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I   УСЛОВИ РАДА 

 

 

1.1 УСЛОВИ РАДА ПОД КОЈИМ ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ 

 

 

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

док су кабинети за ликовно васпитање и техничко образовање, као и нова фискултурна 

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

прошле године. 

 

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

фискултурне сале 1269 м
2
.  Издвојено одељење у Мељаку заузима простор од 436 м², а у 

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

3390 м². Због изграђене нове фискултурне сале, школа нема школско двориште које се 

налазило иза школе. У употреби је само део дворишта испред школе. Покренута је јавна 

набавка за грађевинско уређење дворишта око спортске сале. Завршетак радова се очекује 

до средине октобра 2018. године. 

 

Школски простор задовољава само основне потребе: садржи простор за 

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

адаптиран кабинет за ликовну културу.Има библиотеку са делом који је предвиђен за 

читаоницу. 

 

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

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

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

 

Ове школске године је окречено степениште и ходници у матичној школи, као и две 

учионице. Реновиран је кабинет за информатику, обзиром да ће од следеће школске 

године информатика бити обавезан предмет у петом разреду. 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 у ходницима у приземљу и на 

прозорима фискултурне сале. Офарбана су врата на ходницима.  

У подручном одељењу у Шиљаковцу су окречене учионице, ходник, дечји тоалет. 

Ограђено је школско двориште, на иницијативу родитеља из Шиљаковца. 

 

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

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

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

 

Вранић 

 

Ш к о л с к е  п р о с т о р и ј е  

  

 

Сви видови рада са ученицима су реализовани у кабинетима и наменским 

учионицама.  

Предметна настава се реализовала у следећим просторијама: 

- два кабинета за српски језик, 

- два кабинета за страни језик, 

- један кабинет за математику, 

- кабинету за физику и хемију, 

- кабинету за географију, 

- кабинету за биологију, 

- кабинету за информатику, 

- кабинету за ликовну културу, 

- кабинету за музичку културу, 

- два кабинета за основе технике, 

- фискултурној сали и 

- новој учионици за ваннаставне активности у новосаграђеној згради.  

 

Мељак 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  4 Наставна зборница/са дигиталном 

учионицом 

1 

  Котларница 1 

  Кухиња 1 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  11 Наставна зборница 1 

Библиотека  1 Канцеларија 3 

Кабинет за ТО 2 Архива 1 

Кабинет за ликовно 1 + 1 Склониште 1 

Кабинет за информатику 1 Котларница 1 

Фискултурна сала 1 Кухиња 1+1 

Просторија за пријем родитеља 1 Просторија за помоћно 

особље 

1 
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Шиљаковац 

 

 

1.2  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Преглед класификационе структуре и процента запослености радника школе 

 

 

 

 

 

Преглед радног искуства радника школе – на дан 31. 8. 2017. године 

 

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

Директор    1   1 

Педагог   0,50    0,50 

Психолог   1    1 

Библиотекар      1 1 

Секретар    1   1 

Рачуновођа    1   1 

Администрат. радник   0,61   0,50 1,11 

Предметни наставници 2,46 4,97 8,13 2,35 3,16 1,06 22,13 

Наставници раз. наставе 1 1 3 7 3  15 

Домар 0,50  1 0,50   2 

Кухиња 0,60  0,39 0,62   1,61 

Помоћно техн. особље  2,70 1 3 1  7,70 

Укупно: 4,56 8,67 14,63 16,97 7,66 2,56 55,05 

Назив просторије 
Број просторија 

Назив просторије 
Број 

просторија 

Учионице  2 Наставна зборница 1 

Хол  и трпезарија 1 Котларница 1 

  Кухиња 1 

Пословни и радни задаци 
Квалификациона структура 

Свега 
НК ПК КВ ССС ВШ ВСС МГ 

Директор      1  1 

Педагог      0,50  0,50 

Психолог      1  1 

Библиотекар    0,50  0,50  1 

Секретар      1  1 

Рачуновођа     1   1 

Административни радник    0,50 0,61   1,11 

Наставници разредне наставе     5 10  15 

Предметни наставници      1,40 20,73  22,13 

Домар   0,50 1,50    2 

Кухиња  0,62  0,60 0,39   1,61 

Помоћно техничко особље 4  1 2,70    7,70 

Свега: 4 0,62 1,50 5,80 8,40 34,73  55,05 
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Просечан радни стаж наставног особља је 22,50 година, а ваннаставног особља је 

18,41 година. Свеукупно просечан радни стаж запослених је 20,45 година. 

 

 

1.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 

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

нетипичној сеоској средини, највећи број родитеља је запослен и пољопривреда 

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

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

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

устанка. 

 

 

1.4. ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ  

 

 Школско двориште је окружено делимично уређеном зеленом површином, која је 

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

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

 

Организоване су акције одржавања, чишћења и уређења дворишта преко читаве 

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

уређењу ентеријера и екстеријера школе. 

 

 

1.5. СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ   

 

 

У току школске године уписало се 13 нових ученика. По разредима то изгледа 

овако: 

 

Први разред 3 ученика Пети разред 3 ученика 

Други разред 1 ученик Шести разред / 

Трећи разред 1 ученик Седми разред / 

Четврти разред 3 ученика Осми разред 2 ученика 

 

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

 

Први разред 1  ученик Пети разред 2  ученика 

Други разред 1  ученик Шести разред 2 ученика 

Трећи разред 2 ученика Седми разред 1 ученик 

Четврти разред / Осми разред 1 ученик 
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II   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО 

СМЕНАМА 

 

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

распореду : 

У Вранићу: 

 

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 - 8  8ºº - 8  13¹ - 14
oo 

12² - 13¹º 

2 8 º- 9³  8 º- 9³  14º - 14 º 13¹ - 14ºº 

3 9 - 10  9 - 10  15º -15 º 14º - 14 º 

4 10 º- 11²  10 º- 11²  15 - 16 º 15º - 15 º 

5 11³º- 12¹  11³º- 12¹  16 - 17³º 15 - 16 º 

6  12²º - 13   16 - 17³º 

 

У Мељаку  је ове године настава опет организована у две смене: прва смена од 8
00 

и друга смена од 12
25

. 

У Шиљаковцу је настава била организована само у преподневној смени и 

почињала је  у 8:30 и трајала до 12:30. 

 

 

 

 2.2. КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ТОКУ ГОДИНЕ 

  

 

Назив активности 

 

Време 

реализације 

Програм за дочек првака септембар 

Позоришна представа ,,Принче, где си?“ септембар 

  ,,Тајне авантуре кућних љубимаца“. 3D цртани филм,у Вранићу,у 

Дому културе (за 4.разред) 
септембар 

Тестирање наших ученика од стране Регионалног центра за таленте септембар 

 Обележавање Дечје недеље,,Нећу да бригам,Хоћу да се играм!“ 

 
октобар 

            ,,Трка за срећније детињство“  (Црвени крст Србије) 

-  
октобар 

Посета играонице ,,Ванилица“ (4.разред у Мељаку) октобар 

 
октобар 
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- Посета мађионичара  октобар 

Предавање ,,Дан сећања’’ за ученике осмог разреда у реализацији 

наставника Уроша Миливојевића (поводом Дана сећања на српске 

жртве у Другом светском рату) 

октобар 

Учешће 15 наших ученика у манифестацији ,,Креда црта 

маштом’’(поводом недеље дечјих права) 
октобар 

Ликовна изложба  радова ученика 6. разреда ,,Слободно ритмичко 

изражавање''  
октобар 

Ликовна изложба радова ученика 5. разреда ,,Линија’’ новембар 

Ликовна изложба радова ученика 7. разреда ,,Арабеска и примена 

пропорција’’ 
новембар 

Ликовна изложба радова ученика 8. разреда ,,Модерни стилски 

правци и визуелно споразумевање ‘’ 
новембар 

Ликовни конкрус ,,Игра’’ новембар 

Школска приреда посвећена двестагодишњици смрти Павла 

Поповића 
децембар 

Дочек Нове године у Пионирском граду (за млађе ученике) децембар 

Позоришна представа ,,Новогодишња потера“ (бесплатна представа 

за ученике у организацији Центра за културу Барајева) 

 

децембар 

Маскенбал у 1. и 4. разреду, у Мељаку децембар 

Божићни вашар у 3.разреду у Мељаку  децембар 

Ликовни конкурс ,,Ђачка униформа’’ децембар 

Посета мађионичара (за млађе ученике) у Мељаку јануар 

Приредба за родитеље, у Мељаку јануар 

 Светосавска приредба  јануар 

Литерарни конкурс за најбољу причу у сарадњи са хотелом ,,B 

Hotels’’ 
фебруар 

Ликовна изложба радова ученика 5. разреда ,, Облици’’ март 

Позоришна представа  ,,Бајка о рибару'' март 

Ликовни конкурс ,,Крв живот значи'' март 

Општи родитељски састанак са родитељима предшколаца, у 

сарадњи са ПУ Барајево 

 

март 

Математичко такмичење „Мислиша“ за ученике од 1. до 8. разреда март 

Организована посета групе старијих ученика Америчком кутку у 

организацији и пратњи наставнице Милице Војводић 
март 

Дани Франкофоније у организацији наставнице Горице Вељовић, у 

Дому културе Вранић 
март 

Свечани програм поводом Дана школе април 

Позоришна представа ,,Мало краљевство'' април 
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Ускршњи вашар у Мељаку април 

Посета ученика Сајму сувенира ,,Симболи Русије'' у ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић'' у организацији и пратњи наставнице Ведране 

Стојановић 

април 

Мале олимпијске игре – полигон свестраности, за млађе ученике мај 

Ликовна изложба радова ученика 5. разреда ,, Облици’’ мај 

Ликовна изложба радова ученика 6. разреда ,, Светлина’’ мај 

Ликовна изложба радова ученика 7. разреда ,, Ентеријер у арт деко 

стилу’’ 
мај 

Ликовна изложба радова ученика 8. разреда ,, Контраст ликовних 

елемената’’ 
мај 

Такмичење ,,Шта знаш о Црвеном крсту“ (4.разред) мај 

Позоришна представа ,,Алиса у земљи чуда“ 

 
мај 

Одељењска приредба 4.разреда у Дому за стара лица ,, Ружа 

пријатељства“ у сарадњи са Црвеним крстом ,,Улепшајмо живот 

старима,нашим поштованим другарима 

мај 

Мајски песнички сусрети (1. 2. и 3.разред) Члан жирија Оливера 

Поповић Митић 

 

мај 

Одржана је приредба за предшколце на којој су ученици 4.разреда 

пожелели добродошлицу будућим првацима ,,Добро нам дошли 

ђаци нови,нека вам сваки будући дан у школи буде радостан!“ 

 

мај 

Презентација Средње школе, Барајево мај 

Презентација Грађевинско- техничке школе ,,Бранко Жежељ'' мај 

Позоришна представа ,,Мало краљевство'' мај 

. Приредба за родитеље (1.разред) у Мељаку 

 
јун 

Ликовна изложба радова ученика 5. разреда ,, Орнаменти’’ јун 

Ликовна изложба радова ученика 6. разреда ,, Поентилизам и 

импресионизам’’ 
јун 

Ликовна изложба радова ученика 7. разреда ,, Доминанта у 

скулптури’’ 
јун 

Завршна приредба за родитеље (2. и 4. разред) у Мељаку јун 

Избор најлепшег плесног пара (2.разред) у Мељаку 

 
јун 

Обука за противпожарну заштиту ученика и запослених у школи јун 

Час Народне традиције са волонтерима Црвеног крста, у 4. разреду 

(Вранић) 
јун 

Општи родитељски састанак са родитељима ученика осмог разреда 

поводом уписа у средњу школу 
мај 

Завршна приредба за родитеље (2. и 4.разред) у Мељаку јун 
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Пано ,,Најбољи ученици'' јун 

 

 

 

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

РАЗРЕДА 

 

 

На основу Годишњег плана  рада школе за школску 2016/ 2017. годину, поглавље 2. 

Организација Образовно – Васпитног рада у школи, одељак план и програм излета и 

екскурзија у школској 2016/2017. години  Савет родитеља и управа школе су организовали 

извођење екскурзија за ученике од првог до осмог разреда. 

 

ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ  су организоване за ученике од првог до седмог разреда , 

на следећим релацијама: 

 

 

I - разред:   

 

Дана 11.5.2017. године реализован је излет за ученике првог разреда на релацији 

Вранић-Сурчин-Пећинци-Засавица-Вранић. На излет је ишло 47 ученика. Излет је 

реализован аутобусом туристичке агенције „Гранд турс“.  

 Полазак из Вранића је био у 08:05, а из Мељака у 08:20. У 09:10 смо стигли у 

Сурчин и пошли у обилазак ваздухопловног музеја, где су ученици могли хронолошки да 

виде развој авиона и хеликоптера. Ученицима је пуштен кратак филм о авионима. Полазак 

из Сурчина ка Пећинцима је био у 10:25.  

У Пећинце смо стигли у 11:00 где смо посетили јединствени музеј хлеба 

„Јеремија“, где су ученици могли видети старо оруђе, различите врсте хлеба, као и 

колекцију слика сликара Јеремије. На том месту је направљена  кратка пауза од 11:40 до 

12:15.  

Око 13 часова смо стигли у Засавицу где је до 13:25 било предавање о ретким 

врстама које насељавају ово подручје. Од 14:10 до 14:35 трајала је вожња бродићем у којој 

су ученици посебно уживали. Од 14:40 реализоване су слободне активности. Око 16:50 

смо кренули пут Вранића. У Мељак смо стигли око 18:20, а у Вранић око 18:30.  

Ученици су били веома задовољни излетом и својски су уживали у дану и 

активностима.  
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II разред:  

 

Екскурзија ученика другог разреда реализована је дана 11.5.2017.год. на релацији: 

Вранић-Ваљево-Манастир Лелић-Бранковина. 

Полазак је био у 8 часова испред школе у Вранићу. На излет су кренула одељења II1 и II2 

из Вранића и одељење II3 из Мељака.Обишли смо Манастир Лелић, а затим смо кренули 

у Ваљево где смо посетили Градски музеј, Муселимов конак и Тешњар. Након тога 

посетили смо Бранковину и њене културно-историјске знаменитости. У повратку смо 

свратили у манастир Каона. У Вранић смо стигли око 18:15 часова. Пошто су деца предата 

родитељима, аутобус је око 18:30 часова стигао у Мељак испред школе. 

Путовање је било пријатно, а деца лепо расположена. Сарадња наставника са возачем и 

водичем била је на завидном нивоу. Сви унапред предвиђени садржаји, циљеви и задаци 

реализовани су у потпуности. 

 

III разред:  

 

У четвртак, 11. маја 2017. године реализован  је једнодневни излет на релацији  

Вранић-манастир Каленић-Јагодина-Вранић. Ишли су ученици трећег разреда- III1 и 

III2 из Вранића, III3 из Мељака и ученици од I до IV разреда из Шиљаковца. У „double 

decker” аутобусу била су 72 ученика које су водили учитељи: Јела Стевановић, Слађана 

Дамевић, Оливера Поповић Митић, Тамара Бабић и Милан Митић. На пут је пошла и 

Милица Тодоровић, мајка у пратњи детета ( 1. разред из Шиљаковца). 

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

наставницима из Вранића и Шиљаковца). У Мељаку, испред школе, у аутобус су ушли и 

ученици III3 одељења са својом учитељицом. Вожња је настављена ка Београду и изласку 

на ауто-пут Београд-Ниш. 

У 9:50 направљена је пауза  на одморишту код Старог храста. После пола сата настављена 

је вожња ка манастиру Каленић. 

Манастир Каленић је женски манастир Српске православне цркве и припада шумадијској 

епархији.Посвећен је Ваведењу Богородице. Потиче из 15.века и задужбина је 

протовестијара Богдана, угледног велможе деспота Стефана Лазаревића. Обишли смо цео 

манастирски  комплекс: цркву, коначиште, Манастирски музеј, продавницу. При поласку, 

монахиње су свакоме од нас поклониле по две иконице.  

Из манастира смо кренули у 13:30 и наставили вожњу ка Јагодини.  

У Јагодини смо прво посетили Музеј воштаних фигура. То је један од шест музеја у 

Европи, а први у Србији са ликовима домаће историје од Светог Саве до Коштунице и 

Дивца. Отворен је 2008. године. После разгледања и фотографисања кренули смо ка 

зоолошком врту. 

У зоолошком врту „Тигар” видели смо његове најатрактивније становнике: тигрове, 

лавове, вукове, леопарде, мајмуне, змије, зебре,антилопе кенгуре ... Уживали смо у 

прекрасном парку са пуно зеленх површина и клупа за посетиоце. Из зоолошког врта 

отишли смо у Градски парк Ђурђево брдо. 

Излетиште Арачлијски поток на Ђурђевом брду карактерише листопадна и зимзелена 

шума, са неколико природних чесама, стазама за шетње, летњом позорницом, фонтанама 

и вештачким водопадом. Ту су се ученици играли, куповали сувенире, јели сладолед и 

забављали до поласка кући. 

У 17:20 смо кренули из Јагодине. Уз краће задржавање на једној бензинској станици, у 

Мељак смо стигли  у 19:40. Ту су изашли ученици из Мељака које су родитељи већ 

чекали. Аутобус је наставио до центра Шиљаковца где су деца предата родитељима. Из 
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Шиљаковца , аутобус  је наставио ка Вранићу, до школе где се и завршава ово путовање. 

Ученике из Вранића сачекали су родитељи. 

Путовање је било пријатно и безбедно. Возач је коректно одрадио свој посао. Аутобус је 

био исправан, радила је клима, а имали смо и музику. Туристички водич је била 

припремљена за  овај путни правац, како познавањем пута тако и својим излагањима о 

свим знаменитостима на које смо наилазили. Њена излагања су била прилагођена узрасту 

ученика и наставном Плану и програму. 

 

 

IV разред 

 

Дана 11.5.2017. године реализован је излет за ученике четвртог разреда на релацији 

Вранић-Троноша-Текереш-Тршић-Вранић. На излет је ишло 52 ученика. Излет је 

реализован аутобусом туристичке агенције „Гранд турс“.  

Учитељица IV2 разреда, Добринка Маринковић није пошла на планиран излет због 

смртног случаја у породици, а њене ученике водила је учитељица IV1, Љиљана Каличанин, 

уз потпис свих родитеља ученика IV2. 

Учитељи су задовољни са радом туристичког водича и возача. Путовање је 

протекло без проблема. Ученици су задовољни изведеним излетом.  

Полазак је био у 08:00 часова из Вранића. Аутобус је из Вранића ишао по децу у 

Мељак. Повратак у Вранић је био у 19:40. 

 

 

 V разред 

Вранић – Сремски Карловци –манастири Ново Хопово и Крушедол –Петроварадин –

Стражилово – Вранић 

 

Планирано је било да рута буде: Вранић – Сремски Карловци –Стражилово – 

Петроварадин –манастири Ново Хопово и Крушедол – Вранић, међутим због кише која је 

падала до 9:30h одлучили смо да посету Стражилова одложимо за крај екскурзије. 

 

Планирано 78 ученика на излету 

51 – 27 ученика (Бојана Симић) – због болести одсутан Страхиња Павловић 

52 –23ученика (Јасмина Тешић) 

53 –28ученика (Момчило Вулевић) – због болести одсутна Анђелија Скорупан 

 

 

Укупно на излету: 76 ученика  

 

Водич туристичке агенције „Гранд турс“ д.о.о из Новог Сада: Марица Цукров, Возач: 

Мики 

План пута: 

Окупљање испред школе у 7.40h. 
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  Полазак из Вранића Кренули у 8:05 

100км 9:40 Сремски Карловци 

 (Гимназија и чесма 4 лава) 

Посета Гимназијеи обилазак чесме 4 лава до 

11:20 

10км 11:30 Манастир Крушедол Обилазак манастира до 12:30 

10км 12:50 Манастир Ново Хопово Обилазак манастира до 13:30 

26км 14:30 Петроварадин 

 (Тврђава и Музеј Новог 

Сада) 

Обилазак Тврђаве и музеја до 16:15 

12км 16:45 Стражилово Слободно време до 18:10 

100км 19:40 Вранић  

 

Аутобус је кренуо испред школе у 8:05h. Ишли смо Ибарском магистралом до 

Орловаче, па обилазницом око Београда преко Добановаца, Батајнице и Инђије. 

У Сремске Карловце стигли смо у 9:40h. Сремски Карловци су градско насеље на 

десној обали Дунава 6km од Новог Сада. Били смо у Карловачкој гимназији која поседује 

најстарију школску библиотеку у Србији. У дворишту школе налази се биста Бранка 

Радичевића који је био ученик школе. У ту школу ишла је и Мина, ћерка Вука Караџића, 

која је била заљубљена у Бранка. Школа поседује и вредну збирку минерала. У обилазак 

школе водила нас је ученица 4. разреда те гимназије. У школи је у прво време изучавано 

више природних предмета, а данас је то језичка гимназија. Испред Саборне цркве је чесма 

4 лава обележје првог система канализације у граду. У граду се налазе и Градска већница 

и православна Богословија које ми нисмо обишли. У Сремским Карловцима смо били 1сат 

и 40мин. 

