 36 / 

3. Народна традиција / / 143 - 1 180 / 144 / 

4. Ваннаставне активности 144 / / / / / / / 

УКУПНО: Б 284 - 4 279 - 9 353 - 7 317 - 7 

УКУПНО А+Б:  3150 - 18 3143 - 25 3936 - 24 3039 - 21 

 

Напомена: фонд часова се односи на укупан број одржаних часова у свим одељењима(од првог до четвртог 

разреда). 
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1. Српски језик 536 - 4 428 - 4 428 - 4 402 - 6 

2. Ликовна култура 214 - 2 105 - 3 107 - 1 102 - 1 

3. Музичка култура 212 - 4 108 / 108 / 98 - 4 

4. Историја 104 - 4/+1 210 - 6 209 - 7 198 - 6 

5. Географија 106 -2 212 - 4 210 - 6 200 - 4 

6. Физика / / 216 / 214 -2 203 - 1 

7. Математика 427 - 5 428 - 4 427 - 5 403 - 5 

8. Биологија 211 - 5 215 - 1 213 -3 198 - 6 

9. Хемија / / / / 213 -3 200 - 4 

10. Техн. и информ. образовање / / / / 213 -3 200 - 4 

11. Техника и технологија 214 - 2 216 / / / / / 

12. Информ. и рачунарство 108 / 104 - 4 / / / / 

13. Физичко васпитање 213 - 3 214 - 2 212 - 4 199 - 5 

14. Обавезне физ. активности 162 / 158 - 4 / / / / 

15. Енглески језик 212 - 4 211 - 5 214 -2 198 - 6 

УКУПНО А : 2719 -35/+1 2825 -37 2768 - 40 2601 - 52 
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1. Верска настава 108 / 107 - 1 106 - 2 102 / 

2. Грађанско васпитање 102 - 6 103 - 5 106 - 2 96 - 6 

3. Изабрани спорт / / / / 105 - 3 99 - 3 

4. Руски језик 208 - 8 212 - 4 210 - 6 197 - 7 

5. Француски језик 139 - 5 141 - 3 139 - 5 130 - 6 

6. Информ. и рачунарство / / / / 106 - 2 102 / 

7. Цртање, сликање, вајање 108 / / / 106 - 2 99 - 3 

УКУПНО 665 - 19 563 -13 878 - 22 825 - 25 

УКУПНО А+Б:  3384 -54/+1 3388 - 50 3646 - 68 3426 - 77 

 

 

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 39 40 33 35 147 

Број одељења 2 2 2 2 8 

 

 

Старији разреди: 

 
РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА 

Број ученика 70 62 79 57 268 

Број одељења 3 3 3 3 12 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЉАК 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 16 24 29 24 93 

Број одељења 1 1 1 1 5 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – ШИЉАКОВАЦ 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 7 3 6 7 23 

Број одељења I – III II – IV  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД - ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

ОШ „ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ” - ВРАНИЋ 

Трг палих бораца 3 

Дел. број:  1151-2-20 

Дана:  01.09.2020. 

Тел./факс: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

ПИБ бр.100141791  МБ -07001185 

Текући рачун број 840-1285660-62 

Савет родитеља ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

Наставничко веће ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

Школски одбор ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

Школска управа Београд 

Сектор за инспекцијски надзор 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о раду директора  

Основне школе ,,Павле Поповић“ у Вранићу 

школске 2019/2020.године 
 

 

У школској 2019/20. години, почев од 1.9.2019.-те године па до 31.8.2020.-те године,  у 

сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством 

школе,  помоћно-техничким особљем школе, органима локалне самоуправе, надлежне 

Школске управе и инспекцијског сектора 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 ; 

 учествовала у изради Годишњег извештаја рада установе за  школску 2019/2020.-ту 

годину,  извештаја рада Наставничког већа, извештаја  рада органа управљања, 

извештаја рада Педагошког колегијума; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за  школску 2019/2020.-ту 

годину, као и школску 2020/2021.годину, плана рада Наставничког већа, плана рада 

органа управљања, плана рада педагошког колегијума; 

 контролисала педагошку документацију ( дневници  Обогаћеног једносменског 

рада, ЕсДневник, 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 

mailto:ospavlepopovic@hotmail.rs
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ученика наше школе, анализи успеха ученика на полугодишту школске 2019/20. 

