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

став 1 тачка 14) Статута школе, Орган управљања Основне школе ,,Павле Поповић“ на 28. 

седници, одржаној дана 14. 09. 2021. године донео је: 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај рада школе за школску 2020/2021.годину 

 

 

 

 

Образложење 

 

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

2020/2021.  годину.  Годишњи извештај рада школе је представила  Јела Стевановић, 

директор школе. 

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

 

 

 

 

 

Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

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

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

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

27. седници, одржаној дана 31. 08. 2021. године донео је: 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај рада директора школе ( деловодни број 1248-1-21 од 31. 

08. 2021. године)  за школску 2020/2021. годину 

 

 

 

 

Образложење 

 

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

школску 2020/2021.  годину.  Годишњи извештај рада директора школе је представила  Јела 

Стевановић, директор школе. 

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

 

 

 

 

 

Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

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

Тања Веселиновић 
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Савет родитеља ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

Наставничко веће ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

Школски одбор ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

Школска управа Београд 

Сектор за инспекцијски надзор 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

 о раду директора школе  

од 01. 09. 2020. године дo 31. 08. 2021. године 

 
 

У школској 2020/21. години, почев од 01. 09. 2020.-те године па дo 31. 08. 2021. године сам, 

у сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством 

школе, помоћно-техничким особљем школе, органима локалне самоуправе, надлежне 

Школске управе и инспекцијског сектора обављала следеће активности: 

1) планирала и организовала остваривање програма образовања и васпитања школе и свих 

других активности:   

 учествовала у правовременој реализацији донетих распореда часова за редовну 

наставу, изборну наставу, додатну и допунску наставу, дежурство наставника и 

перманентно водила рачуна о реализацији свих планираних активности; 

 учествовала у правовременој реализацији донетог распореда часова и осталих 

активности приликом организације рада школе у пројекту ,,Обогаћени једносменски 

рад“; 

 старала се о доброј организацији општинских/ градских/републичких  такмичења из 

предмета и  општинских/ градских  такмичења из спортова; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за школску 2020/2021.-ту 

годину, плана рада Наставничког већа, плана рада органа управљања, плана рада 

Педагошког колегијума; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за школску 2021/2022.-ту 

годину, плана рада Наставничког већа, плана рада органа управљања, плана рада 

Педагошког колегијума; 

 контролисала педагошку документацију ( ЕcДневници, педагошка документација 

наставника, ђачке књижице, 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; 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 

ОШ „ Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број:  1248-1-21 
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 кроз рад у стручном тиму за самовредновање и педагошком колегијуму учествовала 

у анализи резултата завршног испита ученика наше школе, анализи успеха ученика 

на полугодишту школске 2020/21. 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; 

 периодично у писаној форми достављала реализацију Развојног плана рада школе 

тимовима, Савету родитеља и Школском одбору. 

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, краћих и дужих боловања; 

 учествовала у изради  кварталних извештаја, извештаја о јавним набавкама 

(квартални извештаји и годишњи извештај) и реализацији плана јавних набавки за 

2021. 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 намештаја и 

електронске опреме за опремање мултифункционалне просторије свеопште намене 

(јануар 2021. године),  присуствовала састанцима са директорима школа у 

организацији Секретаријата и Министарства просвете, науке и технолошког развоја;  

 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, ОКК Пионир) побољшања рада школских 

спортских секција и Спортским савезом Барајева у организацији школских спортских 

такмичења, са Центром за културу Барајево, као  и коришћењем позоришне сале 

Спомен дома у Вранићу за организовање позоришних представа када се стекну 

повољни услови. 

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/ самостално реализовала полугодишњи план 

педагошко – инструктивног рада; 

 посећивала поједине часове наставе ради увида у рад наставника и заједно са 

стручним сарадницима/самостално анализирала њихов рад и предлагала мере за 

унапређивање њиховог рада; 

 посетила већину часова/активности/радионица Обогаћеног једносменског рада; 

 обезбедила програм ИБГ за електронско библиотечко пословање. 

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 стручног усавршавања; 

 иницирала перманентно праћење Каталога одобрених семинара за стручно 

усавршавање и похађање одговарајућих, акредитованих семинара; 
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 организовала семинаре/вебинаре  различитих циљних група у установи,  

 оформила табелу на ГУгл диску за хронолошко и квалификационо праћење 

остварених вебинара/семинара/стручних скупова. 

 

8) предузимала  мере у случајевима појачаног васпитног рада ( није било повреда забране 

110-112. Закона о основама система и образовања): 

 учествовала у раду Стручног тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације; 

  није било случајева да заједно са тимом за заштиту одлучујем о мерама које треба 

предузети против ученика чији појачан васпитни рад није дао очекиване резултате; 

 није било случајева да у присуству психолога и/или педагога разговарам 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              ( 

медијација, покушај мирног решења проблема). 

9) старала се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете „Доситеј“: 

 овластила наставника математике 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, електронска пошта, вибер група учитеља и наставника), 

 обавештавала ученике (огласна табла, књига обавештења, веб сајт, преко 

одељењских старешина), 

 обавештавала родитеље (огласна табла, преко одељењских старешина, вибер група 

Савета родитеља; 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 ( десет редовних седница и девет 

ванредних  седница) без права одлучивања: 

 водила рачуна о реализацији плана рада, 

 благовремено сазивала седнице и руководила њима, 

 на време управљала радом и доношењем оперативних планова рада. 