У фрушкогорски манастир Крушедол стигли смо у 11:30 и остали до 12:30. 

Манастир је саграђен 1515. године од стране владике Максима Бранковића и његове мајке 

Ангелине. Најбогатија је ризница српског сликарства у Војводини од 16. до 18. века. У 

њему су сахрањени патријарх Арсеније Чарнојевић, Ангелина Бранковић, књегиња 

Љубица, краљ Милан Обреновић и Арсеније Рашковић. 

Манастир Ново Хопово је од Крушедола удаљен 10km. Цео манастирски комплекс 

је по својој архитектури, просветној улози, историји богатој културним, верским и 

политичким догађајима један од најзначајнијих манастира у Војводини, а посебно међу 

фрушкогорским манастирима. У манастиру се налазе најстарије очуване мошти на свету 

из 4.века, мошти светог великомученика Теодора Тирона. У манастиру смо били 40мин. 

У Петроварадин смо дошли у 14:30. То је некадашњи утврђени град поред Дунава, 

данашњи део ужег градског подручја Новог Сада. Обишли смо Петроварадинску тврђаву 

чији су темељи постављени у 17. веку. Изградња тврђаве трајала је 88 година. Изградњу 

су водили аустријски војни архитекти. Изграђена је на 112 хектара. Испод тврђаве се 

простире око 20km подземних тунела, распоређених у 4 нивоа. Ми смо обишли део од 

1,2km првог нивоа који је предвиђен за обиласке. Температура на том нивоу је 12
◦
C током 

целе године. Прошетали смо до Старог сата чија мала казаљка показује минуте, а велика 

сате. Одатле се пружа прелеп поглед на Нови Сад. Обилазак је трајао 1сат и 45мин. 

Стражилово, врх Фрушке горе, је удаљено је 12km од Петроварадина. На врху 

брда налази се гроб Бранка Радичевића, српског песника из доба романтизма. Деца су на 

Стражилову провела 1сат и 30мин у игри.  

У 18:10 кренули смо назад. У Вранић смо дошли у 19:40. 

Екскурзија је протекла без инцидената. Било је лепо време осим кише на почетку 

пута. Водич Марица је лепо сарађивала са нама и објашњавала поред чега пролазимо, где 

се налазимо и шта видимо. Возач је био одличан. Става смо  да је екскурзија била веома 

успешна.  
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VI – разред     

 

Вранић – манастир Раваница – Ресавска пећина – Виминацијум – манастир 

Манасија (Ресава) – Национални природњачки центар Свилајнац − Вранић 

На излет је ишло 46 ученика и 3 наставника (Урош Миливојевић, Равијојла 

Шарчевић и Боривоје Танасковић). 

За излет је пријављено између 44 (14 ученика из VI/1, 14 ученика из VI/2 и 16 

ученика из VI/3)   

 

 

 

План пута: 

Место долазак полазак Реализација 

Вранић - 8:00 

 

Полазак из Вранића је прошао у лепом расположењу 

пошто су ученици дошли на време на зборно место и 

дисциплиновано попунили аутобус. У питању је био 

високоподни аутобус у коме су и клима и разглас 

радили. Ученици су стално подсећани да хигијену и 

дисциплину одрже на зацртаном нивоу. 

Раваница 11.00 11.30 

 

Раваница је манастирска задужбина кнеза Лазара 

Хребељановића, владара Моравске Србије. Манастир је 

изграђен између 1375. и 1377. и посвећен Вазнесењу 

Господњем. Фрескопис је рађен у годинама пред 

Косовску битку, али од првобитног фрескописа није 

остало много. У манастиру се чувају мошти кнеза 

Лазара.  

 

Ресавска пећина 12.15 13.15 

 

Посета Ресавској пећини је оставила посебан утисак на 

ученике. Сама пећина је дужине 4,5 километара, а за 

туристичке посете је уређено 800 метара. Пећински 

накит се јавља у три боје: црвеној, жутој и белој, те се 

пећина са разлогом назива и „Ресавска лепотица“.  

Организација посете пећини је, због објективних 

околности (клизав терен, недостатак природног светла, 

велика влажност...) изведена уз висок ниво 

предострожности. Ученици су озбиљно прихватили 

савете наставника и водича и посета пећини је била 

обављена примерно.   

 

Манасија 14.00 14:30 

 

 

Манасија или Ресава је задужбина деспота Стефана 

Лазаревића (1389−1427), наследника кнеза Лазара. 

Манастир је саграђен у првој четвртини 15. века и 

доцније је био центар Ресавске школе, где су чуване и 

умножаване рукописне књиге. За разлику Раванице, у 

Ресави је фрескопис одлично очуван, а у манастиру се 
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чувају и мошти деспота Стефана. Поред тога, 

манастирско утврђене је очувано и реконструисано 

тако да манастирска целина делује импресивно за 

посетиоце.  

Национални 

природњачки 

центар 

Свилајнац 

16:30 18:00 

 

У Национални природњачки центар у Свилајнцу 

приспели смо око 16.30. Ученици су имали стручну 

туру кроз лепо уређен и нов музеј почевши од поставке 

„ Геолошки времеплов ‟ преко збирки посвећених 

палентологији, свету минерала и стена, метеоритима, 

Леденом добу, археологији Лепенског вира и 

биодиверзитету Србије. За крај, ученици су посетили 

музејски парк „Диносвил‟ у коме се налазе модели 

диносаура у и других изумрлих животиња природној 

величини, као и модел вулкана висине 10 метара у 

коме се налази и поставка посвећена вулканима. 

Вранић 19:45  

 

Повратак у Вранић протекао је без проблема. 

 

 

Туристичка агенција „Гранд турс“ д.о.о из Новог Сада обавила је свој део посла 

добро и сарадња са њима је била задовољавајућем нивоу. 

Наша препорука за следећу ексурзију ученика шестог разреда да се свакако укључи 

посета Националном природњачком центру у Свилајнцу кога су ове године наши ученици 

посетили први пут. 

 

 

VII – разред    

 

 

Вранић – Смедеревска тврђава – галерија Милене Павловић Барили – Виминацијум 

– Сребрно језеро – Вранић 

На излет је ишло 55 ученика (16 ученика одељења 71, 19 ученика одељења 72 и 20 

ученика одељења 73), 1 родитељ пратилац (за Филипа Ђурђевића) и 3 наставника (Тања 

Веселиновић, Јелена Игњатовић и Милош Добријевић). 

За излет је пријављено између 45 и 59 ученика који плаћају пун износ. 

 

 

 

План пута: 

Место долазак полазак Реализација 

Вранић - 8:00 

У аутобусу је било 61 место и исто толико путника (1 

возач, 1 водич, 3 наставника, 1 родитељ пратилац и 55 

ученика). Аутобус је исправан, уредан, са климом и 

разгласом.  

Смедеревска 

тврђава 
09:30 10:30 

Смедервска тврђава , споменик културе од изузетног 

значаја, саграђена је на ушћу реке Језаве у Дунав 1428. 

године.  Једна је од највећих тврђава равничарског 

типа у Европи.  
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Ученици су могли да чују причу о Смедервској 

тврђави, о њеном грађењу, историји, значају и 

легендама везаним за њу.  Имали су времена да је 

разгледају и да се попну на зидине са којих се пружа 

диван поглед .  

Ученици су могли да виде сценографију која се 

тренутно поставља за потребе снимања серије о 

Немањићима. 

Доживљај је на тренутак покварила лагана киша, али је 

убрзо престала.  

Галерија 

Милене 

Павловић-

Барили 

11:15 11:40 

Ученици су имали кратко предавање о Миленином 

животу и стваралаштву. Милена Павловић Барили је 

била српска сликарка, ћерка слвног италијанског 

композитора Бруна Барилија. Рођена је 1909. године у 

Пожаревцу. Најзначајнији је домаћи представник 

надреалистичког  романтизма. Стваралаштво је 

започела у родном граду, а наставила у Америци. Њена 

родна кућа преуређена је у галерију, у којој је 

изложено четрдесетак Милениних слика хронолошких 

поређаних (иако галерија поседује готово 900 

Милениних дела). Поред слика у галерији се налази и 

део Милениних личних ствари, као и нешто сачуваног 

намештаја из куће.  

Виминацијум 12:10 14:25 

Виминацијум је археолошко налазиште које се налази у 

близини Пожаревца. Римски војни логор и град настао 

је у првом веку и трајао до почетка седмог века. Био је 

главни град римске провинције  Горње Мезије која је 

обухватала највећи део данашње Србије. Ученици су 

обишли више локалитета:  римске терме, гробнице, 

научни центар, амфитеатар, као и у целости сачуван 

секлет мамута Вике пронађен 2009. године, а изложен 

за посетиоце 2014. Највећи утисак на ученике оставио 

је научни центар у ком се налазе бисте 18 римских 

императора, рођених на територији Србије. Локални 

водич је упутио ученике у историјат града, као и 

животне навике тадашњих становника. 

После разгледања направљена је кратка, получасовна 

пауза. 

Сребрно језеро 15:30 17:10 

Сребрно језеро дуго је 14 километара и широко 300 

метара. Ученици су посетили уређени део језера 

недалеко од Великог Градишта. Посета језеру била је 

искључиво забавног карактера, а највећи део времена 

ученици су провели у луна-парку. 

Вранић 19:10  Повратак у Вранић протекао је без проблема. 

 

Возач се звао Зоран, а водич туристичке агенције „Гранд турс“ д.о.о из Новог Сада 

био је Марко. Он је децу информисао о свим битним стварима за локалитете које смо 

обишли. Задовољни смо сарадњом са оба представника агенције.  

Наша препорука за следећу ексурзију ученика седмог разреда да се избегне посета 

Сребрном језеру пошто је потпуно несадржајна. 
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VIII – разред   

 

 

Пошли смо на екскурзију 12.5.2017. у 8.00 из Вранића. Уз одморе, успут, у 12.30 

смо стигли у Перућац. Ученици су имали прилику да разгледају језеро и да уз особље  

комплекса сазнају на који начин ради хидроцентрала и "ревирзибилна" хидроцентрала  

као јединствени систем обнавлјанја воденог потенцијала и производнје електричне 

енергије. 

У склопу обиласка, посетили смо реку Врело са њеним водопадима, као и речицу 

Година, дугу 365 метара.  

  После Перућца одлазимо у манастир Рача који се налази на путу, Бајна Башта - 

Ужице - Златибор. Ученици су одслушали краће предаванје о историји манастира, 

посвећено вазнесенју Христовом. Сазнали су да је Рача један од главних центара српске 

средњевековне духовности, као и то да је ту постојала "рачанска преписивачка школа". 

 После тога, смо посетили меморијални комплекс "Кадињача" који је био на самом 

путу екскурзије и који није био планиран, али је уврштен у посету. Обишли смо га из два 

разлога, зато што смо имали доста слободног времена и што је тај обилазак представљао 

нешто другачији поглед на новију српску историју,  која је била у склопу Југославије и  

која се одвијала за време Другог Светског Рата. Сматрали смо да је то згодна едукативна 

прилика која се разликује од устаљеног приказа историје манастирског живота и старије 

српске традиције а да је такође, иако данас "склоњена" из политичког контекста, 

заслужује барем да се помене, с обзиром на жртве и хероје који су гинули ослобађајући тај 

део територије од фашистичке немачке војске 1941. године. 

 Предвече, истог дана стижемо на Златибор, где се смештамо у хотел. Ученици су 

распоређени по собама и добили су слободан обилазак града уз пратњу наставника. 

Касније се враћамо у хотел на вечеру и током ноћи, одлазимо у дискотеку која је била у 

склопу хотела. Касније одлазимо на спавање око 01.00 после поноћи. 

 Сутрадан,  доручак у хотелу и одлазак путем националног природног комплекса 

Увац, где се упознајемо са одгајалиштем орлова и белих супова, ретких птица из породице 

лешинара који спадају у заштићене врсте. Одлазимо у хотел на ручак и крећемо путем 

Вранића. 

 На путу назад обилазимо манастир Милешева из 1219. године. Цркву је подигао 

жупан Владислав, други син краља Стефана Првовенчаног и унука Стефана Немање. 

Манастир је подигнут у рашком стилу. Највеће уметничко достигнуће у оквиру фреско 

сликарства представља  Бели Анђео исказано кроз лепоту фреске Богородице из 

Благовести. Бели Анђео представља део светске уметничке баштине и фреска је 

заштићена УНЕСКО-м. 

 Последњи у низу обилазака је манастир Благовештење који смо кратко посетили, 

одморили се у његовом конаку и кренули назад за Вранић. 

 У Вранић стижемо око 19.30 часова и завршавамо екскурзију. 
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Настава у природи 

 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

и изборни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први 

циклус обавезног образовања- у климатски погодном месту, из здравствено-рекреативних, 

образовно-васпитних и социјалних разлога. 

То је посебан вид целодневног организованог васпитно-образовног рада школе са 

интернатским смештајем, који се остварује ван места становања, у природној средини, а 

подразумева и проширено педагошко деловање путем активности у слободном времену. 

За укупан развој личности ученика настава у природи има вишеструки значај- 

здравствени, педагошки и социјални. Уз повећани обим физичке активности, у здравој 

животној средини, овај облик васпитно-образовног рада доприноси очувању и 

унапређивању укупног здравља детета. Образовно-васпитна вредност наставе у природи је 

у томе што се непосредним опажањем прородне и друштвене средине и потпуним 

доживљајем стварности, коју треба проучавати, омогућује утврђивање и проширивање 

постојећих и стицање потпунијих, дубљих и трајнијих знања. Директан контакт и 

интеракција са природним окружењем доприноси бољем уочавању законитости које важе 

у природи и схватању значаја њене заштите и очувања. Боравак ученика у природи 

доприноси и њиховој социјализацији, јер се кроз целодневне заједничке активности 

међусобно боље упознају, сарађују и зближавају. Такође се подстиче и њихова 

одговорност и самосталност у обављању личне хигијене и бриге о себи. 

Пре поласка на наставу у природи организован је лекарски преглед свих ученика., а 

добијене здравствене листове учитељице носе у својо документацији. 

Циљеви наставе у природи су: 

 - очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања                

   ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја, 

 - стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина  

   живота и организовања и коришћења слободног времена, 

- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу,  

    уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и 

културном наслеђу, 

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима. 

Задаци и садржај наставе у природи се остварују на основу наставног плана и 

програма образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег програма рада школе. 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика, 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром, 

- очување природне дечје радозналости за појаве у природи и  

  подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз      

 одговарајуће активности. 

- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне  

  истраживачке задатке, 

- развијање способности сналажења, тј. оријентисања у простору и  

  времену, 

- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна, 

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима, 

- подстицање групног рада, договарање и сарадње са вршњацима и  

  одраслима кроз одговарајуће активности. 
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Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја 

различитих наставних предмета и других ваннаставних активности.  

Један од битних услова успешне реализације овог облика васпитно-образовног рада 

јесте припрема ученика, родитеља и наставника, те су одржани неопходни родитељски 

састанци на којима смо разговарали о разним аспектима наставе у природи. 

Одвајање ученика од породице у дужем временском периоду и боравак у новим 

условима представља озбиљан захтев за ученике тог узраста и зато је важно да буду добро 

припремљени за оно што их очекује на настави у природи. 

 

Распоред дневних активности 

 

ПЕРИОД : 18.4. – 25.4.2017. ( 7 ноћи ) 

МЕСТО : Златибор , хотел ,,Голија“ 

ИЗВОЂАЧИ :  

Добринка Маринковић 

      Професор разредне наставе одељење IV -2 

      Број ученика : 7 

Слађана  Дамевић 

     Професор разредне наставе одељење III – 2 

     Број ученика : 16 

ОРГАНИЗАЦИЈА : ,,Гранд  турс“ 

 

Ученици ОШ ,,Павле Поповић“ , одељења IV-2 и III-2 , боравили су на Златибору. 

Смештени смо у хотел ,,Гoлија”. Ученици III-2 у приземљу ( 6 соба + соба за учитеља ), 

IV-2 на првом спрату ( 2 собе +соба за учитеља ) деца су распоређена у договору са 

учитељем. 

Број кревета по собама прилагођен,иако су собе, углавном трокреветне и четворокреветне. 

Свака соба је имала ТВ и своје купатило. Хигијена је задовољавајућа,собе су током дана 

сређиване ( усисавање,брисање,под...) као и ходник... 

Пут до хотела је протекао без проблема и при доласку и при одласку. Правиле су се 

потребне паузе. 

Боравак смо почели са вечером,а завршили ручком. Ужина је спакована и подељена на 

паузи при повратку кући. 

Оброци су сервирани  у кухињи хотела ( 3 главна оброка и поподневна ужина ) 

ДОРУЧАК    8.30 h 

РУЧАК        13.30 h 

УЖИНА       16 h 

ВЕЧЕРА       18.30 h 

Храна је била свежа,укусна и по потреби додавана ученицима који су желели  још. 

Послуживана је у тачно договорено време. 

У склопу хотела налази се базен и неколико ограђених терена. У изградњи спортска сала 

затвореног типа. 

Настава се могла одвијати у неколико просторија. Постоје табле и основна средства за рад 

( организацију часа ).  

У предворју, поред рецепције постоји могућност пуштања интересантних 

емисија,филмова... 

Лекар је био доступан 24h . Имао је своју ординацију,као и потребне лекове . Увек је био 

расположен и спреман да саслуша и прегледа сваког ученика. Лекове су деца добијала по 

потреби. 
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Рекреатор је организовао свакодневне активности у складу са временским приликама. У 

периоду одвијања рекреативне наставе, падао је снег и било је веома хладно ( испод  0 

степени , пар дана) . 

Ми смо се надали лепшим и топлијим данима,па гардероба која је понета није одговарала 

тренутној температури. Због тога је рекреатор шетње прилагођавао  и организовао тако да 

се деца не исквасе много и не претерају са боравком на хладном ваздуху. Постојала је 

свакодневна преподневна шетња, одмор и учење након ручка. Ишли смо до центра 

Златибора, метеоролошке станице, споменика, шетали поред  језера, ратне болнице, цркве, 

парка диносауруса... 

Послеподне је било резервисано за одлазак на базен. То је било посебно интересантно  

свој деци и баш су уживали свакодневно. Вода у базену је била чиста, простор за 

пресвлачење уређен. У склопу базена налазе се свлачионице,тушеви, фенови... 

Рекреатор их је сачекивао,био све време присутан заједно са нама учитељима и испраћао 

их.  

Вечерњи програм је био разноврстан. Почињао је у 20h , а завршавао у 21.30h – 22h . 

Свако вече имало је нову тему или задатак ( маскембал, најбоља фризура,караоке, квиз..).  

Деца су била весела и радо су учествовала у свим активностима.  

На крају рекреативне сви су добили дипломе. Организован је и преподневни програм, у 

затвореном простору, када време није дозвољавало да се изађе у шетњу. На теренима 

испред хотела, када није било падавина, дечаци су играли фудбал,а девојчице су 

организовале своју игру ( чуњеви, лопте...). 

Поред ових техничких и организационих ставки,најбитнија је атмосфера која је владала. 

Ученици су били весели и сваки дан им је био интересантан. Лепо су сарађивали са 

Дејаном, рекреатором, једва чекајући следећи задатак. 

Свакодневно су им прегледане собе,тако да су се трудили,а уједно и учили како се понаша 

када делимо простор и када смо у заједници. 

Колегама препоручујем хотел и надам се да су кроз извештај схватили да замерки нема. 
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III    ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

и анализа садржаја, урађени су у току септембра.  

 

Циљ анализе је био: 

 

- Примена и поштовање Правилника о наставном плану и програму основног  

  образовања и васпитања са свим изменама и допунама,  

- Поклапање садржаја  годишњег и месечних планова, 

- Пропорционална расподела обраде и осталих врста часова, 

- Планирање контролних, писмених вежби и писмених задатака, 

- Врсте уџбеника и приручника које користе ученици, 

- Врсте приручника и стручне литературе коју користе наставници, 

-Расподела броја часова датих за допунску, додатну наставу у оквиру задужења 40-

точасовне радне недеље. 

Евиденција месечних планова рада наставника пратила се сваког месеца. 

Евиденцију је пратио педагог школе. 

Реализација наставних планова и програма праћена је месечно, квартално и 

полугодишње, кроз Стручна већа и Одељенска већа. 