године; анализи критеријума оцењивања; 

 учествовала у изради коначног извештаја Тима за самовредновање за протекле три 

године по областима квалитета стандарда рада установе ради формирања новог 

Развојног плана школе 2020-2023.године. 

3.) старала се о остваривању Развојног плана установе: 

 учествовала у раду стручног актива за развојно планирање; 

 пратила реализацију развојног плана прегледом педагошке документације; 

 учествовала у изради новог Развојног плана установе 2020-2023.године. 

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 

2019/20. годину. 

5.) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, инспекцијским надзором , 

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 2020. 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 

превоза ученика школе (реализација јавне набавке), реализацијом пројекта за 

побољшање безбедности ученика у саобраћају и рзавоја школског спорта 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; 

 сарађивала са органима инспекцијског надзора- стручно-педагошки надзор, градска 

просветна инспекција, републичка просветна инспекција, инспекција за 

противпожарну заштиту, тужилаштво и полиција. 

 

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 анализирала њихов рад и предлагала мере за унапређивање 

њиховог рада. 
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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.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“: 

 свакодневно приступање информационом систему и одржавање ажурности базе 

података, радна/уговорна ангажовања запослених, формирање група и одељења; 

 проверавала тачност унетих података и потписане примерке достављала 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко Школске управе       

(бесплатни уџбеници, технички капацитети школе за пројекат ,,Повезане школе“, 

упитници о условима одвијања насатве у отежаним условима). 

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), 

 обавештавала ученике (огласна табла, књига обавештења, веб сајт, преко 

одељењских старешина), 

 обавештавала родитеље (огласна табла, преко одељењских старешина, фб профил 

школе, 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 ( 8 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: 

 пратила извршавање предвиђених корака тимова у установи; 

 кроз рад и руковођење педагошким колегијумом усклађивала рад стручних тимова 

и актива; 
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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 све три школе; 

 фарбање површина зидова, ограде, степеништа...; 

 уређивање дворишта школе- садња ловор вишње у Шиљаковцу, стабла воћа у 

Мељаку, као и туја и бербериса у Вранићу; 

 реновирање тоалета у подручном одељењу Мељак и Шиљаковац; 

 обнављање бетонских површина и стаза у подручном одељењу Шиљаковац; 

 реновирање Анекса зграде матичне школе у Вранићу за потребе увођења 

продуженог боравка када се заврши опремање простора намештајем.   

 

16.) старала се о квалитету рада школе за време и после ванредног стања, остваривању 

стандарда и исхода постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада у извођењу 

наставе на даљину: 

 организовала начин извођења наставе на даљину од 17.марта 2020.године; 

 благовремено подносила недељне планове рада одређеном саветнику надлежне 

Школске управе; 

 укључила се у припремање и снимање онлине часова на РТС 2 ( укупно снимила 12 

часова); 

  пратила кроз анкете, разговоре и електронску комуникацију начин остваривања 

образовно-васпитног рада у настави на даљину и у складу са тим вршила 

усмеравања и начине реализације. 

 

 

 

 

 Учешће у пројекту ,,Обогаћени једносменски рад“  у коме учествује 26 београдских 

школа, укупно 204 школе на територији Републике Србије; 

 Изабрани у пројекат ,,Повезане школе“ – интернет академска мрежа 212 школа у 

Републици Србији; 
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 Учешће у пројекту ,,Основи безбедности деце“ , продукт заједничке сарадње 

Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја; 

 Предат Елаборат за Модел установу за развој школског спорта у складу са 

Правилником о модел установама, 

 Предат предлог оперативног  плана рада школе за школску 2020/2021.годину и 

добијена сагласност за реализацију истог.  

  

 

 

 

 

 

 
Директор 

У Вранићу, ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

  01 .09.2020.године  

 Јела Стевановић 

 

 