 

 

АНАЛИЗА ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 

Ове школске године посећено је укупно 56 часова наставе. Од тога 19 часова према 

Годишњем плану редовног педагошко-инструктивног рада, 13 угледних часова и 2 

огледна планиранирана у оквиру Стручног већа разредне наставе, 12 угледних и 4 огледна 

часа планиранирана у оквиру Стручних већа из области предмета. Пет Стручних већа, од 

постојећих седам реализовало је планиране огледне часове. Сви наставници разредне 

наставе реализовали су угледне односно огледне часове. Шест наставника предметне 

наставе није реализовало угледне односно огледне часове. Педагошко- психолошка 

служба није реализовала све планиране посете у оквиру Годишњег плана редовног 

педагошко-инструктивног рада. Разлог је немогућност да се усагласи планирани обим 

посла са ангажовањем педагога на 50% рада.  

Приликом посете часовима и праћењу остварености стандарда у оквиру области 

квалитета Настава и учење, посебна пажња је поклоњена следећим показатељима: 

подстицање ученика, корелација и примена знања, праћење и оцењивање ученика, учење 

ученика да користи различите начине за решавање проблема, учење ученика да процењују 

свој напредак (самовредновање), учење ученика да постављају циљеве у учењу и 
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индивидуализација у раду на часу. Након одржаног часа, кроз индивидуалне разговоре са 

наставницима детаљно су анализирани часови и оствареност стандарда. Такође, дате су и 

препоруке за унапређивање образовно-васпитног рада.  

У оквиру редовне посете забележено је да: 74% наставника подстиче ученике, 84% 

учи ученике различитим садржајима користећи корелацију, 42% наставника користи 

различите поступке вредновања и праћења рада ученика на часовима који нису по свом 

типу часови провере знања и 74% наставника примењује мере индивидуализације. 

У оквиру посете огледним часовима забележено је да: 83% наставника подстиче 

ученике, 100% учи ученике различитим садржајима користећи корелацију, 33% 

наставника користи различите поступке вредновања и праћења рада ученика на часовима 

који нису по свом типу часови провере знања и 83% наставника примењује мере 

индивидуализације.  

У оквиру посете угледним часовим забележено је да: 84% наставника подстиче 

ученике, 88% учи ученике различитим садржајима користећи корелацију, 44% наставника 

користи различите поступке вредновања и праћења рада ученика на часовима који нису по 

свом типу часови провере знања и 72% наставника примењује мере индивидуализације. 

Оно што је уочљиво, очекивано и похвално да је већи проценат заступљености 

подстицања ученика и примене корелације присутан у реализацији огледних и угледних 

часова у односу на редовне часове. У реализацији огледних часова примећен је мањи 

степен заступљености различитих начина вредновања и праћења рада ученика него шти је 

то случај у реализацији редовних и угледних часова. Чини нам се да је разлог већа 

усмереност наставника на саму припрему и успешност рализације огледног часа. Што се 

тиче заступљености индивидуализације за све ученике којима је такав рад потребан, 

препорука је да се већа пажња посвети овом сегменту рада.   

Такође, анализирали смо и заступљеност следећа три показатеља која су у најмањој 

мери заступљена у раду наставника: наставник учи ученике да користе различите начине 

за решавање проблема, наставник учи ученике да процењују свој напредак 

(самовредновање) и наставник учи ученике да постављају циљеве у учењу. Од свих 

посећених часова, на 26 часова примећено је да наставник учи ученике да користе 

различите начине за решавање проблема, на три часа је пимећено да наставник учи 

ученике да процењују свој напредак (самовредновање) и на два часа је примећено да 

наставник учи ученике да постављају циљеве у учењу. Препорука је да у даљем 

планирању и реализацији наставе посебну пажњу треба посветити овом сегменту наставе 

и учења. 

Било је часова који су задовољили све стандарде, међутим, узимајући у обзир 

присутност интердисциплинарности, корелације на различитим нивоима, иновативност и 

креативност издвојиле бисмо и похвалиле следеће часове : 

- Огледни тематски час „Обичаји за Васкрс/Припрема за писмену проверу/Врста и 

служба речи (именице, глаголи и придеви)“ . Реализатори часа су Тамара Бабић и Милан 

Митић. Час је реализован у два спојена комбинована одељења (1/5,3/4 и 2/4, 4/4). 

- Огледни час „Самостални рад на сопственом пројекту или рад на рачунару“. Час 

је реализован са ученицим 5/1 у сеоској библиотеци. Реализатор часа је Боривоје 

Танасковић у сарадњи са библиотекарком библиотеке у Вранићу. 

- Огледни интердисциплинарни час „Обједињавање покрета, игре и звука-

Ренесанса“. Час су реализовали Илија Спасојевић и Тања Веселиновић са ученицима 7/3. 
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IV  УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

4.1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА НА НИВОУ ШКОЛЕ 
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4.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II IIOЛУГОДИШТА ПО РАЗРЕДИМА 

 

        

 

Млађи разреди 
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2-1 
Милена 

Јанковић 
18 7 12 6 0 0 0 0 0 0 0 

2-2 
Радица 
Ђорић 

19 7 13 3 3 0 0 0 0 0 0 

2-3 
Јадранка 
Мацура 

25 9 16 7 2 0 0 0 0 0 0 

2-4 
Милан 
Митић 

8 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Укупно II разред 70 24 47 18 5 0 0 0 0 0 0 

3-1 
Соња 

Стошић 
23 10 13 5 4 0 1 0 0 1 0 

3-2 
Слађана 
Дамевић 

23 6 9 9 4 0 1 0 1 0 0 

3-3 
Оливера 
Поповић 
Митић 

25 4 9 11 4 1 0 0 0 0 0 

3-4 
Тамара 
Бабић 

8 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 

Укупно III разред 79 24 36 27 13 1 2 0 1 1 0 

4-1 
Љиљана 

Каличанин 
20 7 12 6 2 0 0 0 0 0 0 

4-2 
Добринка 

Маринковић 
20 4 11 6 3 0 0 0 0 0 0 

4-3 
Ирина 

Стефановић 
21 7 13 6 2 0 0 0 0 0 0 

4-4 
Милан 
Митић 

6 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 

Укупно IV разред 67 21 40 18 9 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО II-IV 216 69 123 63 27 1 2 0 1 1 0 

Проценат II-IV  31,94% 56,94% 29,17% 12,50% 0.46% 0,93% 0% 0,46% 0,46% 0 

 

 

 

Старији разреди 
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5-1 
Бојана  
Симић 

28 4 9 12 7 0 0 0 0 0 0 0 

5-2 
Јасмина 
Тешић 

24 6 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 

5-3 
Момчило 
Вулевић 

28 5 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно V  80 15 25 32 23 0 0 0 0 0 0 0 

6-1 
Урош 

Миливојевић 
18 2 3 9 5 0 1 1 0 0 0 0 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА 

 

6-2 
Равијојла 
Шарчевић 

20 3 6 6 7 0 1 0 1 0 0 0 

6-3 
Боривоје 

Танасковић 
18 1 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно VI 56 6 13 22 19 0 2 1 1 0 0 0 

7-1 
Јелена 

Игњатовић 
23 2 9 4 9 0 0 0 0 0 0 1 

7-2 
Милош 

Добријевић 
23 2 6 7 7 0 1 1 0 0 0 2 

7-3 
Тања 

Веселиновић 
23 1 4 8 10 1 0 0 0 0 0 0 

Укупно VII 69 5 19 19 26 1 1 1 0 0 0 3 

8-1 
Горица 

Вељовић 
23 1 2 7 14 0 0 0 0 0 0 0 

8-2 
Илија 

Спасојевић 
24 1 2 9 12 1 0 0 0 0 0 0 

8-3 
Јелена  
Видић 

22 4 6 6 9 1 0 0 0 0 0 0 

Укупно VIII 69 6 10 22 35 2 0 0 0 0 0 0 

Укупно V-VIII 
27
4 

32 67 95 103 3 3 2 1 0 0 3 

Процен
ат 

V-VIII  
11,6
8% 

24,4
5% 

34,6
7% 

37,5
9% 

1,09
% 

1,09
% 

0,73
% 

0,36
% 

0% 0% 0% 

Позитиван успех Негативан успех 
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II 70 24 47 18 5 0 70 0 0 0 0 0 0 0 

III 79 24 36 27 13 1 78 1 1 2 0 0 0 3 

IV 67 21 40 18 9 0 67 0 0 0 0 0 0 0 

II - IV 216 69 123 63 27 1 215 1 1 2 0 0 0 3 

V 80 15 25 33 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI 56 6 13 22 20 1 56 0 0 0 0 0 0 0 

VII 69 5 19 19 22 2 67 0 0 0 2 0 0 2 

VIII 69 6 10 22 35 2 69 0 0 0 0 0 0 0 

V - VIII 274 32 67 96 100 5 272 0 0 0 2 0 0 2 

II -VIII  490 101 190 159 127 6 485 1 1 2 2 0 0 5 
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Два ученика се преводе из трећег у четврти разред. Један ученик има три 

недеовољне оцене, а други две. Од три ученика која су полагала разредни испит један 

ученик је положио и уписао се у седми разред.  Два ученика су поновила седми разред. 

Два ученика шестог разреда и један ученик седмог су били упућени на полагање 

поправних испита у августу.  Сви ученици су положили разреде. 

 

 

 

4.3  УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ДРУГОГ 

ПОЛУГОДИШТА 

Млађи разреди Старији разреди 

О
д

ељ
ењ

е 

 
 
Одељенски 
старешина 

Просек 
одељења 

Просек са 
изборним 
предметима 

О
д

ељ
ењ

е 

 
Одељенски 
старешина 

Просек 
одељења 

Просек са 
изборним 

предметима 

2-1 Милена Јанковић 
4.54 4.56 

5-1 Бојана 
Симић 

4.05 4.12 

2-2 Радица Ђорић 
4.44 4.47 

5-2 Јасмина 
Тешић 

4.04 4.10 

2-3 Јадранка Мацура 
4.51 4.54 

5-3 Момчило 
Вулевић 

3.93 4.00 

2-4 Милан Митић 4.64 4.69 Просек V 4.01 4.07 

Просек II 4.51 4.54 
6-1 Урош 

Миливојевић 
3.69 3.76 

3-1 
Јела Стевановић 

4.25 4.32 
6-2 Равијојла 

Шарчевић 
3.79 3.87 

3-2 
Слађана Дамевић 

4.11 4.19 
6-3 Боривоје 

Танасковић 
3.74 3.82 

3-3 
Оливера Поповић 
Митић 

4.10 4.14 Просек VI 3.74 3.82 

3-4 
Тамара Бабић 

4.59 4.64 
7-1 Јелена 

Игњатовић 
3.85 3.93 

Просек III 4.23 4.26 
7-2 Милош 

Добријевић 
3.67 3.76 

4-1 Љиљана Каличанин 4.46 4.53 
7-3 Тања 

Веселиновић 
3.65 3.73 

4-2 
Добринка 
Маринковић 

4.26 4.35 Просек VII 3.72 3.81 

4-3 Ирина Стефановић 4.46 4.51 
8-1 Горица 

Вељовић 
3.43 3.52 
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Ранг листа одељења са најбољим успехом – млађи разреди 

 

Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 2/4 (Шиљаковац) 4.69 
2. 3/4 (Шиљаковац) 4.64 

3. 2/1 4.56 

4. 2/3 4.54 
5. 4/1 4.53 

 

 

 

 

 

 

Ранг листа одељења са најбољим успехом – старији разреди 

 

Ранг Разред и одељење  Средња оцена 

1. 5/1 4.12 

2. 5/2 4.10 

3. 5/3 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4 Милан Митић 4.33 4.42 
8-2 Илија 

Спасојевић 
3.47 3.51 

Просек IV 4.39 4.46 
8-3 Јелена 

Видић 
3.68 3.75 

Просек II-IV 4.37 4.41 Просек VIII 3.52 3.59 

Просек 
школе 

II- VIII 4.06 4.11 
Просек V-VIII 

3.75 3.82 
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4.4   УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

  

 

 

 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од другог до четвртог разреда) 

 

 

 

Предмет 
II полугодиште 

шк. 2015/2016. год. 

II полугодиште 

шк. 2016/2017. год. 

Српски језик 4.08 4.00 

Енглески језик 4.14 4.15 

Ликовна култура 4.91 4.81 

Музичка култура 4.70 4.60 

Свет око нас 4.20 4.41 

Природа и друштво 4.26 4.15 

Математика 3.86 3.82 

Физичко васпитање 4.99 4.98 

УКУПНО 4.40 4.37 

Народна традиција 4.76 4.96 

УКУПНО 4.58 4.41 

 

 

Најбољи успех је забележен из следећих предмета (сем изборних предмета који не 

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

Одличан успех је забележен из предмета Музичка култура, Ликовна култура, 

Физичко васпитање, свих изборних предмета и из владања. Врло добар успех је постигнут 

из Српског језика, Математике, Енглеског језика, Свет око нас/Природа и друштво. 

Поредећи успехе из 2015/16. и 2016/17. школске године можемо приметити да су 

постигнућа по предметима доста уједначена. 
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ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од петог до осмог разреда) 

 

 

 

Предмет 
II полугодиште 

шк. 2015/2016. год. 

II полугодиште 

шк. 2016/2017. год. 

Српски језик 3.12 3.08 

Енглески језик 3.52 3.68 

Ликовна култура 4.45 4.50 

Музичка култура 3.93 3.85 

Историја 3.32 3.48 

Географија 3.31 3.51 

Физика 2.98 2.68 

Математика 3.14 3.15 

Биологија 3.24 3.34 

Хемија 3.30 2.87 

Техничко и информатичко образовање 3.25 3.40 

Физичко васпитање 4.58 4.76 

Француски језик 3.38 3.42 

Руски језик 3.50 3.44 

Изaбрани спорт 4.75 4.93 

Владање 4.78 4.84 

УКУПНО 3.66 3.75 

Информатика и рачунарство 4.83 4.91 

Цртање, сликање, вајање 4.74 4.71 

УКУПНО (изборни предмети) 4.79 4.81 

 

На крају другог полугодишта школске 2016/2017.-те године најбољи успех је 

забележен из следећих предмета (сем изборних предмета који не улазе у просек оцена): 

Изабрани спорт,  Физичко васпитање и Ликовна култура. Одличан успех је забележен из 

предмета Физичко васпитање, Изабрани спорт и владања. Врло добар успех је постигнут 

из Ликовне и Музичке културе, Енглеског језика, Руског језика , Српски језик, Историја, 

Географија, Физика, Математика, Биологија, Хемија, Техничко образовање и Француски 

језик. 

 Поредећи крај школске 2015/16. године и протекле 2016/17. године можемо 

приметити да су постигнућа по предметима врло уједначена. 
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4.5.   БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА  ПО ПРЕДМЕТИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

Предмет 
I 

полугод. 

II 

полугод. 

Крај шк. 

године 

Српски језик 13 / 1 

Енглески језик 8 2 / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура 3 / / 

Свет око нас / / / 

Природа и друштво 1 1 / 

Историја 3 / 1 

Географија 5 / 1 

Физика 20 1 1 

Математика 27 3 1 

Биологија 4 / 2 

Хемија 15 1 1 

Техничко и информатичко образовање 1 / / 

Физичко васпитање / / / 

Француски језик 8 / / 

Руски језик 3 1 / 

Укупно 111 9 / 

 

 

 

Три ученика су у јуну излазила на разредне испити. Један ученик  из свих наставних 

предмета. Након завршеног разредног испита ученик је понављао разред са четири недовољне 

оцене (физика, хемија, биологија и математика). Други ученик је полагао разредни испит  из 

српског језика, математике, енглеског, историје, географије, физике, биологије, хемије и 

француског језика. Ученик је поновио разред са четири недовољне оцене (српски језик, 

географија, историја, биологија). Трећи ученик је положио разредни испит. Сви ученици који 

су полагали поправне положили су и уписали наредни разред основног школовања. 

 

* Два ученика трећег разреда се преводе са недовољним оценама. Један ученик има јединице 

из енглеског језика, математике и природе и друштва, а други ученик има јединице из 

енглеског језика и математике. 
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4.6. ВЛАДАЊЕ  И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II 

ПОЛУГОДИШТА 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

У току школске 2016/2017. године, на нивоу целе школе, има укупно 43 095 изостанка, од 

тог броја је 41 673 оправданих и 1 422 неоправданих изостанака. Број оправданих изостанака 

у старијим разредима износи 26 127, а у млађим 13 731. Број неоправданих изостанака у 

старијим разредима износи 1372, а у млађим 12. 

  

 

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (без подручног одељења у 

Шиљаковцу) од I до IV разреда: 

 

 

Владање/разред 

 

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

VIII 

I-

VIII 

Примерно 64 69 78 66 277 78 51 63 58 250 527 

Врло добро 2 1 / / 3 1 2 2 6 11 14 

Добро / / 1 / 1 1 3 / 5 9 10 

Задовољавајуће / / / / / / / 3 / 3 3 

Незадовољавајуће / / / / / / / 1 / 1 1 

Васпитно-

дисциплинске 

мере 

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

VIII 

I-

VIII 

опомена / / 1 1 2 10 6 27 11 54 56 

укор одељенског 

старешине 
/ / 2 / 2 2 9 13 4 28 30 

укор одељенског 

већа 
/ / / / 0 1 2 4 6 13 13 

укор директора / / / / 0 / / 2 / 2 2 

укор 

наставничког 

већа 

/ / / / 0 / / / / 0 0 
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Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 1/4 339 

2. 1/2 356 

3. 2/1 461 

 

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

 

Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 6/1 1054 

2. 6/3 1477 

3. 6/2 1737 

 

 

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

 

Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 6/3 2 

2. 6/2 23 

3. 5/1 26 

 

 

 

V  ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

5.1. Резултати са такмичења 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

 

 

Резултати градског такмичења: 

 

- Mилица Радосављевић, 5/1 – 2. место 

- Павле Видановић, 5/3 – 3. место 

 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

- Сара Јелић, 5/2 – 2. место 

- Милица Поповић, 5/1 – 2.место 

- Павле Видановић, 5/3 – 2.место 

- Исидора Весић, 5/2 – 3. место 

- Петра Радусиновић, 5/2 – 3. место 

- Теодора Драшковић, 5/2 – 3. место 
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- Милица Радосављевић, 5/1 – 3. место 

- Давид Михаиловић, 5/3 – 3.место 

- Лазар Поповић, 6/1 – 3. место 

- Милица Југовић, 8/2 – 3. место 

- Ангелина Павловић, 8/3 – 3.место 

 

 

 

Резултати општинског такмичења рецитатора: 

 

- Сара Поповић 3/1 – 2. место 

- Јован Поповић 1/1 – 3. место 

- Јана Јоксић 4/2 – 3. место 

- Страњиња Вулевић 4/3 – 3. место 

- Моника Радовановић, 7/2 – 2.место 

- Филип Миљковић, 8/3 – 2. место 

 

 

 

Резултати ,,Мајских песничких сусретања'': 

 

- Никола Станковић, 7/3 – 1. место 

- Моника Радовановић, 7/2 – 1. место 

- Милица Радосављевић, 5/1 – 3. место 

 

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: 

 

 

Резултати градског такмичења из енглеског језика: 

 

- Ања Зоговић, 8/2 – 1. место и пласман на републичко такмичење 

 

 

Резултати републичког такмичења из руског језика: 

 

- Милица Ивановић, 8/2 – 2. место на републичком такмичењу. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА: 

 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 

- Наталија Јовић 3/3 – 3. место 

- Андрија Вукмировић 4/3 – 3. место 
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- Џогаз Сергеј 5/3 -  3.место 

- Радовић Јован 8/3 - 1.место   

 

 

 

ФИЗИКА: 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

- Никола Станковић, 7/3 – 1. место 

 

 

ХЕМИЈА: 

 

 - Никола Станковић, 7/3 – пласман на градско такмичење. 

 

 

 

БИОЛОГИЈА: 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

- Петра Радусионовић, 5/2 – 1. место 

- Сара Јелић, 5/2 – 1. место 

- Мира Вујичић, 8/3 – 2. место 

 

Резултати градског такмичења: 

 

- Сара Јелић, 5/2 – 1. место 

- Петра Радусиновић, 5/2 – 2. место 

- Мира Вујичић, 8/3 – 3. место 

 

 

ИСТОРИЈА: 

 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

- Лазар Поповић, 6/1 – 3. место  

- Александар Југовић, 7/1 – 3. место 

 

 

Резултати градског такмичења: 

 

- Лазар Поповић, 6/1 – 3. место  

- Александар Југовић, 7/1 – 3. место 
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 ГЕОГРАФИЈА: 

 

 - Александар Југовић, 7/1 – 3. место на градском такмичењу 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ,,Шта знаш о саобраћају’’ 

 

Резултати такмичења општинског такмичења за млађу групу:  

 

- Стефан Пантић, 6/3 – 1. место и пласман на градско такмичење 

- Барбара Петровић, 5/1 – 3. место 

 

 

Резултати општинског такмичења за старију групу:  

 

- Божидар Ускоковић, 7/1 – 3. место 

- Ива Јелић, 8/1 – 3 место 

 

 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 

 

 

 Ученице 5. и 6. разреда (мали фудбал) – 3. место на градском такмичењу 

 ( Барбара Петровић, 5/1 

 Бојана Ђурђевић, 5/1 

 Теодора Драшковић, 5/2 

 Милица Јелић, 6/1 

 Анђела Петровић, 6/1 

 Андреа Станић, 6/2 

 Тијана Луковић, 6/2 

 Наташа Мудрић, 6/3 

 Теодора Јовчић, 6/3 

 Александра Вученовић, 6/2) 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА: 

 

На ликовном конкрусу ,,Крв живот значи’’ у организацији Црвеног крста, Барајево 

Давид Михаиловић, 5/3 је освојио 3. место 

 

 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА: 

 

 На такмичењу ,,Златна сирена’’ Јован Радовић, 8/3  је освојио 2. место. 
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5.2  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

 

5.2.1 ЦРВЕНИ КРСТ  

 

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

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

Поповић“ Вранић и Мељак.  Дани су им били испуњени разним радионицама за које су се 

постарали волонтери Црвеног крста, као и одлазак на базен.  

       Почетком септембра 2016.године у првим разредима ОШ спроведена је акција 

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

саобраћају, деци је подељен Пажљивков буквар и распоред часова Црвеног крста. 

Започели смо са припремама за следећу акцију Трка „За срећније детињство“ 

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

детињство“ на фудбалском терену у Вранићу, продато је 323 стартна броја. Током 

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

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

људима. 

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

„Уређење школских дворишта“ . Акцију смо спровели у школским двориштима Мељак, 

Шиљаковац и Вранић. Посађене су саднице воћа јабуке, кајсије и шљиве. Саднице су 

обезбеђене од стране Црвеног крста  Барајево. 

     У децембру је организована акција Добровољног давалаштва крви и започело је 

прикупљање чланарине за организацију Црвеног крста. Прикупљено је 27 300.00 динара. 

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

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

предавања. 

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

значи“ 

У марту, за професоре, одржан семинар за припрему квиза  „Шта знаш о Црвеном крсту“ 

ипред  ОШ „ Павле  Поповић“  Вранић присуствовала је проф. разредне наставе Ирина 

Стефановић, припреме су трајале до почетка маја када је одржано и такмичење. На 

школском делу такмичења учествовало је пет екипа од којих су две пласиране у следећи 

круг, општинско такмичење. На општинском такмичењу екипе су освојиле друго и 

четврто место, као награде подељени су  комплети  школског прибора.  

     4. маја 2017. у ОШ „ Павле Поповић“ одржана је акција Добровољног давалаштва крви.                       

У недељи Црвеног крста  од 8-15 маја у просторијама Црвеног крста Барајево, направљена 

је изложба радова са конкурса „Крв Живот значи“ а победницима конкурса  као и 

учитељима и наставницима подељене су пригодне награде, захвалнице и дипломе Црвеног 

крста Барајево.  У ликовним радовима  од I-IV разреда прво место и треће место освојили 

су Страхиња Вулевић и Стеван Мацура одељење IV/3 Мељак, учитељица Ирина 

Стефановић док је у категорији  од  V-VIII разреда треће место освојио Давид  

Михаиловић V/3  Вранић наставница Тања Веселиновић. У литерарним радовима у 

категорији од  I-IV разреда друго и треће место освојили су  Огњен Бабић и Јана Јоксић 

IV/2 Вранић, учитељица Добринка Маринковић.  Млади волонтери разреда IV/3  школе у 

Мељаку заједно са учитељицом Ирином Стефановић одржали су приредбу Добровољним 

даваоцима крви 11.маја на Национални дан даваоца крви у просторијама Црвеног крста 

Барајево.      
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      12.маја посетили  смо  Дом за старе у Мељаку ,где су млади волонтери разреда IV/3  

школе у Мељаку заједно са учитељицом Ирином Стефановић одражали добровољну 

приредбу под називом „ Улепшајмо живот старима, нашим поштованим другарима“  

Крајем маја удружили смо старе и младе волонтере Народном традицијом. У школи 

Мељак и Вранић стари волонтери Црвеног крста Барајево преносили су своје знање 

младим волонтерима о поштовању Народне традиције, учили су како да од старих  најлон 

кеса, плетењем направе готов производ по својој жељи.  

Почетком јуна у ОШ „Павле Поповић“ Вранић одржано је још једно предавање на 

тему  „Борба против  трговине људима“.   

 

 

 

 

VI   ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

 

6. 1.  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

 

 

У току фебруара месеца обављено је редовно анкетирање ученика осмог разреда о 

њиховим професионалним интересовањима. Анкетирано је укупно 66 ученика, одн. 96% 

од укупног броја осмака у генерацији (69). 

 

39% ученика (прошле године 33%) је у току анкетирања изјавило да је донело одлуку коју 

школу ће уписати, одн. који образовни профил, 56% има неколико потенцијалних избора о 

којима још увек размишљају, а 5% није дало одговор. Од прошле године долази до лагане 

промене тренда да се смањује број ученика који имају већ јасну одлуку коју школу ће 

уписати на почетку другог полугодишта, већ напротив забележен је пораст управо ове 

групе ученика. 

 

 

 Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

 

Ликовно 37 (56%) 

Физичко 33 (50%) 

Енглески језик 23 (35%) 

Биологија 22 (33%) 

Српски језик и Историја 21 (32%) 

 

 

Прошле године одабир је био нешто другачији:   

 

- Историја, Физичко, Ликовно, Биологија, Српски језик  су и ове године као и пар 

претходних међу првих  пет омиљених предмета (Ликовно опет на првом мест, након 

трећег места протекле две године). 

-  Биологија прошле године на петом, а ове године на четвртом месту.  

-  Физичко као и прошле на другом месту.  

-  Српски језик прошле године на четвртом месту, ове године на петом.  

- Историја ове године на петом месту, а прошле на првом  
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- Ове године Енглески језик се поново вратио међу првих пет омиљених предмета, ове 

године на трећем месту.  

   

 

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

интересантна су: 

 

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

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

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

 

Појединачно,  занимања која се издвајају као позитивни избори су: 

 

- Занимања из области информацијоних технологија 16 (програмер, администратор мрежа 

...) 

- Полицијац 14 

- Кувар и фризер 10 

 

Ове године занимања из професионалне области Информационих технологија се поново 

враћају у сам врх листе интересовања, што важи и за област Безбездности. Област 

Угоститељства и Хуманистичко-здравственог рада и даље се налазе у врху листе, док међу 

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

Имајући у виду специфичност војних и полицијских школа, ученици махом бирају неке 

друге техничке или саобраћајне образовне профиле уместо оних из области безбедности. 

Један ученик је конкурисао за упис у Војну гимназију. Такође је примећено да ученици 

који показују јасно интересовање за Угоститељство, Туризам или Администрацију бирају 

техничке или саобраћајне  школе, пре свега због недостатка бодова.  

 

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

 

Пољопривреда и производња хране 

Естетско обликовање 

Појединачно, најмање привлачна занимања су: 

 

Трговац 10 

Наставник 7 

 

Може се приметити како ове године занимање Наставник се појављује једино на листи 

мање омиљених занимања, након пар година када је био  присутан и на листи омиљених 

занимања. Трговац је и прошле године био у врху ове листе и та тенденција се понавља 

већ пар година уназад. 

 

 

 

У слободно време највише ученика, као и протеклих година, наводи да се бави 

различитим спортовима (рекреативно или тренира), затим читањем , фолклором и другим 

облицима плеса ... 
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Стручни тим за професионалну оријентацију 

 

Чланови тима: 

Равијојла Шарчевић, наставник географије 

Марија Станојевић, педагог 

Драгана Николић, психолог 

 

 

 

- Израда Годишњег ивештаја Стручног тима за ПО за школску 2016/17. годину. 

- Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2017/18. годину. 

- Израда паноа са темама професионалне оријентације. 

- Израда рекламног материјала за различите образовне профиле. 

- Образовање вршњачког тима за ПО. 

- Реализација истраживачких задатака  који су подељени ученицима вршњачког тима 

(образовни профили, делатности, професионалне области ...). 

- Покретање Фејсбук групе – Упис у средњу школу, 2017. године 

 

 

 

 

6.2. РЕЗУЛТАТИ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

     У школској 2016/2017. год. 69 ученика је полагало завршни испит. Три ученика су 

полагала у засебним просторијама. Сви ученици су решавали истоветне тестове знања.  

      Након првог уписног круга распоређено је 65 ученика. Ако посматрамо упис ученика 

према подручјима рада највећи број ученика уписао је електротехнику и машинство и 

обрада метала. Укупно 29 ученика. 

     Што се тиче броја ученика који су уписали одређене средње школе, ове године највећи 

број ученика (15) уписао је Средњу школу у Барајеву (смерови: трговац- 4, фризер- 4, 

аутомеханичар- 3, пољопривредни техничар- 1, инсталатер- 1 и економски техничар- 2). 

     Приметан је број ученика који су уписали гимназије. За разлику од прошле године када 

је два ученика уписало гимназију, ове године 7 ученика уписало је гимназије (друштвено-

језички смер 5 ученика, Филолошку гимназију 1 ученик и Војну гимназију 1 ученик). 

Прошле године на другом месту по броју уписаних ученика била је Угоститељко-

туристичка школа.  

     Саобраћајно-техничку школу уписало је 4 ученика (смерови: аутомеханичар- 1, возач 

моторних возила- 1 и техничар друмског саобраћаја- 2). 

     Техничку школу уписало је 5 ученика (смерови: машински техничар за компјутерско 

управљање- 1, техничар за компјутерско управљање- 1, електротехничар рачунара- 1 и 

смер заваривач- 2). 

     По 3 ученика уписало је: Машинску школу „Радоје Дакић“ (смер електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје), Грађевинско техничку школу „Бранко Жежељ“ 

(грађевински техничар за нискоградњу), Техничку школу „Нови Београд“ (смер 

механичар оптике), Хемијско-прехрамбено технолошку школу (смерови: хемијски 

лаборант- 1 и  прехрамбени техничар- 2) и Техничку школу ГСП (смерови: 

аутоелектричар-1, машински техничар моторних возила-2). 

     По 2 ученика уписало је: Пољопривредно-хемијску школу, Угоститељско-туристичку, 

Школу за негу лепоте и Трговачку школу. 
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     По 1 ученик уписао је: Зуботехничку школу, Политехничку школу за нове технологије, 

грађевинску школу, Техничку школу „Дрво арт“, Техничку школу „Колубара“ и 

Медицинску  школу „Надежда Петровић“. 

     У другом уписном кругу један ученик је уписао гимназију друштвено-језичког 

усмерења у Лазарецу а два ученика Средњу школу у Барајеву (смер трговац и гимназија 

општег типа).  

     Један ученик који је полагао завршни испит уписао је приватну средњу школу и поред 

позива није се појавио на попуњавању листа жеља. 

     

 

 

 
 

6.3. 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: 

 

Maарија Станојевић, педагог 

Драгана Николић, психолог 

Бобан Платанић, директор/ Јела Стевановић, вд директора од 1. маја 2017. године 

Милица Војводић, наставник енглеског језика од 1.04.2017. године 

Момчило Вулевић, наставник техничког образовања 

Сузана Јевтић, наставник разредне наставе 

Јадранка Мацура, наставник разредне наставе 

Слађана Дамевић, наставник разредне наставе 

 

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

занемаривања. Смена ученика старијих разреда је подржана са још једним новим 

чланом, то је наставница енглеског језика Милица Војводић. 

- У току ове школске године одржано је шест редовних планираних по Годишњем плану 

и шест састанака мини тимова који су се састајали поводом разматрања актуелних 

проблема, одн. насилних понашања ученика. 

- Евиденција ученика са ризичним понашањем од првог до осмог разреда. 

- Саветодавни рад са ученицима који показују ризично понашање. 

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

полугодишта (први пут спроведена је online анкета коју су попуњавали ученици од 

петог до осмог разреда на часовима информатике). 

- Анализа резултата анкета и поређење са прошлом годином.  

- У оквиру обележавања Дана толеранције 16. новембра Ученички парламент је спровео 

анкету ,,Најтолерантнији наставник’’ међу ученицима старијих разреда. Такође је 

направљен пано који је постављен у холу школе. 

- Реализација часова одељенског старешине са темом превенције насиља.  

- Реализација избора најбољег друга/другарице у одељењима до четвртог разреда. 

- Акција ,,Зид лепих порука’’ је реализована у млађим разредима. 
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- Међусобно информисање и консултације чланова Тима о појединачним случајевима 

насиља. 

- Наставници предметне и разредне наставе и стручни сарадници су похађали су семинар 

,,Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблеми насилном 

понашању деце у вртићу и школи’’ на предлог Тима за заштиту од насиља. 

- Стручни сарадници су похађали састанак стручних сарадника са темом ,,Превенција 

трговине децом и младима’’.  

- Предавање за ученике од петог до осмог разреда у организацији МУП-а са темом 

вршњачког насиља. 

- Тим је у току школске године упутио неколико ученика и родитеља на институције 

менталног здравља. 

 

 

- Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину. 

- Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 

- Сарадња са Институтом за ментално здравље. 

- Сарадња са Полицијском управом Барајево. 

- Сарадња са Домом здравља Вранић. 

- Састављање  Годишњег извештаја  Стручног  тима за школску 2016/17.годину. 

- Састављање  Годишњег  плана рада  Стручног тима за школску 2017/18.годину.       

 

 

 

6.3  СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

Чланови: 

Ирина Стефановић,наставник разредне наставе (координатор), 

Биљана Лечић,наставник разредне наставе, 

Драгана Гогић,наставник разредне наставе, 

Бојана Симић,наставник математике, 

Јадранка Мацура,родитељ. 

 

Током протекле школске године Тим је радио на следећим областима:  

 

- Постигнућа ученика и 

- Настава и учење. 

 

У оквиру ових области Тим је анализирао следеће: 

-постигнућа ученика на крају сваког квалификационог периода, 

-изостанке на крају првог и другог полугодишта,  

-резултате пробног пријемног испита за ученике 8.разреда, 

-успех ученика 5.разреда у односу на претходну школску годину, 

-резултати такмичења ученика, 

-постигнућа  ученика на квалификационим  испитима, 

-посету часова од стране ПП службе. 

 

 

. 
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6.5  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Стручни актив за развој школског програма је радио у следећем саставу: 

     - Радица Ђорић, руководилац Стручног већа разредне наставе, 

     - Милош Добријевић, члан Стручног већа за област математике, физике и техничког и 

информатичког образовања, 

     - Илија Спасојевић, члан Стручног већа за област вештина, 

- Ведрана Стојановић, руководилац Стручног већа за област страних језика, 

- Јелена Вуковић, руководилац Стручног већа за област српског језика, 

- Јелена Видић, руководилац Стручног већа за област хемије и биологије, 

- Maрија Станојевић, педагог. 

 

Реализоване су следеће активности:  

- Усвајање Годишњег плана рада за 2016/17. школску годину 

-  Утврђивање активности којима се прати остваривање програма образовања и васпитања 

(посета часовима , огледни часови, размена искустава међу колегама) 

- Анализирање и размена искустава са семинара које су похађали наставници предметне и 

разредне наставе. У школи је реализован семинар „Од агресивности до креативности“. 

- Стандарди су се примењивали за сваку наставну јединицу појединачно, у зависности од 

предмета и процене наставника/учитеља за одељење и децу индивидуално (деца која прате 

наставу по ИОП- у). 

- Наставници и учитељи су се трудили да реализују испланиране огледне и угледне часове, 

којима су присутвовали стручни сарадници, а и колеге из раличитих стручних већа. Сви 

часови су евалуирани кроз индивидуалне разговоре педагошко-психолошке службе са 

наставницима реализаторима. Извештај о инструктивно-педагошком раду саставни је део  

Извештаја о раду школе.  

- Сарадња са другим школама (размена искустава) – Центар за децу са сметњама у развоју 

(заједничке приредбе...) и Специјална школа на Умци “ Свети Сава”,  Црвени крст- 

Барајево, ОШ “Кнез Сима Марковић”, Барајево, Техничка школа Радоје Дакић, 

Предшколкса установа  “Полетарац”, Барајево.  

- Срадња са Заводом за унапређење васпитања и образовања. 

- Сарадња са Националном службом за запошљавање. 

- Сарадња са Школском управом.  

- Састављање изваштаја за школску годину 2016/2017. год. 

- Писање Годишњег плана рада Стручног тима за развој Школског програма за школску 

2017/18. годину. 

 

 

6.6  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 

-Јела Стевановић, наставник разредне наставе; oд 1. маја 2017. године Милена   

Јанковић, наставник разредне наставе 

- Марија Станић, родитељ 
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- Ива Јелић ученик 

- Жељко Илић, представник локалне заједнице 

- Драгана Николић, психолог и  координатор 

 

 

Реализоване су следеће активности: 

 

 

- Утврђивање чланова актива (од ове школске године нови чланови су Марија 

Станић, представник родитеља и Милена Јанковић, наставник разредне наставе  

као замена за Јелу Стевановић која је од 1. маја на новој позицији вд директора). 

- Састављање Годишњег извештаја за школску 2016/17. годину. 

- Састављање Годишњег плана рада за школску 2017/18. годину. 

- Састављање новог Развојног плана школе за наредни трогодишњи период. 

- Евалуација старог Развојног плана за период јун 2014 – јун 2017. 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 примене различитих задатака по нивоима за групе ученика. 

- Праћење учесталости и начин увођења пројектних активности у оквиру додатне 

наставе. 

- Праћење стручног усавршавања наставника. 

- Праћење укључивање ученика који прате наставу по ИОП-у у групни рад. 

- Праћење давања повратне информације о напредовању ученика (ученицима и 

родитељима). 

- Праћење начина самовредновања наставника. 

- Праћење начина самовредновања ученика. 

- Стручни актив није разматрао анализу резултата завршног испита јер активу није 

достављен извештај Тима за самовредновање. 

- 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, мањи број предметних наставника је одржао по један час из свог предмета 

ученицима четвртог разреда и на тај начин се упознали са ученицима и 

презентовали 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 ...  
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6.7   СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 
- Утврђивање чланова Стручног тима и промена чланства (Јела Стевановић је била 

члан до 28. априла 2017. године и уместо ње члан и координатор постаје Радица 

Ђорић, наставник разредне наставе). 

- Саставање Годишњег извештаја за школску 2016/17.годину. 

- Састављање Годишњег плана рада за школску 2017/18. годину. 

- Анализа досадашњег рада Стручног тима за ИО. 

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

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

- Организација појединачних радних састанака Тима за ИОП са наставницима 

којима је потребна додатна помоћ око писања и реализације ИОП-а. 

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

- Индивидуалне консултације са наставницима који пишу и спроводе ИОП. 

- Праћење реализације наставе по ИОП-у. 

- Сарадња са Школом за основно и средње образовање са домом ,,Свети Сава'' на 

Умци у вези са учеником 7/3 који наставу прати по ИОП-у 2 (понедељком ученик 

похађа наставу у поменутој школи, а остале дане у матичној школи у Вранићу). 

- Разматрање постигнућа, напредовања, понашања и комуникације ученика из 7/3 

који прати наставу по ИОП-у 2 (разговор са наставницима, прикупљање 

информација о постигнућима и тешкоћама у раду са учеником ...). 

- Сарадња са Јединицом за социјалну инклузију при Министарству просвете у вези 

са учеником 7/3. 

- Консултације са предметним наставницима ученика 7/3 поводом сакупљања, 

организације и израде радног материјала који прати предвиђене активности ИОП-

а2 у циљу добијања интегралног материјала који би имао функцију уџбеника. 

- Мишљење Тима о полагању завршног испита у посебној просторији за три ученика 

осмог разреда. 

- Састављање нове евалуационе листе ИОП-а. 

- Анализа евалуационих листова на крају првог полудишта. 

- Тим је састављао предлог о наставку школовања за поменута три ученика осмог 

разреда на основу спроведене професионалне оријентације у школи. 

- Присуствовање и дискутовање презентације примера добре праксе из области 

инклузивног образовања на 31. Сабору учитеља у Београду . 

- Учествовање у раду Интерресорне комисије Барајево (Драгана Николић). 

- Ове године четири ученика су упућена  на Интерресорну комисију (три ученика за 

прелазак са ИОП-1 на ИОП-2 и за једног ученика захтев за добијање персоналног 

асистента). 

 

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 1 (ИОП1) / 1 

II 2 (ИОП1) / 2 
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III 1 (ИОП2) / 1 

IV / / / 

I - IV 4 0 4 

V 1 (ИОП1) +2 (ИОП2) / 3 

VI 2 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 3 

VII 2 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 3 

VIII 2 (ИОП1) / 2 

V - VIII 10 / 11 

I - VIII 15 / 15 

 

 

ИОП 1 је похађало укупно 10 ученика. 

ИОП 2 је похађало укупно 5 ученика. 

ИОП 3 ове године није рађен ни за једног ученика.  

 

 

 

 6.8  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Чланови Ученичког парламента ове школске године су били:  

 

 

Габриела Павловић, 7/1 (представник) записничар 

Теодора Јелић, 7/1 (заменик) 

Невена Јојић, 7/2 (представник) 

Михаило Станић, 7/2 (заменик) 

Анђела Ђурђевић, 7/3 (представник) Школски одбор 

Срђан Маринковић, 7/3 (заменик) Школски одбор 

Јана Ђурђевић, 8/1 (представник) 

Ива Јелић, 8/1 (заменик) потпредседник 

Никола Миовски 8/2  (представник) 

 Милица Југовић 8/2 (заменик) 

Марко Поповић, 8/3 (представник) председник 

Мира Вујичић, 8/3 (заменик) 

 

 
 

За председника је изабран Марко Поповић, 8/3, за заменика одн. потпредседника Ива 

Јелић 8/1, док је записничар Парламента била Габриела Павловић, 7/1 (Анђела Ђурђевић, 

7/3 као замена) . Представници Ученичког парламента у Школском одбору за ову школску 

годину су били Анђела Ђурђевић 7/3 и Срђан Маринковић 7/3 , члан Стручног актива за 

развојно планирање као и прошле године је била Ива Јелић 7/1, као и члан Стручног 

актива за самовредновање - Ања Зоговић, 7/2.  

 

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

активности: 

 

- Конституисање Ученичког парламента за школску 2016/17. годину. 

- Одржано су три редовна састанака Парламента у току школске године. 
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- Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог школе. 

- Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2016/17. годину. 

- Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2016/17.годину. 

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

активности у школи). 

- Анализирање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода у току 

школске године. 

- Спровођење анкете поводом Дана толеранције ,,Најтолерантнији наставник'' – анкета је 

спроведена у старијим разредима школе. 

- Обрада добијених резултата након анкете ,,Најтолерантији наставник'' – Наставници који 

су добили највећи број гласова су: 

- Учешће у организацији новогодишње журке у фискултурној сали.  

- Украшавање новогодишње јелке и ходника школе. 

 

 

VII  СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 

7. 1. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

Стручна већа 

 

Годишњи извештај о раду Стручног већа из области предмета 

(Српски језик) 

 

Стручно веће је ове школске године радило у следећем саставу: Јелена Вуковић, Нада 

Кршанин, Јелена Игњатовић, руководилац Већа. Одржано је седам састанака, на којима је: 

- извршен избор ученика за допунску и додатну наставу 

- планирано и анализирано иницијално тестирање ученика свих разреда 

- направљен распоред држања огледних и угледних часова 

- извршена анализа одржаних угледних часова Јелене Вуковић и Јелене Игњатовић  

- анализиран рад редовне, допунске и додатне наставе на крају сваког класификационог 

периода 

- констатована посета Сајму књига са ученицима (наставнице Јелена Вуковић и Јелена 

Игњатовић водиле су 27. 10.групу од 60 ученика на Сајам књига. Подршку и помоћ 

пружили су им наставници Милица Војводић и Милош Добријевић и психолог Драгана 

Николић) 

- планиран и анализиран конкурс за најбољу кратку причу, који је наша школа расписала у 

сарадњи са хотелом „B Hotels“ (наставнице Јелена Вуковић и Јелена Игњатовић 

прегледале су стотинак приспелих радова из бројних београдских школа и одабрале три 

најбоља, која су и награђена. Да напоменемо да је ученик наше школе Јован Радовић 

освојио 2. место и таблет за своју причу „Будилници“) 

- планирано и осмишљено учешће наставница Јелене Вуковић и Јелене Игњатовић у 

организацији свечане академије којом је обележена 200-годишњица смрти Павла 

Поповића 

- договорено о задужењима и организацији прославе Савиндана(наставнице Јелена 

Вуковић и Јелена Игњатовић су, уз помоћ наставника музичкоги ликовног, наставнице 

енглеског језика Милице Војводић и учитељица испланирале и организовале приредбу 

којом је обележен Савиндан) 
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- анализирани резултати школског, општинског и градског такмичења из српског језика; 

треба истаћи да је jeданаесторо наших ученика учествовало на градском такмичењу. Двоје 

ученика остварило је запажене резултате: Милица Радосављевић 5/1-2. место и Павле 

Видановић 5/3-3.место 

- анализирана постигнућа на школском и општинском такмичењу рецитатора; ученици 

награђени на општинском такмичењу су: Јован Поповић 1/1-3. место, Јана Јоксић 4/2-

3.место, Страхиња Вулевић 4/3- 3. место, Сара Поповић 3/1 – 2. место, Моника 

Радовановић7/2 – 2.место, Филип Миљковић8/3 -2.место 

- планирана организација Мајских песничких сусретања (Како је КЦ Барајевопомерио 

поменуто такмичење за јесен, наша школа је у холу Градске библиотеке „Бранко Ћопић“ 

организовала школско такмичење. Наставнице Јелена Вуковић и Јелена Игњатовић су 

сакупиле песме и организовале такмичење. Учитељица Оливера Поповић-Митић је, као 

председник жирија, изабрала најбоље радове и прогласила победнике) 

- извршена анализа стручног усавршавања наставника. Семинари који су похађани ове 

школске године: Зимски републички семинар и семинар „Од агресивности ка 

креативности“ 

- планирана организација приредбе поводом Дана школе (наставнице Јелена Вуковић и 

Јелена Игњатовић су, уз помоћ наставника музичког Илије Спасојевића, наставнице 

ликовног Тање Веселиновић, наставнице енглеског Милице Војводић, наставнице руског 

Радмиле Ангелов и учитељица, осмислиле и организовале приредбу, која је одржана 1. 

априла у Дому културе) 

- дат предлог поделе одељења и задужења за наредну школску годину 

- анализирани резултати пробног тестирања ученика осмог разреда 

- разговарано о одржаним припремним часовима за полагање матурског испита 

- анализирани резултати завршног испита за ученике осмог разреда 

- изабран руководилац Већа за наредну школску годину (Симонида Ђорђевић) 

- састављен Извештај о раду Већа за школску 2016/17. годину 

- написан план рада Већа за наредну школску годину 

 

 

 

 

Годишњи извештај о раду Стручног већа из области предмета 

( Страни језици) 

 

 

 

26.9.2016.  Обележен је Европски дан језика пригодним паноима – ове године изабрали 

смо познате писце који су писали и за децу (Роалд Дал, А. Де Сент Егзипери и А.П. Чехов) 

19.9.2016. Наставница Милица Војводић одржала је огледни час посвећен 100 – 

годишњици рођења познатог дечијег писца Роалда дала. Часу су присуствовале педагог и 

психолог школе. 

Новембар    Наставница Ведрана Стојавновић присуствовала је обуци за „Office 365“ 

27.1. 2017.    На прослави Савиндана Марко Поповић (8-3) је извео песму Let it be, а Марко 

Јаковљевић је рецитовао препев на енглески Химне Светом Сави. 

1.12. 2016.  Одељењу 8 – 2/3 руски почиње да предаје наставница Радмила  Ангелов. 

22.12.2016. Наставница Ведрана Стојановић одржала је угледни час из руског језика у 

одељењу 5-3 са наставном јединицом „Генитив именица у множини“. Часу су 

присутвовале педагог, психолог и наставница Радмила Ангелов. 
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30., 31.1. и 1.2. 2017.   Наставница француског језика Горица Вељовић присуствовала је 

„Зимском семинару за наставнике француског језика“. 

31.1.201.7 У нашој школи је доржана семинар „Од агресивности до креативности – 

иновативни приступи проблему насилничког понашаља деце у вртићу и школи“ у 

организацији Центра за умеће родитењства. Семинару су присуствовале наставнице 

Милица Војводић и Ана Марићевић. 

30. и 31.1.2017. Наставница Радмила  Ангелов присуствовала је „Зимској школи“, 

стручном семинару за наставнике руског језика, у организацији Славистичког друштва 

Србије. 

9 – 11. 02.2017. Наставнице руског језика Ведрана Стојановић и  Радмила Ангелов су 

посетиле конференцију „Нове технологије у образовању“ у оргиназацији British Council -  

а 

18. и 19.2.2017.    Наставница Ведрана Стојановић је посетила семинар „Креативна драма 

у настави“, у организацији БАЗА АРТ, Београд. 

25.2. 2017.       Општинско такмичење из енглеског и руског језика одржано у Барајеву. 

Милица Ивановић (8-2) освојила 1. место. Такмичење из енглеског је поништено због 

нерегуларности теста. 

                         Општинско такмичење из француског је одржано у ОШ „Милош 

Црњански“, нико од наших ученика се није пласирао. 

25.03.2017.    Градско такмичење из енглеског језика је одржано на Универзитету 

Сингидунум. Ања Зоговић (8-2)   је освојила 1. место. 

                        На Градском такмичењу из руског језика одржаном у ОШ“Раде Драинац“ у 

Борчи Милица Ивановић (8-2) је освојила 2. место.  

30.3.2017.   Ученици наше школе су са наставницом француског језика Горицом Вељовић 

одржали приредбу поводом недеље Франкофоније. Ученици су глумили, рецитовали и 

певали песме на француском језику. 

1.4. 2017.      На приредби поводом Дана школе ученици су имали и тачке на енглеском, 

француском и руском језику. 

06.04. 2017.   Наставница Ведрана Стојановићћ водила је групу ученика на сајам сувенира 

„Симболи Русије“ који је организовал колегиница Мира Симеуновић у ОШ „Кнез Сима 

Марковић“ у Барајеву. Сајам је имао хуманитарни карактер. 

14.05.2017.      Ања Зоговић(8-2)   је учествовала на Републичком такмичењу из енглеског 

језика и није освојила ниједно од прва три места. 

                       Милица Ивановић (8-2) Овојила је 2. место на Републичком такмичењу из 

руског језика. 

15. и 18. 5.      Ученик из Велике Моштанице Немања Лукић, полагао је разредни испит уз 

француског језика и добио оцену – добар. 

23.5.2017.      Наставница енглеског језика Милица Војводић одржала је угледни час у 

одељењу VI-2 са наставном јединицом Irregular verbs – practice. Часу су присуствовале 

педагог, психолог и наставница математике. 

23.5. 2016.       Наставница француског језка Горица Вељовић одржала је угледни час у 

одељењу 5-1 са наставном јединицом „Les nationalites“. Часу су присуствовали педагог, 

психолог и наставник историје. 

24.5.2017.   Наставница енглеског језика Милица Војводић водила је групицу ученика 8-ог 

разреда у Амерички кутак, културни центар САД-а. 

7. и 8. 6.2017.        Уученик наше школе Зоран Маринковић (8-2) полагао је разредне 

испите из француског и енглеског језика и на оба добио оцену – довољан (2). 

8. и 11. Јун – Филип Марковић, ученик 7-ог разреда из Умке полагао је француски у нашој 

школи и добио оцену одличан (5). 
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14, 15. и 16 јун 2017.        Дежурство и супервизија на матруским испитима у ОШ „Кнез 

Сима Марковић“ У Барајеву – дежурство: Радмила  Англелов (3 дана), Ведрана 

Стојановић ( 2 дана), и Ана Марићевић (2 дана).  Супервизија: Марија Коковић и Милица 

Војводић. 

28. и 30.06.    Одржани су разредни испити из француског и енглеског језика. за двоје 

ученика одељења 7- 2, Небојшу Миљковића и Александру Ристић.  Обоје су из оба 

предмета добили оцену довољан(2).  

                      29. И 30.6.     Одржан је разредни испит из руског језика за ученика Радоја 

Станковића (7-1). Добио је оцену довољан (2). 

 

 

Стручно веће из области предмета математика, физичка и техничко и информатичко 

образовање 

 

У септембру: 

 Усвојен програм рада Стручног већа 

 Усвојен годишњи план и програм за математику, физику и ТИО 

 Предметни наставници су сачинили спискове потребних наставних средстава и 

доставили их управи школе. 

 Потврђена је подела одељења из јуна с тим сто је дошао још један наставник ТИО за 

20% наставе 

 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. 

Тестове за 6. и 8. разред дао је Завод за унапређење и вредновање квалитета 

образовања и васпитања. 

 

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. 

 

У новембру: 

 Анализирана је реализација садржаја програма, успех и постигнућа ученика из 

предмета који су у саставу овог актива у протеклом периоду. Констатовано је да се 

садржаји реализују и да су постигнућа солидна. Било је тешкоћа код ученика који 

прате наставу по ИОП-у. 

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

средства чијим би коришћењем били постигнути бољи резултати. 

 

У децембру: 

 Обзиром на број часова као и просторне могућности проблеми у извођењу редовне, 

допунске и додатне наставе се превазилазишли смо померањем смена. И поред тога 

долазило је до преклапања због одржавања изборне наставе али смо и то некако 

регулисали. 
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 Наставници овог актива су се стручно усавршавали путем семинара. 

 Боривоје Танасковић је одржао угледни час у одељењу 7-2 дана 30.11.2016. године на 

тему машински материјали. Јелена Видић је одржала угледни час из физике 

14.12.2016. године у одељењу 7-1 на тему Трење. Сила трења кроз рачунске задатке – 

утврђивање. 

У јануару и фебруару: 

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

добри. 

 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. Водили смо рачуна да један ученик узме учешће у највише 2 области. 

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

такмичења. 

 

У априлу: 

 Планиран угледни час из ТИО одржан је 05.04.2017. у одељењу 7-2 на тему Топлотни 

мотори са унутрашњим и спољашњим сагоревањем.  

 Разматран је успех ученика на крају трећег класификационог периода и констатовано 

је да би он требао да буде бољи. 

 Констатовано је да су планирани садржаји и фонд часова остварени. 

 Резултати на општинским такмичењима: 

ТИО – 5.разред: Михаиловић Давид 5-3, Радека Александар 5-1, Џогаз Сергеј 5-3 

6.разред: Пантић Стефан 6-3 

7.разред: Остојић Никола 7-1 

Сви су се пласирали за даље такмичење 

Математика –  5.разред: Џогаз Сергеј 5-3, 3.место; Поповић Милица 5-1, 

Радусиновић Петра 5-2, Скорупан Анђелија 5-3, Весић Исидора 5-

2, Радосављевић Милица 5-2,  

6.разред: Ђурђевић Марија 6-2, Петровић Ненад 6-1, Вељовић 

Михајло 6-2, Вученовић Петар 6-2, Пантић Стефан 6-3,  

7.разред: Станић Михаило, Тодоровић Лазар, Марковић Михајло, 

Остојић Никола, Марковић Анђела  

8.разред: Радовић Јован, 1.место; Вујичић Мира, Јанковић Лазар

  

Нико се није пласирао на градско такмичење 

Грађевинска секција – папирно моделарство: 

Давид Михаиловић 5-3 – 1.место на општини, пласман на градско 

такмичење 

Саобраћајна секција – Шта знам о саобраћају?: 

Пантић Стефан 6-3 -  – 1.место на општини, пласман на градско 

такмичење 
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Петровић Барбара 5-1, Ускоковић Божидар 7-1 и Јелић Ива 8-1  – 

3.место на општини 

Физика –  Станковић Никола 7-3  – 1.место на општини, није се пласирао на 

градско такмичење 

 Наставници су се усавршавали по утврђеном плану. 

 Угледни час из математике који је требало да одржи Добривоје Василијевић, није 

реализован јер наставник ускоро иде у пензију. 

 
 
У мају: 

 Ученици су постигли одређене резултате у ваннаставним активностима, а посебно у 

секцијама везаним за ТИО 

 Сматрамо да су одабрани уџбеници за предмете овог актива добри и да са њима треба 

наставити рад. 

 Огледни час Боривоје Танасковић је одржао 11.05.2017. у одељењу 5-1. Тема: 

Самостални рад на сопственом пројекту 

 Угледни час Бојана Симић је одржала 23.05.2017. у одељењу 6-3. Тема: Једначине са 

дељењем у скупу Q. 

 
 

У јуну: 

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

целокупан рад у току претходне школске године. 

 Подела одељења за наредну школску годину 

 

Математика: Добривоје Василијевић – 5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3 

  Бојана Симић – 6-1, 7-1, 7-2, 7-3 

  Милош Добријевић – 8-1, 8-2, 8-3 

Физика: Јелена Видић – 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

ТИО: Момчило Вулевић – 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

 Боривоје Танасковић – 5-1, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2 

 Биљана Вучковић – 7-2 

 Рада Јоксимовић – 5-2, 8-3 

 

 За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабран је Момчило 

Вулевић 

 

 

 
Стручно веће из области предмета историја и географија 

 

 

Стручно веће из историје и географије је у току ове школске године радило у саставу: 

Равијојла Шарчевић и Урош Миливојевић. 

1.Одржавало редовне сусрете и консултације по свим важнијим питањима; 

2. Готово до танчина усагласила списак ученика који су наставу похађали по ИОП-у. 

3. Размотрен и усвојен програм рада стручног већа. 
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4. Наставник историје Урош Миливојевић, није одржао планирани угледни час. 

Наставница Равијојла Шарчевић је одржала огледни час 11. маја 2017. у VIII/1 на тему 

„Елементарне непогоде.“ 

5. Наставник историје Урош Миливојевић је одржао два предавања: 

 

"Дан сећања" које је одржано ученицима осмог разреда на Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 21. октобра 2016. године 

 

"Павле Поповић и Српска револуција" у оквиру обележавања 200 година од смрти Павла 

Поповића на свечаној академији у нашој школи 21. децембра 2016. године 

 

6. Наставници су похађали стручне семинаре ради усавршавања. Обоје су 31. јануара 

2017. у нашој школи похађали семинар „Од агресивности до креативности – иновативни 

приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и школи“ (К3, Приоритети:4; 

каталошки број 58; осам бодова).  

Наставница географије је 25. фебруара 2017. у оквиру „Дана просветних радника 2017“ 

похађала семинар „Настава географије и природне непогоде“ (осам бодова). 

Наставник историје је 22. октобра 2016. године похађао семинар „Историја између науке и 

мита“ (К1; Приоритети:3; каталошки број 147, осам бодова). 

 

7. Што се такмичења тиче ове године су се двојица ученика пласирала на градско 

такмичење. Лазар Поповић, ученик VI/1, је 5. марта 2017. освојио 3. место на општинском 

такмичењу из историје и затим учествовао на градском такмичењу 23. априла на коме је 

освојио такође 3. место. Александар Југовић, ученик VII/1, освојио је на општинском 

такмичењу 12. марта 2017. треће место. Александар је на градском такмичењу, које је 

одржано 26. марта 2017. заузео такође 3. место. 

 

8. Током маја и у прве две недеље јуна обављена је припрема ученика осмог разреда за 

полагање завршног испита (мале матуре).  

 

9. Анализа резултата мале матуре обављена је непосредно после завршног испита и 

послата. 
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Стручно веће за област вештина (ликовна култура, музичка култура и физичко 

васпитање) 

 

У школској 2016 / 2017. години настава се изводила према задужењима наставника из 

четрдесеточасовне радне недеље. Поред редовне наставе и изабраног спорта, настава се 

одржавала и кроз изборни предмет – Цртање, сликање и вајање за ученике од 5. до 8. 

разреда, као и спортске секције – кошарка, фудбал, одбојка и рукомет. Извршена је 

анализа иницијалног тестирања ученика од 5. до 8. разреда. Сви чланови већа су 

директору доставили списак уџбеника који ће се користити у следећој школској години. 

Што се тиче опремљености наставним средствима школа је добила још справа и реквизита 

који су недостајали и може се рећи да сада предмет физичког васпитања задовољава 

стандарде. Од општине Барајево све школе су добиле лопте и реквизите за остваривање 

плана из области моторичких полигона и способности што је увелико унапредило 

наставу.током целе године у склопу нашег актива су била организована разна такмичења, 

изложбе као и јавни наступи нашег хора и солиста. Иницијална тестирања су изведена у 

предвиђено време и није било недовољних оцена али ни бољитка изражених у 

процентима. Због уредбе која нам је дошла пошто је школска година већ почела а односи 

се на промену надлежности спортских друштава тј. немогућност да иста организују 

школска такмичења у другом полугодишту смо били онемогућени да организујемо 

општинска такмичења па су ученици жребом бирани и селектовани на градско такмичење. 

Из колективних спортова рукомета и фудбала наша деца су ишла у узрасту 5. и 6. разреди 

и девојчице и дечаци. Рукомет није имао запажених резултата али су девојчице у фудбалу 

освојиле 3. место и бронзану медаљу на градском такмичењу.  Девојчице 7. и 8. разред су 

у првом полугодишту освојиле 4. место на градском такмичењу.  У пливању, стрељаштву 

и стоном тенису је било солидних резултата али недовољних за медаље. Нова сала је 

почела да се експлоатише и ангажовани су клубови и појединци за рад са децом. У оквиру 

наше школе ове године су радила два кошаркашка клуба "Бамби" и "Церак" , одбојкашки 

клуб  "Пионир" , школица спорта и аикидо клуб. Мале олимпијске игре за ученике узраста 

од првог до тећег разреда организоване су и припремане у нашој школи и на градско 

такмичење су се пласирали само ученици трећих разреда , који су том такмичењу освојили 

два једанаеста места.  

Хор у нашој школи је био ангажован  у програму школске славе,  двеста година од смрти 

Павла Поповића као и дана школе који је први пут ове године почео да се прославља 1. 

априла. Друго место на градском такмичењу у певању у склопу манифестације "Златна 

сирена" освојио је ученик 8. разреда Јован Радовић који је уједно и ученик генерације. 

Што се тиче ликовне културе имали смо низ изложби које су биле постављне у холу наше 

школе током целе године као и конкурсе у другим школама.  

Детаљнији извештај о свим такмичењима и другим активностима нашег актива се налази у 

свесци актива. 

Стручна усавршавања за ову годину су остварена у минималном опсегу , тако да је Тања 

Веселиновић била на једнодневном семинару "Превенција од прекомерне употребе и 

зависности од савремених технологија" - 8 бодова. Јасмина Тешић и Борис Бубало су 

присуствовали једном семинару на тему "Школска спортска гимнастика-Усавршавање 

наставника за реализацију новог програма за Олимпијски циклус", који су успешно 

савладали и добили по 8 бодова. Илија Спасојевић је  одслушао семинар у школи "Стеван 

Мокрањац"- 8 бодова. 
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Стручно већа за област разредне наставе  

 

Стручно веће из области разредне наставе је редовно одржавало састанке. Реализовали 

смо све планиране активности за ову шк. годину: 

 

-Планирање годишњих и месечних планова 

-Реализација наставних планова рада,анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

сваког квалификационог периода 

-Сарадња са директором и ВД  директора,ПП службом и секретаријатом школе 

-Размена искустава међу колегама ( из редовног процеса наставе,као и из искустава са 

колегама који раде са ученицима по ИОП-у) 

-Реализација и анализа огледног часа и угледних часова које су одржали сви учитељи 

-Активности учитеља око обележавања Св.Саве,Дана школе,Дечје недеље,одељењских 

приредби,излета,рекреативне наставе,... 

-Припрема ученика за такмичења и анализа резултата са такмичења 

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

Барајево) 

-Стручно усавршавање учитеља и анализа посећених семинара:Зимски сусрети 

учитеља,Сабор учитеља,семинари у школи Од агресивности до 

креативности,Архимедесове математичке трибине на  Учитељском факултету у Београду 

Руководилац Стручног већа из области разредна наставе 

 

 

Извештај о раду стручног већа из предмета биологије и хемије 
 

Чланови  већа су: наставници биологије Славица Миљковић и Тамара Досевска, 

наставници  хемије Јелена Видић и Јелена Јовановић. 

 

План  и  програм стручног већа усвојен је пре почетка школске 2016/2017.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 5,6,7 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 2016/2017.године: Са школског на општинско такмичење из биологије 

пласирало се по 3 ученика из свих разреда.Пласман на окружно такмичење је остварило 4 

ученика(Сара Јелић, Петра Радусиновић, Марија Ђурђевић  и  Мира Вујичић ).На 

окружном такмичењу Мира Вујичић(83) је освојила 3.место,а Петра Радусиновић(52) је 

освојила 2.место.Са школског на општинско такмичење из хемије пласирало се 5 ученика 

7.разреда и 2 ученика 8.разреда.Ученик Никола Станковић(73) је освојио прво место на 

општинском такмичењу из хемије и пласирао се на окружно такмичење. 
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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. 

Стручно усавршавање наставника: 

1- Наставници биологије Славица Миљковић и Тамара Досевска су  

       похађали семинар ,,Од агресивности до креативности“ (8 сати). 

2- Наставница хемије Јелена Јовановић је похађала следеће семинаре: 

,,Од агресивности до креативности“  (8 сати), 

,,Ауторитет,та тешка страна реч“  (16 сати)  и 

,,Не можеш све сам“  (16 сати). 

 

Анализом успеха ученика на крају школске 2016/2017.године утврђено је да сви ученици 

имају позитивне оцене  из биологије,док је код ученика Стефана Стајковића(72)   закључна 

оцена из хемије недовољан(1).За  њега  ће бити организован  поправни  испит  у августу. 

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

угледних часова. 

Допунска и додатна настава су реализоване по плану и програму. 

Састанци и консултације чланова стручног већа су редовно одржавани. 

За рукоководиоца стручног већа у наредној школској години изабрана је наставница 

биологије Тамара Досевска. 

 
 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 

 

У јануару месецу у просторијама школе је организован семинар ,, Од агресивости 

до креативности. Иновативни приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и 

школи ’’ на ком је учествовала већина наставника разредне, предметне наставе, директор 

и стручни сарадници. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

- Републички зимски семинар за професоре српског језика. 
-  

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

 -Kонференција ,, Нове технологије’’  (British Council) 

- ,,Креативна драма у настави’’  

- Обука за ,,Office 365'' 

-  Зимски семинар за наставнике француског језика 

- ..Зимска школа '' стручни семинар за професоре руског језика 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

 

- ,,Ауторитет, та тешка страна реч'' 

- ,,Не можеш све сам – како изградити унутрашњу и спољашњу подршку 

наставнику и ученику који има проблем'' 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

 
- ,,Историја између науке и мита’’  

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВЕШТИНА 

 

-  ,,Превенција од прекомерне употребе и зависности од савремених технологија’’ 

- ,,Школска спортска гимнастика-Усавршавање наставника за реализацију новог 

програма за Олимпијски циклус" 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ И ТЕХНИЧКО-

ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

-  

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

 

- Зимски сусрети учитеља. 

- Сабор учитеља. 

- ,,Покренимо нашу децу’’ 

 

 

 

УПРАВА И СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

 

- ,, Microsoft Office 365“- обука у ОШ,,Кнез Сима Марковић“ Барајево, 

- ,,Буџетско рачуноводство 1“ , Институт за економију и право, 

- ,,Контрола потрошње јавних средстава у образовним установама“, Институт за 

економску дипломатију, 
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- ,,Да ли правите разлику између конфликта и мобинга?“, Институт за економску 

дипломатију 1 

- Обука за практичан рад на порталу Централног регистра обавезног социјланог 

осигурања, 

- Финансијско планирање и планирање јавних набавки за 2017. годину, Семинари 

Србије 

- Јавна набавка услуга организовања и реализовања ученичких екскурзија, Семинари 

Србије 

- Спровођење јавне набавке услуге осигурања, Семинари Србије 

- „Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног 

понашања деце у вртићу и школи“ 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛИ 

 

 

У оквиру стручног усавршавања у школи одржавани су и угледни одн. огледни часови, 

организације такмичења, учествовање у активностима завршног испита ... 

 

 

ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Име и презиме 

наставника 
Датум Предмет Одељење Назив наставне јединице Напомена 

1. Милица 

Војводић 
19.09.2016. 

енглески 

језик 
8/3 Roald Dahl's Work / 

2. Милена 

Јанковић 
29.09.2016. 

народна 

традиција 
2/1 Зачинске биљке / 

3. Тамара 

Бабић и Милан 

Митић 

27.04.2017. 

народна 

традиција, 

математика 

и српски 

језик 

1/5,2/4,3

/4 и 4/4 

Тема: Васкрс 

НЈ:Обичаји за Васкрс/Припрема за 

писмену проверу/Врста и служба 

речи (именице, глаголи и придеви) 

 

Огледни 

тематски 

час 

4. Боривоје 

Танасковић и 

библиотекарка 

сеоске 

библиотеке 

11.05.2017. ТИО 5/1 
Самостални рад на сопственом 

пројекту или на рачунару 

Час 

одржан у 

сеоској 

библиотец

и 

5. Равијојла 

Шарчевић 
11.05.2017. географија 8/1 

Елементарне непогоде и како се 

заштитити 
/ 

6. Тања 

Веселиновић и 

Илија 

Спасојевић 

02.06.2017. 
ликовно и 

музичко 
7/3 

Приче о уметницима и делима 

ренесансе 

Интердисц

иплинарни 

час 
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УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

Име и презиме 

наставника 
Датум Предмет Одељење Назив наставне јединице 

1. Милош 

Добријевић 

2.11.2016. математика 7/1 Степен чији је изложилац природни број 

2. Јела Стевановић 10.11.2016. српски 

језик 

3/1 Настављање приче подстакнуто датим 

почетком 

3. Радица Ђорић 30.11.2016. математика 2/2 Геометријске фигуре  (лопта, ваљак, коцка 

и квадар) 

4. Боривоје 

Танасковић 

30.11.2016. ТИО 7/2 Машински материјали 

5. Добринка 

Маринковић 

2.12.2016. српски 

језик  

4/2 Стари Вујадин-народне песме 

6. Слађана Дамевић 6.12.2016. народна 

традиција 

3/2 Шеширџија 

7. Биљана Лечић 14.12.2016. физичко 

васпитање 

1/2 Дизање и ношење лопте 

8. Љиљана 

Каличанин 

14.12.2016. математика 4/1 Писмено множење вишецифрених бројева 

једноцифреним бројем 

9. Јелена Видић 14.12.2016. физика 7/1 Сила трења, облици трења, кретање тела 

под дејством сила трења 

10. Ведрана 

Стојановић 

22.12.2016. руски језик 5/3 Генитив именица треће једнине 

11. Драгана Гогић 22.12.2016. свет око 

нас 

1/1 Упознајмо материјале који нас окружују 

12. Борис Бубало 24.02.2017. изабрани 

спорт-

фудбал 

8/1 Ролинг са обе ноге 

13. Драгана Драча 20.03.2017. математика 1/4 Сабирање и одузимање бројева до 20 

14. Милена Јанковић 22.03.2017. свет око 

нас 

2/1 Пролеће 

15. Сузана Јевтић 30.03.2017. ЧОС 1/3 Како сарађујемо-хајде да се договоримо 

16. Оливера Поповић 

Митић 

22.03.2017. српски 

језик 

3/3 „Лед се топи“ Александар Поповић 

17. Јадранка Мацура 24.03.2017. српски 

језик 

2/3 Словима ћу променити свет 

18. Ирина 

Стевановић 

30.03.2017. физичко 4/3 Шутирање руком из места и вођење 

19. Момчило 

Вулевић 

05.04.2017. ТИО 7/2 Мотори са унутрашњим сагоревањем 
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20. Јасмина Тешић 17.05.2017. изабрани 

спорт-

одбојка 

5/2 Приказ одбојкашке утакмице 

21. Милица Војводић 23.05.2017. енглески 

језик 

6/2 Irregulav verbs- practice 

22. Горица Вељовић 23.05.2017. француски 

језик 

5/1 Parents du monde entereriles nationalites 

23. Бојана Симић 23.05.2017. математика 6/3 Једначине облика а:x=b 

24. Јелена Вуковић 06.06.2017. српски 

језик 

6/3 Систематизација знања из граматике и 

књижевности 

25. Јелена Игњатовић 06.06.2017. српски 

језик 

6/2 Скоро као слагалица 

 

 

Одељењска већа 

 

 

Одељењско веће млађих разреда 

 
 У току школске 2016/ 2017. године одржано је седам седница Одељењских већа 

 

- Усвојен је извештај о раду Одељењског већа 2016 /2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Усвојен је План рада  Одељењског већа за школску  2016 /2017; 
- Усвојен план наставних и ваннаставних активности за школску 2016/17. 

- Предложени ученициза ИОП (осим првог разреда); 

- Усвојили распоред писмених задатакаи контролних вежби за прво полугодиште 

2016/17. 

- Вршене су анализе успеха и дисциплине ученика на крају сваког класификационог 

периода ( прво тромесечје, прво полугодиште, друго тромесечје и друго 

полугодиште), са посебним освртом на ИОП 

- Организовање излета, екскурзија и рекреативне наставе; 

- Евидентирани ученици за допунску и додатну наставу у првом, а касније и у 

другом полугодишту школске 2016/17; 

- Праћена реализација планова и програма образовно-васпитног рада као и 

потешкоће у раду; 

- Предлозили ученика  за ИОП у првом разреду; 

- Анализе сарадње са родитељима; 

- Разматран календар такмичења и даља организација; 

- Усвојили распоред писмених задатака и контролних вежби за друго  полугодиште 

2016/17. 

- Анализа резултата са такмичења ученика;  

- Издвојени похваљени и награђени ученици током школске 2016/17. 

- Анализирани извештаји о реализацији екскурзија и рекреативне наставе у школској 

2016/17. 



60 ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

 

 

Планирана је још једна Седница Одељењског већа на којој ће бити утврђен успех и 

дисциплина ученика у школској 2016/17. 

- Избор новог руководства  Одељењског већа; 

- Биће разматрани пропусти, позитивна искуства и дате смернице за даљи рад; 

- Утврђивање броја одељења и одељењско старешинство за школску 2017/18. 

 

 

Извештај - Одељењско веће петог разреда 

 

- Чланови Одељењског већа 5. разреда 2016-17. године били су:5-1 – 28  ученика, 

одељењски старешина Бојана Симић – наставник математике; 5-2 – 24  ученика, 

одељењски старешина Јасмина Тешић – наставник физичког васпитања; 5-3 – 28 

ученика, одељењски старешина Момчило Вулевић – наставникТИО 

- Усвојен је план и програм рада Одељењског већа петог разреда за школску 2016/17. 

годину. 

- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске 2015/2016. године 

- Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици 

који посећују ту наставу. 

- Ученик Лука Лазић 5-3 ослобођен је наставе физичког васпитања само у првом 

полугодишту. 

- План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани са малим одступањем од планираног. 

- Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године:5-1: нема ученика који прате наставу по ИОП-у; 5-2: 

Зоран Стаменковић и Зорица Стаменковић –ИОП2 (сви наставни предмети осим 

вештина); 5-3: Илија Којчић – ИОП1 (математика, српски језик, енглески језик, руски 

језик и биологија) 

- 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 

2016/17. годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

- Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних мера. 

- Реализована је екскурзија на релацији: Вранић – Сремски Карловци – манастири Ново 

Хопово и Крушедол –Петроварадин – Стражилово – Вранић. На излету је било 76 од 

80 ученика 5. разреда. 

- Остварена је перманентна сарадња са педагошко – психолошком службом и 

секретаријатом школе. 

- Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

свескама стручних већа. 

- Одлучено је да се похвале и награде књигама ученици који су школску годину 

завршили са одличним успехом и примерним владањем. 

- Анализиран је рад Одељењског већа петог разреда у току школске 

2016/17.године.Одржано је 5 састанака:1.9.2016. године – почетак школске 

године,10.11.2016.године – прво тромесечје,30.01.2017.године – прво 
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полугодиште,18.04.2017.године – треће тромесечје,20.06.2017.године – крај школске 

године 

- За руководиоца Одељењског већа за 6 разред за наредну школску 2017/18. годину 

изабрана је Бојана Симић. 

 

 

Одељенско веће 6. разреда 

 

-ЧлановиОдељењскогвећа 6-тог разреда 2016-17.године били су: 6-1 – 18 ученика, 

одељењски старешина Урош Миливојевић– наставник историје; 6-2 – 20  ученика, 

одељењски старешинаРавијојла Шарчевић – наставник географије ; 6-3 – 19  ученика, 

одељењски старешина – Боривоје Танасковић наставник ТИО. 

-Усвојен је план и програм рада Одељењског већа шестог разреда за школску 

2016/17.годину. 

-Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго полугодиште 

школске2016/2017 те године. 

-Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици који 

посећују ту наставу. 

-Није било ученика ослобођених физичког васпитања. 

-План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани самалим одступањема од планираног. 

-Одређени су ученици који наставу прате  по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године. 

-Редовна размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу по 

ИОП-у, довела је до побољшања квалитета рада. 

-Рађена је анализа усклађености критеријума оцењивања и закључено је да је критеријум 

оцењивања у приличној мери усклађен. 

-Извршена је квартална, полугодишња и годишња анализа успеха ученика за школску 

2016/17.годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

-Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних мера. 

-Реализована је екскурзија нарелацији: Вранић –Манастир Раваница-Ресавска пећина-

Манастир Манасија –Природњачки центар Свилајнац– Вранић.    

-Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у свескама 

стручних већа. 

-Одлучено је да се похвале и     награде ученици са одличним успехом. 

-Анализиран је рад Одељењског већа шестог разреда у току школске 

2016/17.године.Одржаноје 5 састанака: 1.9.2016. године – почетак школскегодине, 

10.11.2016.године – прво тромесечје, 30.01.2017.године – прво  полугодиште, 

18.04.2017.године – треће тромесечје, 20.06.2017.године – крај школске године. 

 

 

Одељенско веће 7. разреда 

 

 

    Одељењске старешине 7/1, 7/2 и 7/3 одељења, у  школској 2016./17. години обављале су 

дужности педагошких, организационих и административних руководиоца наведених 

одељења. 

    У оквиру педагошке функције одељењске старешине су обавиле следеће дужности: 

1.Одржали планирани броја часова одељењског старешине са предвиђеним темама; 
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2.Систематски  пратили развој и успеха сваког ученика са посебним ангажовањем на 

праћању 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, подстицали 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, изрицање 

укора одељењског старешине, као и учешће у дисциплинским поступцима ради промене 

понашања појединих ученика ; 

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 иченика; 

8.Подстицали ученике на учешће у шлокским такмичењима, акцијама и манифестацијама 

(еколошка акција, прослава Дана школе и школске славе као и друштвено- користан рад) и 

9.Планирали и учествовали у извођењу  једнодневне екскурзије ученика (релација: 

Вранић-Смедеревска тврђава - Пожаревац, Галерија Милене Павловић- Барили –

Виминацијум - Сребрно језеро - Вранић). 

    У оквиру организационе и  координирајуће функције одељењске старешине су 

реализовале 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.Координисали у организацији допунске и додатне наставе; 

4.Пратили укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

5.Кординисали активностима  школског педагога и психолога у раду са ученицима 

одељења којима је потребна додатна подршка и појачан васпитно- дисциплински рад, као 

и  рад педагошке службе са родитељима ученика ; 

6.У оквиру СТИО и ИОП тима одељенске старешине су учествовале у примени и 

евалуацији ИОП-а  (ИОП1- 2 ученика и  ИОП2- 1 ученик); 

7.Остварили информисање и  сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених врата  

(1час недељно) и родитељских састанака ( припемљено и одржано -5 састанака по 

одељењу) и 

8. Сарађивале са ваншколским факторима који су значајни за васпитно- образовни рад са 

ученицима( психолошко саветовалиште, здравствене установе и специјална школа). 

      У оквиру  административне функције одељењске сарешине 7. разреда су обавиле 

следеће дужности: 

1.Водили су педагошку евиденцију о ученицима и одељењу- личну , у дневнику рада, 

матичним књигама и помоћном дневнику;; 

2.Пратили начин вођења осталих података о ученицима (дневник рада); 

3. Учествовале у организацији разредних испита (три ученика) и 

4.Анализирали успех и владање ученика и одељења (тромесечја, полугпдиште и крај 

школске године) . 
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Одељенско веће 8. разреда 

 

 

    Одељењске старешине 8/1, 8/2 и 8/3 одељења, у  школској 2016./17. години обављале су 

ревносно своје дужности. 

    У оквиру педагошке функције одељењске старешине су обавиле следеће дужности: 

1.Одржали планирани броја часова одељењског старешине са предвиђеним темама; 

2.Систематски  пратили развој и успех сваког ученика са освртом на ученике 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, подстицали 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, изрицање 

укора одељењског старешине, као и учешће у дисциплинским поступцима ради промене 

понашања појединих ученика ; 

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 учешће у шлокским такмичењима, акцијама и манифестацијама 

(еколошка акција, прослава Дана школе и школске славе, обележавање Дана 

франкофоније пригодном приредбом,  као и друштвено- користан рад) . 

9.Планирали и учествовали у извођењу  дводневне екскурзије ученика (релација: 1.дан- 

Вранић-Перућац- манастир Рача- Златибор; 2. дан- манастир Милешева- природни 

резерват Увац- Златибор- Овчар бања (манастир Благовештење) - Вранић). 

    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.Координисали у организацији допунске и додатне наставе; 

4.Пратили укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

5.Кординисали активностима  школског педагога и психолога у раду са ученицима 

одељења којима је потребна додатна подршка и појачан васпитно- дисциплински рад, као 

и  рад педагошке службе са родитељима ученика ; 

6.Остварили информисање и  сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених врата  

(1час недељно) и родитељских састанака ( припемљено и одржано -5 састанака по 

одељењу) ; 

7. Сарађивале са ваншколским факторима који су значајни за васпитно- образовни рад са 

ученицима( психолошко саветовалиште, здравствене установе и специјална школа). 

      У оквиру  административне функције одељењске сарешине 7. разреда су обавиле 

следеће дужности: 

1.Водили су педагошку евиденцију о ученицима и одељењу- личну , у дневнику рада, 

матичним књигама и помоћном дневнику; 

2.Пратили начин вођења осталих података о ученицима (дневник рада); 
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3. Учествовале у организацији разредних испита (три ученика) и 

4.Анализирали успех и владање ученика и одељења (тромесечја, полугодиште и крај 

школске године) . 

 

 

Наставничко веће 

 

 

Одржано је 9 редовних седница Наставничког већа и једна ванредна седница због 

распореда одржавања припремне наставе за ученике осмог разреда за полагање разредног 

и поправног испита. 

У току школске 2016/2017. –те године Наставничко веће је : 

 

 разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду за протеклу годину, 

 разматрало и усвојило  Годишњи извештај рада директора школе, 

 разматрало и уисвојило план и програм рада Наставничког већа за школску 

2016/2017.-ту годину,                                                                                                                                           

 разматрало и усвојило Годишњи програма рада школе за наредну школску годину. 

 усвојило и анализирало распоред редовне и изборне наставе и осталих облика 

образовно-  васпитног рада (допунска, додатна настава и слободне активности). 

 разматрало је успех и понашање ученика на утврђеним периодима у току школске 

године, 

 разматрало је владање појединих ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера, 

изречено је две васпитно дисциплинске мере – укор наставничког већа, 

 разматрало је резултате ученика са такмичења, 

 анализирало је резултате ученика који похађају наставу по ИОП-у, 

 анализирали критеријум оцењивања ученика, 

 анализирали начин вођења педагошке документације, 

 именовали комисију за полагање разредних испита , 

 упознато са извештајем о упису ученика у средње школе, 

 упознато са опсервацијом ученика првог и петог разреда 

 награђивани су и похваљивани ученици који су се посебно истицали у свом раду, 

 анализирали резултате спроведених анкета и упитника, 

 анализирали извештаје о реализацији свих облика васпитног рада и реализацију 

значајних   активности у току школске године, 

 разматрало педагошко- психолошки инструктивни рад,  

 разматрало предлог радних обавеза наставника, 

 одобрило садржај реализације екскурзија, излета и посета ученика, 

 разматрало и усвојило извештај о раду комисија, ученичких организација, секција и 

изборних  предмета, 

 разматрало организацију прославе Дана Светог Саве, 

 разматрало организацију прославе Дана школе, 

 разматрало организацију дочека првака у матичној школи и подручним одељењима.`
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4.2.  РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 

 

 

Школски одбор  

 
 
 

У току школске 2016/2017. Школски одбор је реализовао следеће садржаје из 

домена своје надлежности: 

- Одржано је  пет седница Школског одбора; 

- Усвојен је Годишњи извештај  о раду школе за школску 2015/2016; 

- Усвојен је извештај о Финансиском пословању школе и Завршни рачун; 

- Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2016/2017; 

- Усвојен је Школски програм за 2016/2017. 

- Усвојен је план Јавних набавки и анекс плана  Јавних набавки за 2017.; 

- Усвојен је годишњи извештај о раду директора школе за 2015/2016; 

- Усвојен је шестомесечни извештај о раду директора школе за школску 2016/2017; 

- Разматрао је предлоге  о планираним радовима у школи; 

- Чланови Школског одбора су учествовали су у раду комисија за избор најбољег 

понуђача  на спроведеним Јавним набавкама за спровођење радова у школи, 

- Дата је сагласност на избор најбољег понуђача за набавку ужине, осигурања 

ученика и извођење екскурзија; 

- Доносио је општа акта и измене аката из домена своје надлежности; 

- Због неиспуњења обавеза , смењена су два члана Школског одбора и  

- Разматрана  је и усвојена оставка директора школе; 

- Именован је вршилац дужности директора школе; 

- Расписан је конкурс за избор директора школе; 

- Сачињен је извештај о раду Школског одбора у школској 2015/2016. 

- Бавио се и другим питањима из своје надлежности  која су утврђена Законом и 

Статутом школе. 

 

 
 

Савет родитеља 

 

 

У току школске 2016./2017.  године одржано је пет седница Савета родитеља. 

- На првој конститутивној седници именован је нови сазив Савета родитеља. 

- Усвојен је извештај о раду Савета родитеља у школској 2015./2016.години. 

- Разматран је извештај о раду директора школе за 2015./2016.годину. 

- Усвојен је план рада Савета родитеља за школску 2016./2017.годину. 

- Разматран је годишњи план рада школе за школску 2016./2017.годину. 

- Разматране су понуде и изабран је најбољи понуђач за испоруку ужине за 

ученике у школској 2016./2017.години. 

- Донета је одлука о избору осигуравајуће куће за ученике. 
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- Донета је одлука о прихватању годишњег плана за извођење екскурзија, излета 

и наставе у природи за школску 2016/.2017. годину. 

- Савет  је разматрао извештаје стручне службе о успеху и дисциплини ученика у 

току сваког тромесечја школске 2016./2017.године. 

- Разматране су понуде и изабран је најбољи понуђач за фотографисање ученика. 

- Донета је одлука о избору најповољнијег понуђача за организовање 

новогодишње забаве ученика. 

- Савет је упознат о дезинсекцији школе од стране Завода за биоциде због 3 

потврђена случаја  деце заражене шугом. 

- Савет родитеља је подржао акцију да се са родитељског рачуна  уплати 

годишња чланарина за Организацију Црвени крст. 

- Према упутству Министарства просвете формирана је Комисија за одабир 

дистрибутера уџбеника за школску 2017./2018.годину. 

- Разматран је извештај о изведеним екскурзијама и рекреативној настави. 

- Организована је прослава матурске вечери. 

- Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог разреда. 

- Разматран је извештај о раду директора школе. 

- Договорена је сарадња са музичком школом ,,Марко Трајковић“  из Лазаревца. 

- Заказан је Базар књига за 29.6.2017.године,  који ће се одржати у холу школе. 

 

 

 

Директор до 28.04.2017. године 
 
 

Током школске 2016/17. године,  у сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, 

секретаријатом и рачуноводством школе  сам: 

1) планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања школе и свих 

других активности:   

 учествовао у изради распореда часова за редовну наставу, изборну наставу, 

додатну и допунску наставу, дежурство наставника и перманентно водио рачуна о 

реализацији планираних активности; 

 старао се доброј организацији школских такмичења из предмета и спортова и 

општинских такмичења из спортова; 

 учествовао у изради Годишњег плана рада установе, плана рада наставничког већа, 

плана рада органа управљања; плана рада педагошког колегијума; 

 контролисао педагошку документацију ( дневници, матичне књиге...) 

2) старао се о квалитету рада школе, самовредновању рада школе, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада: 

 водио рачуна о стручности наставника који су током школске године радили као 

замена одсутних наставника; 

 кроз рад у стручном тиму за самовредновање и педагошком колегијуму учествовао 

у анализи резултата завршног испита ученика наше школе, анализи успеха ученика 

на полугодишту школске 2016/17. године; анализи критеријума оцењивања; 
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3) старао се о остваривању развојног плана установе: 

 учествовао у раду стручног актива за развојно планирање; 

 пратио реализацију развојног плана прегледом педагошке документације. 

4) одлучивао о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговарао за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава: 

 перманентно током године проверавао и потписивао испостављене фактуре, налоге 

за пренос средстава, налоге за уплату и исплату, рекапитулацију месечних 

обрачуна за плату, боловања, породиљских боловања; 

 учесвовао у изради финансијског извештаја за претходну 2016. годину и 

кварталних извештаја, финансијског плана за 2017. годину, извештаја о јавним 

набавкама (квартални извештаји и годишњи извештај) и изради плана јавних 

набавки за 2017. годину. 

 учествовао у спровођењу пописа и изради годишњег извештаја о попису основних 

средстава и финансијске имовине; 

5) сарађивао са органима јединице локалне самоуправе, удружењима и организацијама: 

 сарађивао са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда у вези 

са: набавком енергената за грејање школе, реализацијом јавна набавке спортске 

опреме (септембар 2016. године),  присуствовао састанцима са директорима школа 

у организацији Секретаријата;  

 сарађивао са органима управе Градске општине Барајево у вези са: текућим 

одржавањем објеката школе (кречење, поправка видео надзора, поправка ђачких 

ормарића, поправка експанзионе посуде грејног система, ...) организацијом превоза 

ученика школе (реализација јавне набавке), реализацијом пројекта за побољшање 

безбедности ученика у саобраћају и многим другим питањима од значаја за развој 

школе; 

 сарађивао са представницима Црвеног крста Барајево (предавање о болестима 

зависности), Завода за трансфузију (организација давања крви у школи), Удружења 

грађана 21. децембар“ (обележавање Дана сећања на српске жртве у 2. светском 

рату), са спортским клубовима (КК Бамби Барајево, КК Церак, ОКК Пионир, РК 

Нови Београд Барајево) ради побољшања рада спортских секција и Спортским 

савезом Барајева у организацији школских спортских такмичења, са Центром за 

културу Барајево у вези са обележавањем 200 годишњице смрти павла Поповића и 

коришћењем позоришне сале Спомен дома у Вранићу за организовање позоришних 

представа и биоскопских пројекција. 

6) организовао и вршио педагошко–инструктивни увид и пратио квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе, предузимао мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника и стручних сарадника: 

 у сарадњи са стручним сарадницима израдио годишњи план педагошко – 

инструктивног рада; 

 посећивао часове наставе ради увида у рад наставника и заједно са стручним 

сарадницима анализирао њихов рад и предлагао мере за унапређивање њиховог 

рада. 

7) планирао и пратио стручно усавршавање и спроводио поступак за стицање звања 

наставника: 

 одобравао финансијска средства за одласке наставника и стручних сарадника на 

акредитоване семинаре у оквиру сталног стручног усавршавања на основу њихових 

планова; 
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 образовао комисију за проверу оспособљености приправника (наставник српског 

језика) за самосталан рад за наставницу након обављеног једногодишњег праћења 

рада од стране  ментора; 

8) предизимао мере у случајевима повреда забране из члана 44. до 46. Закона о основама 

система образовања и васпитања: 

 учествовао у раду стручног тима за заштиту ученика од насиља; 

  заједно са тимом одлучивао о мерама које треба предузети против ученика који су 

повредили забрану из члана 44. до 46.; 

 водио васпитно-дисциплинске поступке против ученика и одлучивао о мерама 

против ученика; 

 у присуству психолога и/или педагога разговарао са родитељима ученика чија децу 

су испољила неко насилно понашање са 1. и 2. нивоа где је процењено да није 

потребно водити васпитно-дисциплинске поступке; 

9) предузимао мере ради извршавња налога инспекцијских органа: 

 сарађивао са просветним инспектором приликом редовног инспекцијског надзора 

(није било мера); 

 сарађивао са комуналним инспектором током два инспекцијског надзора и 

предузео мере по налогу инспектора у вези са појавом scabies-а код неколико 

ученика школе и у вези са побољшањем хигијенских услова у школи (увођење 

топле воде у тоалетима ученика, поправка/уградња апарата за течни сапун и 

сталака за убрусе, кречење ходника и степеништа школе) ; 

10) старао се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете „Доситеј“: 

 овластио административног радника да приступа информационом систему и 

одржава ажурност базе података; 

 проверавао тачност унетих података и потписане примерке достављао 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко Школске управе. 

11)  старао 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 обавештавао запослене (огласна табла, разговори, наставничко веће, 

одељењска већа); 

 обавештавао ученике (огласна табла, књига обавештења, веб сајт, преко 

одељенских старешина); 

 обавештавао родитеље (огласна табла, преко одељењских старешина, веб сајт, 

писаним путем уз потврду њиховим потписом, на родитељским састанцима, 

учешћем у раду савета родитеља) 

 учествовао у раду стручних органа и органа управљања; 

12) сазивао и руководио седницама наставничког већа (3 седнице) без права одлучивања; 

 учествовао у изради плана рада наставничког већа; 

 водио рачуна о реализацији плана рада; 

 благовремено сазивао седнице и руководио њима; 

13) образовао стручна тела и тимове, усмеравао и усклађивао рад стручних органа у 

школи: 

 формирао комисију/тим за израду Плана интегритета установе; 

 кроз рад и руковођење педагошким колегијумом усклађивао рад стручних актива; 
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14) сарађивао са родитељима, односно старатељима ученика: 

 редовно разговарао са свим родитељима, односно старатељима који су тражили 

разговор са директором, као и са родитељима, односно старатељима које сам 

позивао а којима је потребно указати на њихову одговорност и потребу боље 

сарадње са школом, односно одељенским старешином, стручним сарадницима и 

наставницима ради постизања бољег успеха у образовању и васпитању њихове 

деце/штићеника.  

 одговарао на молбе и захтеве родитеља у складу са својим овлашћењима; 

15) одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених: 

 одговарао на захтеве за слободним данима запослених у складу са колективним 

уговором; 

 одговарао на захтеве родитеља, односно старатеља  за одсуствовањем ученика 

дужим од два дана у складу са Статутом и Правилником о правдању изостанака 

ученика; 

 

 

 
 в.д. директора школе од 28.4.2017.-те године 

 
 

У школској 2016/17. години, почев од 28.4.2017.-те године па до 31.8.2017.-те године,  у 

сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством 

школе  сам: 

1.) планирала и организовала остваривање програма образовања и васпитања школе и 

свих других активности:   

 учествовала у правовременој реализацији донетог распореда часова за редовну 

наставу, изборну наставу, додатну и допунску наставу, дежурство наставника и 

перманентно водила рачуна о реализацији свих планираних активности; 

 старала се о доброј организацији такмичења из предмета и спортова и општинских 

такмичења из спортова; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за наредну школску 

2017/2018.-ту годину, плана рада Наставничког већа, плана рада органа управљања, 

плана рада педагошког колегијума; 

 контролисала педагошку документацију ( дневници, матичне књиге...) 

2.) старала се о квалитету рада школе, самовредновању рада школе, остваривању 

стандарда постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада: 

 водила рачуна о стручности наставника који су током школске године радили као 

замена одсутних наставника; 

 кроз рад у стручном тиму за самовредновање и педагошком колегијуму 

учествовала у анализи резултата пробног завршног испита, као и завршног испита 

ученика наше школе, анализи успеха ученика на полугодишту школске 2016/17. 

године; анализи критеријума оцењивања; 

3.) старала се о остваривању развојног плана установе: 

 учествовала у раду стручног актива за развојно планирање; 

 пратила реализацију развојног плана прегледом педагошке документације. 
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4.) одлучивала о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговарала за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава: 

 перманентно, у току горе наведеног периода, проверавала и потписивала 

испостављене фактуре, налоге за пренос средстава, налоге за уплату и исплату, 

рекапитулацију месечних обрачуна за плату, боловања, породиљских боловања; 

 учествовала у изради  кварталних извештаја, извештаја о јавним набавкама 

(квартални извештаји и годишњи извештај) и реализацији плана јавних набавки за 

2017. годину. 

5.) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, удружењима и организацијама: 

 сарађивала са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда у 

вези са: набавком енергената за грејање школе, реализацијом  набавке рачунара 

(август 2017. 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 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), са 

спортским клубовима (КК Бамби Барајево, КК Церак, ОКК Пионир, РК Нови 

Београд Барајево) ради побољшања рада спортских секција и Спортским савезом 

Барајева у организацији школских спортских такмичења, са Центром за културу 

Барајево у вези са обележавањем 200 годишњице смрти Павла Поповића и 

коришћењем позоришне сале Спомен дома у Вранићу за организовање позоришних 

представа и биоскопских пројекција. 

6.) организовала и вршила педагошко–инструктивни увид и пратила квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе, предузимала мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника и стручних сарадника: 

 у сарадњи са стручним сарадницима реализовала годишњи план педагошко – 

инструктивног рада; 

 посећивала поједине часове наставе ради увида у рад наставника и заједно са 

стручним сарадницима анализирао њихов рад и предлагао мере за унапређивање 

њиховог рада. 

7.) планирала и пратила стручно усавршавање и спроводила поступак за стицање звања 

наставника: 

 одобравала финансијска средства за одласке наставника и стручних сарадника на 

акредитоване семинаре у оквиру сталног стручног усавршавања на основу њихових 

планова; 

 иницирала перманентно праћење Каталога одобрених семинара за стручно 

усавршавање и похађање одговарајућих, акредитованих семинара. 

 

8.) предузимала  мере у случајевима повреда забране из члана 44. до 46. 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 44. до 46. 
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 водила васпитно-дисциплинске поступке против ученика и одлучивала о мерама 

против ученика, 

 у присуству психолога и/или педагога разговарао са родитељима ученика чија децу 

су испољила неко насилно понашање са 1. и 2. нивоа где је процењено да није 

потребно водити васпитно-дисциплинске поступке. 

9.) старала се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете „Доситеј“: 

 овластила административног радника да приступа информационом систему и 

одржава ажурност базе података; 

 проверавала тачност унетих података и потписане примерке достављала 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко Школске управе. 

10.)  старала се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 

интереса за рад установе и поменутих органа: 

 редовно обавештавала запослене (огласна табла, разговори, наставничко веће, 

одељењска већа), 

 обавештавала ученике (огласна табла, књига обавештења, веб сајт, преко 

одељењских старешина), 

 обавештавала родитеље (огласна табла, преко одељењских старешина, веб сајт, 

писаним путем уз потврду њиховим потписом, на родитељским састанцима, 

учешћем у раду савета родитеља), 

 учествовала у раду стручних органа и органа управљања. 

11.) сазивала и руководила седницама Наставничког већа (5 редовних седница и једна 

ванредна седница) без права одлучивања; 

 водила рачуна о реализацији плана рада, 

 благовремено сазивала седнице и руководила њима. 

12.) образовала стручна тела и тимове, усмеравала и усклађивала рад стручних органа у 

школи: 

 учествовала у комисију/тиму за израду Плана интегритета установе; 

 кроз рад и руковођење педагошким колегијумом усклађивала рад стручних актива; 

13.) сарађивала са родитељима, односно старатељима ученика: 

 редовно разговарала са свим родитељима, односно старатељима који су тражили 

разговор са директором, као и са родитељима, односно старатељима које сам 

позивала, а којима је потребно указати на њихову одговорност и потребу боље 

сарадње са школом, односно одељењским старешином, стручним сарадницима и 

наставницима ради постизања бољег успеха у образовању и васпитању њихове 

деце/штићеника.  

 одговарала на молбе и захтеве родитеља у складу са својим овлашћењима; 

14.) одлучивала о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених: 

 одговарала на захтеве за слободним данима запослених у складу са колективним 

уговором; 

 одговарала на захтеве родитеља, односно старатеља  за одсуствовањем ученика 

дужим од два дана у складу са Статутом и Правилником о правдању изостанака 

ученика. 
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Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

Чланови Педагошког колегијума ове школске године су били: 

- Бобан Платанић, директор и Jeла Стевановић, в.д. директора (од 28.04.2017.год.), 

- Јадранка Мацура, председник Стручног већа наставника разредне наставе, 

- Јелена Игњатовић, председник Стручног већа за област српског језика, 

- Добривоје Василијевић, председник Стручног већа за област математике, физике и 

техничког образовања, 

- Урош Миливојевић, председник Стручног већа за област историје и географије, 

- Јелена Јовановић, председник Стручног већа за област хемије и биологије, 

- Милица Војводић, председник Стручног већа за области страних језика, 

- Борис Бубало, председник Стручног већа за област вештина, 

- Јована Живковић, руководилац стручног већа обавезних изборних предмета, верска 

настава и грађанско васпитање, 

- Марија Станојевић, координатор Стручног актива за развој Школског програма и 

педагог, 

- Драгана Николић представник стручних сарадника (психолог), координатор 

Стручног актива за развојно планирање . 

Ове школске године чланови Педагошког колегијума реализовали су пет састанака на 

којима су: 

- се упознали са Годишњим планом, задацима, циљевима, као и са начином рада, 

- анализирали иницијално тестирање (извештаји Стручних већа). 

- разматрали и усвојили ИОП-е,  

- анализирали опремљеност школе наставним средствима, њихово коришћење и 

потреба за истим, 

- разматрали реализоване ваннаставне активности, допунску и додатну наставу, 

- разматрали одржане и планиране семинаре и друге облике стручног усавршавања, 

- анализирали досадашња постигнућа и на основу њих планирали даље активности 

(сарадња са Стручним активом), 

- извршили увид у педагошко-инструктивни надзор, 

- анализирали протекла такмичења, 

- саставили извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2016/2017. годину 

- планирали рад Педагошког колегијума за наредну школску 2017/18. годину. 

 

 

Педагог (50 % ангажовања) 

 

I  

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 У току школске 2016/2017. год. педагог је реализовала:  

- Учествовање у припреми и изради  Годишњег плана рада установе. 

- Учествовање у припреми и изради Годишњег извештаја о раду установе. 

- Подршку наставницима у изради годишњих и оперативних  планова рада. 

- Пружање помоћи наставницима у развијању програма, планирању и документовању 

васпитно –  образовног рада у складу са потребама и интересовањима ученика. 

- Учешће у избору и предлозима одељењских  старешинстава. 
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- У сарадњи са родитељима, наставницима разредне и предметне наставе, члановима 

школског Тима за ИО, као и са релевантним стручњацима ван школе, учествовање у 

одабиру адекватне врсте подршки за ученике, припреми и изради целокупне 

документације за индивидуализован начина рада са појединим ученицима ( израда 

педагошког профила, индивидуализација, израда ИОП-а и друго).    

- Праћење вођења педагошке документације. 

-Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама.  

- Писање плана рада педагога, дневно планирање и припремање за рад. 

- Планирање активности у оквиру рада ПП службе. 

 

II  

Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

- У току школске године педагог је посетила укупно 54 часа редовне наставе у матичној 

школи и издвојеним одељењима. Циљ посете: шеснаест часова редовног, планираног 

обиласка, четири часа ради увида у рад новог члана колектива, два часа ради праћења рада 

приправника, један час ради праћења појединих ученика, два огледна и тринаест угледних 

часова млађих разреда и четири огледна и дванаест угледних часова у старијим разредима.  

- Реализовано је праћење анализе успеха и дисциплине ученика на крају сваког 

класификационог периода и  предлагање и предузимање мера за њихово побољшање. 

- У сарадњи са члановима школског Тима за инклузију и реализовано је праћење и 

вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана (ИОП-

а). 

 

III 

Рад са наставницима 

- Кроз индивидуални разговор са наставницима и давање повратне информације са 

посећених часова педагог је предлагала мере за унапређење образовно-васпитног  процеса 

као и мере у смислу корективног рада. 

- У сарадњи са учитељима и разредним старешинама педагог је решавала педагошке 

ситуације везане за  међусобне односе ученика, однос ученик- наставник, такође, 

непримерено понашање, изостајање са наставе, породични проблеми, тешкоће емотивне 

природе и сл. 

- Сарадња је реализована и у подручјима рада као што су организација часа, начини и 

облици провере знања и оцењивања ученика, облици и методе рада и мотивациони 

поступци, праћење вођења педагошке документације наставника. 

- Сарадња је постојала и ради пружања помоћи наставницима у осмишљавању рада са 

ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. 

- У сарадњи са појединим наставницима и психологом реализовано је социометријско 

истраживање. 

- Информисање наставника везано за правилнике о раду и оцењивању. 

 

IV  

Рад са ученицима 

У раду са ученицима реализоване су следеће активности: 

- Рад  на отклањању педагошких узрока проблема у учењу– кроз индивидуални рад. 

- Учествовање у изради педагошког профила  ученика којима је потребна додатна 

подршка, израда индивидуалног образовног плана. 

- Инструктивно- саветодавни рад са ученицима који су имали тешкоће у емоционалном 

развоју и понашању.  
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- Индивидуални и групни саветодавни разговори са циљем решавања конфликта на 

релацији наставник-ученик. 

- Индивидуални и групни  разговори у циљу решавања конфликата међу ученицима, 

промовисање, предлагање мера у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликта, као и пружању помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена. 

 

V 

Рад са родитељима, односно старатељима    
- Педагог је са родитељима/старатељима решавала проблеме везане за развој ученика, 

превазилажење школског неуспеха, изостајање из школе, учење, понашање, организацију 

слободног времена и времена за учење њихове деце и сл. 

- Упознавање родитеља/старатеља са важећим законима, конвенцијама и  протоколима. 

- Педагог је учествовала у решавању проблема насталих на релацији породица-школа. 

- Рад са родитељима/старатељима у циљу прикупљања података о њиховој деци. 

- Учествовање на родитељском састанку са родитељима будућих првака. 

 

VI 

Рад са директором, стручним сарадницима 

- У сарадњи са психологом реализовано је електронско анкетирање ученика на тему 

насиља у школи. 

- Редовна сарадња са психологом око планирања и реализације свакодневних активности. 

- Сарадња са директорктором и психологом у оквиру рада стручних тимова и комисија. 

- Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставниких и компетенција. 

- Сарадња око начина вођења педагошке документације. 

 

VII 

Рад у стручним органима и тимовима 

- Педагог је учествовала  у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума, Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Стручног тима за ИО, 

Комисије за завршни испит и као координатор учествовала је у раду Стручног актива за 

развој школског програма. 

 

VIII 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

- Педагог је сарађивала са установама и стручњацима ван школе: са Центром за социјални 

рад Барајево и Домом здравља Барајево. 

- Учествовање на општинском састанку стручних сарадника основних и средњих школа, 

са темом превенције трговине децом. 

- Учествовање на градском састанку стручних сарадника са представницима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

IX 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Педагог је водила документацију о свом раду: годишње и месечне планове рада, дневник 

рада, протоколе праћења наставе, евиденцију индивидуалног и групног рада са ученицима 

и родитељима.  
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Педагог се континуирано припрема за свој рад, води евиденцију о свом раду и редовно 

учествује у стручном усавршавању. Педагог је похађала акредитовани семинар „Од 

агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног понашања деце 

у вртићу и школи“.  

 

 

 

Психолог  

 

- Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе за школску 2016/17. годину. 
- Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2017/18. годину. 
-  Израда Годишњег извештаја рада психолога. 

-  Израда Годишње г плана рада психолога. 

-  Израда месечних оперативних планова. 

-  Учешће у раду Наставничког већа. 

-  Учешће у раду Одељенских већа млађих и старијих разреда. 

-  Учешће у раду Педагошког колегијума. 
-  Учешће у раду Стручног тима за инклузивно образовање. 

-  Учешће у раду Стручног тима за професионалну оријентацију. 

-  Учешће у раду Интерресорне комисије за процену додатне подршке деци 

одн.ученицима. 

-   Координација рада Стручног тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

-  Координација рада Стручног актива за развојно планирање. 

-  Координација рада Ученичког парламента. 

-  Координација девет малих Тимова за додатну подршку ученицима који прате наставу по 

ИОП-у. 
-  Формирање и уједначавање одељења ученика првог разреда. 

-  Формирање и уједначавање одељења ученика петог разреда. 

-  Распоређивање нових ученика у одељења. 

-  Опсервација ученика првог разреда (посећено је 15 часова наставе). 

-  Опсервација ученика петог разреда (посећено је 12 часова наставе). 

-  Испитивање спремности за полазак у школу. 
-  Ретестирање ученика који показују тешкоће у учењу и напредовању. 

-  Писање мишљења након психолошких тестирања ученика. 

-  Припрема информација и квалитативне анализе постигнућа и понашања ученика за 

одељенске старешине петог разреда. 

-  Припрема информација, запажања и квалитативне анализе постигнућа и понашања 

ученика за учитеље првог разреда. 

-  Консултације о ученицима са одељенским старешинама петог разреда по пријему 

одељења. 

-  Консултације о ученицима са учитељима првог разреда по пријему одељења. 

-  Саветодавни рад са ученицима. 

-  Саветодавни рад са наставницима. 

-  Саветодавни рад са родитељима. 

-  Статистичка обрада података у току године. 

- Примена социометријског метода у трећем разреду, анализа података и консултације са 

учитељицом. 
-  Писање извештаја за Наставничко веће и остале органе у школи. 

-  Вођење записника на састанцима Стручног актива за развојно планирање. 
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-  Редовни прегледи Дневника рада. 

-  Посета часовима наставе и ваннаставних активности у оквиру редовног педагошко- 

инструктивног рада у школи (посећен је 41 час редовне наставе). 

- Писање мишљења и извештаја о посећеним часовима наставе. 

- Вођење разговора са наставницима чији час је посећен о посећеном часу (у сарадњи са 

педагогом). 
- Учествовање у организацији и реализацији одласка са ученицима на Сајам књига. 

- Вођење евиденција ученика од првог до осмог разреда који показују ризично понашање. 
- Учествовање на састанцима Малих тимова за заштиту од насиља. 

- Вођење и ажурирање документације  у оквиру ИОП-а (сагласности, кораци, планиране 

активности, подсетник за родитеље). 
- Учествовање у васпитно – дисциплинским поступцима за ученике наше школе. 

- Идентификација талентованих ученика (прикупљање података од ученика и наставника). 
- Организовање тестирања ученика за Регионални центар за таленте. 

- Реализација предавања са темом професионалне оријентације у одељењима осмог 

разреда. 

- Анкета о професионалним итересовањима ученика осмог разред (анкетирање, унос 

података, обрада и писање извештаја). 

- Тестирање ученика осмог разреда ТПИ-ом (професионална интересовања). 

- Вођење паноа о професионалној оријентацији. 

- Покретање и вођење ФБ профила ,,Упис у средње школе'' за ученике осмог разреда. 
- Формирање вршњачког тима за ПО са наставницом географије и педагогом и подела 

истаживачких задатака са разлчитим темама у оквиру професионалне оријентације. 

- Анкета о насиљу у нашој школи (анкетирање, унос података, обрада и писање 

извештаја). 

- Консултативно – саветодавни рад са наставницима који предају ученику са сметњама 

понашања. 

- Вођење евиденције ученика са развојним тешкоћама. 

- Индивидуални разговори са ученицима осмог разреда у вези избора школе. 

- Учествовање у раду Комисије за полагање испита за лиценцу. 
- Учествовање у васпитно-дисциплинским постпуцима у школи. 
- Организација и реализација радионица за наставнике (,,Како подржавам себе'', 

,,Садашњи тренутак'', ,,Чаробњак у нама'', ,,Креативност у свакодневном животу '', 

,,Породично поље''). 

- Учествовање у организацији и реализацији заједничко састанка за родитеље 

предшколаца  са колегама из ПУ Барајево. 
- Учествовање на састанку за стручне сараднике на тему ,,Превенција трговине децом и 

младима'' у ОШ ,,Мика Антић''. 
- Учествовање на састанку за стручне сараднике у средњој медицинској школи на 

Звездари. 

- Саставање новог протокола сарадње наше школе са школом за основно и средње 

образовање на Умци, са директором. 
- Састанак за Умци са Тимом за ИО у Школи за основно и средње образовање ,,Свети 

Сава'' у вези Ф. Ђ, са директорем и одељенским старешином. 
- Учествовање на семинару у школи ,,Од агресивности до креативности – иновативни 

приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и школи''. 

- Израда паноа ,,Најбољи ученици'' на крају школске године. 

- Сарадња са Школом за основно и средње образовање са домом ,,Свети Сава’’ на Умци. 

- Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 
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- Сарадња са једининицом за социјалну инклузију при Министарству просвете (Љиљаном 

Симић). 

- Сарадња са Домом здравља Вранић. 

- Сарадња са полицијском станицом Барајево. 

- Сарадња са Регионалним центром за таленте. 

- Сарадња са предшколском установом Барајево (одељење Вранић). 

- Сарадња са ОШ ,,Кнез Сима Марковић''. 

- Сарадња са Средњом школом Барајево. 

- Сарадња са Мрежом инклузија. 

- Сарадња са ОШ ,,Дражевац''. 

- Сарадња са Општином Барајево. 

 
 
 

Библиотекар 

 

 

За рад у библиотеци  задужене су:  Нада Кршанин и Нада Лукић. 

Ове школске године  библиотека ради у новом простору   који  својом величином од око 

педесетак квадрата  одговара  намени .  Ове године је  добијено или купљено око триста 

нових издања белетристике ,  тридесет нових сликовница за млађи узраст , стручна 

литература и  енциклопедија   средствима добијених  од Министарства просвете и на 

Сајму књига  купљено је  тридесет књига за децу до петог разреда .  Ученици показују 

веће интересовање , чешће долазе  и свако нађе нешто за себе . 

У саставу библиотеке је  читаоница са  четрдесет  места  ,телевизор и  компјутер 

намењени извођењу  огледних и угледних часова. 

Уписани су не само ученици , већ и наставници и сви који  желе да читају или на било 

који начин  унапреде  и дају свој доприносу раду библиотеке. 

Ове године урађена је класификација књига, по књижевној  врсти  наша књижевност  и 

подела  светске књижености по земљама којима припадају. Ове године нам предстоји 

графичко обележавање  које је започето. 

Ове године  у  сређивању књижног фонда  учествовали су чланови библиотекарске  

секције и сви други ученици који су показали  интересовање.   

Издвојене су књиге које се сматрају као ретка издања , књиге  старе сто и више година и 

извршена припрема за њихову санацију , издвојене су књиге за посебан део библиотеке  

посвећен  Вранићу и околини  преко које би се ученици упознали и са ствараоцима  из 

своје околине.  

Највише времена је је посвећено ученицима и раду са њима, јер има ученика који су добри 

читачи  и који желе да причају  о прочитаној књизи.Ученици  и даље најчешће читају 

лектиру. Ове године нисмо организовали квиз о прочитаној књизи  између одељењских  

заједница, али нам је плану за наредну годину. 

Сарадња са наставницима је и ове године била добра за све што је могло да се уради или 

да им помогнемо  везано за библиотеку није било проблема. 

Извршена је евиденција уџбеника добијених на почетку школске године  и свим 

наставницима је дат по један примерак . Неким ученицима  су дати  уџбеници на 

коришћење  и они су уредно вратили као  и сви ученици осмог разреда. 
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VIII   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 

 

Интерни маркетинг је обухватао: 

 

Огласна табла за ученике и родитеље обавештавала је о: 

 

-  Успеху ученика на крају другог полугодишта и о најбољим ученицима.  

- Резултатима ученика са такмичења, 

- Учешћу ученика у свим активностима школе и друштвене средине ( друштвено 

користан рад, хуманитарне и сакупљачке акције, уређење школског простора, 

спортскеактивности и сл.), 

- Резултатима свих акција које су организоване на нивоу школе и друштвене 

средине, 

- Резултатима спроведених анкета, 

- Панои и радови ученика са часова наставе и ваннаставних активности, 

- Панои (мрежа школа и образовних профила). 

- Новим уџбеницима, 

- Активности у вези уписа у средњу школу (завршни испит ...). 

 

 

Екстерни маркетинг обухватио је: 

 

- Организовање приредбе за пријем првака 

- Организовање прославе Нове године за ученике 

- Учешће у хуманитарним акцијама 

- Сарадња са агенцијама које ће школи пружити услуге у организацији излета, 

екскурзије и рекреативне наставе. 

 



79 ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

 

 

IX   ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

 

Праћење организовања и реализације наставног процеса као и рада саме школе 

редовно је обављано после сваког класификационог периода (I и II тромесечје,  I и II 

полугодиште, крај школске године). Евалуацијом су се бавили директор, педагог и  

психолог. 

 

Предлози за рад школе у наредној школској 2017/2018.-тој години 

 

- Обнављање и увећавање фонда наставних средстава,  

- Редовно обезбеђивање потрошног материјала неопходног за квалитетно одвијање 

наставног процеса, 

- Обогаћење фонда билиотеке, 

- Континуиран рад на уређењу и оплемењивању школског простора, 

- Обогаћивање школског живота културним садржајима и спортским активностима 

(неговање духа здравог живота), 

- Обогаћење рада школског сајта и почетак вођења летописа школе,  

- Организација већег броја активности намењених талентованим ученицима, 

- Перманентно спровођење испланираног развојног плана школе. 

 

Настава 

 

- Осавремењивање наставног процеса применом савремених облика, метода и 

средстава за рад (коришћење дигиталних учионица), 

- Потребно је обратити већу пажњу стручном усавршавању наставника ван школе, 

као и интерном усавршавању који ће организовати сами наставници и  стручни сарадници, 

- Укључивање што већег броја родитеља у активности школе, нарочито у 

реализацију посебних програма (програма заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања...) и у раду са првацима, као и на уређивању ентеријера и екстеријера 

школе, 

- Укључивање родитеља у остваривању материјално-техничких услова за рад 

школе, 

-  Подстицати квалитет рада наставника јавним похвалама и награђивањима, 

-Укључивање стручњака у реализацију програма инклузивног образовања. 
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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. Отворени дан 

Заинтересованих родитеља било је само током 2013/14. године, прве године спровођења 

овог плана. Од тада па до данас заинтересованих родитеља нема. 

 

3. 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. 

 

4. Уређење школског простора 

 

Поједини родитељи су учествовали доношењем цвећа у саксијама у оплемењивању 

школског простора.  

 

6. 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. 

У IV/2 родитељи су организовали одлазак у позориште ученика тог одељења. 
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ПРИЛОГ 

 

 

РЕАЛИЗОВАН ФОНД ЧАСОВА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Ред. 

број 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Први 

разред 
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разред 

Трећи 

разред 
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1. Српски језик 900 / 720 / 720 / 720 / 

2. Енглески језик 357 3 284 4 282 6 282 6 

3. Математика 900 / 720 / 720 / 720 / 

4. Свет око нас 360 / 288 / / / / / 

5. Природа и друштво / / / / 288 / 288 / 

6. Ликовна култура 180 / 288 / 288 / 288 / 

7. Музичка култура 180 / 144 / 144 / 144 / 

8. Физичко васпитање 540 / 432 / 324 / 323 1 

УКУПНО: А 3417 3 2876 4 2754 6 2753 7 
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број 

Б. Изборни наставни 

предмети 
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1. Верска настава 176 4 177 3 139 5 139 5 

2. Грађанско васпитање / / 36 / 72 / 36 / 

3. Народна традиција 180 / 144 / 144 / 144 / 

УКУПНО: Б  356 4 357 3 355 5 319 

УКУПНО А+Б:   3773 7 3233 7 3109 11 3072 

 
Напомена: фонд часова се односи на укупан број одржаних часова у свим одељењима(од првог до четвртог 

разреда). 
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Ред. 

број 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 
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Осми 
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1. рпски језик 539 1 433 / 434 / 407 1 

2. Ликовна култура 214 2 107 1 104 4 100 2 

3. Музичка култура 213 3 108 / 107 1 100 2 

4. Историја 106 2 213 3 214 2 200 4 

5. Географија 106 2 209 7 214 2 200 4 

6. Физика / / 215 1 214 2 205 / 

7. Математика 434 / 435 / 433 / 408 / 

8. Биологија 214 2 213 3 214 2 198 6 

9. Хемија / / / / 214 2 203 1 

10. 
Техн. и информатичко 

образовање 
216 / 216 / 216 / 203 1 

11. Физичко васпитање 216 / 214 2 216 / 204 / 

12. Енглески језик 212 4 215 1 215 1 203 1 

УКУПНО А : 2470 16 2578 18 2795 16 2631 22 
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Осми 

разред 

о
д
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н

о
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о
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1. Верска настава 102 6 101 7 103 5 98 4 

2. Грађанско васпитање 105 3 108 / 102 6 28 6 

3. Изабрани спорт 108 / 103 5 106 2 100 2 
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4. Руски језик 216 / 210 6 214 2 132 4 

5. Француски језик 144 / 142 2 144 / 201 3 

6. 
Информатика и 

рачунарство 
100 8 98 10 109 / 96 6 

7. Цртање, сликање, вајање 102 6 102 6 / / / / 

УКУПНО 944 28 935 37 884 18 790 26 

УКУПНО А+Б:  3414 44 3513 55 3679 34 3421 48 

 

 
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 ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – ВРАНИЋ 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 31 37 46 39 153 

Број одељења 2 2 2 2 8 

 

 

Старији разреди: 

 

РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА 

Број ученика 80 57 69 69 275 

Број одељења 3 3 3 3 12 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЉАК 

 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 30 25 25 21 101 

Број одељења 2 1 1 1 5 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – ШИЉАКОВАЦ 

 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 5 8 8 6 27 

Број одељења I – III 

 

II – IV 

 

2 
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Школски одбор Основне школе ''Павле Поповић'', на седници  

дана 14.9.2017. године 

 

усвојио је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

'' ПАВЛЕ ПОПОВИЋ'', 

 

ЗА ШКОЛСКУ  2016/ 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

в.д. директора 

 

Јела Стевановић 

 

 

 