 

12) образовала стручна тела и тимове, усмеравала и усклађивала рад стручних органа у 

школи: 

 кроз рад и руковођење Педагошким колегијумом усклађивала рад стручних актива и 

тимова; 

 кроз рад и праћење Тима обезбеђивање квалитета и развој установе усклађивала рад 

стручних актива, тимова и локалне заједнице, у сарадњи са Саветом родитеља и 

информисањем  Школског одбора. 

 

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 
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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; 

 обавештавање родитеља, у сарадњи са одељењским старешинама, преко вишестепене 

скале информисања о реализацији пројекта ,,Бесплатни уџбеници“ за наредну 

школску 2021/2022. годину; 

 одговарала на молбе и захтеве родитеља у складу са својим овлашћењима. 

14) одлучивала о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених: 

 одговарала на захтеве за слободним данима запослених у складу са колективним 

уговором; 

 одговарала на захтеве родитеља, односно старатеља  за одсуствовањем ученика 

дужим од два дана у складу са Статутом и Правилником о правдању изостанака 

ученика. 

 

15) иницирала, подстицала и учествовала у уређивању матичне школе и подручних 

одељења: 

 богаћење цветног фонда кроз сарадњу са родитељима и уређивање цветне оазе на 

улазу у све три школе; 

 фарбање површина зидова, ограде, степеништа...; 

 реновирање тоалета у подручном одељењу  Шиљаковац; 

 реновирање Анекса зграде матичне школе у Вранићу за потребе увођења продуженог 

боравка или мултифункционалне учионице када се заврши опремање простора 

намештајем и електронском опремом,  

 сређивање степеништа у унутрашњости подручне школе у Мељаку,  

 сређивање учионице у матичној школи у Вранићу, 

 изградња надстрешнице у дворишту матичне школе у Вранићу, 

 дренажа око зграде матичне школе у Вранићу.  

 

16) старала се о квалитету рада школе за време остваривања наставе у измењеном програму 

рада школе у условима пандемије вируса Covid 19 , остваривању стандарда и исхода 

постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада у извођењу наставе на даљину: 

 организовала начин извођења наставе на даљину за ученике старијих разреда од 30. 

новембра 2020. године до 18. децембра 2020. године ; 

 благовремено подносила усвојене планове рада надређеном саветнику надлежне 

Школске управе; 

 благовремено подносила месечне извештаје рада надређеном саветнику надлежне 

Школске управе; 

 благовремено, у сарадњи са одељењским старешинама, уносила у ИС ,,Доситеј“ 

недељне извештаје о реализацији рада школе у измењеним условима и статистичко 

праћење одсутности запослених и ученика; 

 укључила се у припремање и снимање онлине часова за четврти разред/ српски језик, 

математика и природа и друштво на РТС Планета ( укупно самостално снимила 12 

часова); 

 пратила кроз анкете, разговоре и електронску комуникацију начин остваривања 

образовно-васпитног рада у настави на даљину и у складу са тим вршила усмеравања 

и начине реализације. 

 

Документација школе у наведеном периоду: 

 

 Припремни Оперативни план организације и реализације наставе у школској 

2020/2021.години ( деловодни број 1088-1-20 од 24. 08. 2020. године) и 
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Сагласност на Оперативни план ( деловодни број 1152-1-20 од 01.09. 2020. 

године) ; 

 Извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину ( деловодни број 1230-1-

20 од 15. 09. 2020. године); 

 Годишњи план рада школе за школску 2020/2021.годину ( деловодни број 

1230-2-20 од 15. 09. 2020. године); 

 Елаборат за додатну образовно- васпитну подршку развоју ученика пројекта 

Обогаћени једносменски рад (деловодни број 1231-1-20 од 15. 09. 2020. 

године); 

 Оперативни план организације и реализацијe образовно- васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19  у школској 

2020/2021.години ( деловодни број 1484-1-20 од 01. 12. 2020. године) и 

Сагласност на Оперативни план ( деловодни број 1523-1-20 од 09. 12. 2020. 

године) ; 

 Извештај о коначним резултатима завршног испита у школској 

2019/2020.години  ( деловодни број 1488-1-20 од 23. 11. 2020. године); 

 Достава допуне документације (деловодни број 1611-1-20 од 29. 12. 2020. 

године) Основне школе ,,Павле Поповић“ из Вранића – предат елаборат 

за Модел установу за развој школског спорта ( деловодни број 1476-1-19 од 

26. 12. 2019. године);  

 Елаборат за додатну образовно- васпитну подршку развоју ученика пројекта 

Обогаћени једносменски рад (деловодни број 1615-1-20 од 29. 12. 2020. 

године);  

 Елаборат за стицање статуса Модел установе за Обогаћени једносменски рад-

 додатна образовно- васпитна подршка развоју ученика (деловодни број 1612-

1-20 од 29. 12. 2020. године);  

 Решење о употребној дозволи фискултурне сале у оквиру Основне школе 

,,Павле Поповић“ Вранић, веза број 351-1028/2020 од 31. 12. 2020. године       

( деловодни број од 31. 12. 2020. године);  

 Оперативни план организације и реализације образовно- васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 у школској 

2020/2021.години ( деловодни број 55-1-21 од 15. 01. 2021. године) и 

Сагласност на Оперативни план ( деловодни број 69-1-21 од 18. 01. 2021. 

године) ;  

 Ванредни инспекцијски надзор ( њихова веза VII-06 број 614-44/2021 од 27. 

01. 2021. године) са предметом инспекцијског надзора: Поступање директора 

Школе по Представци наставнице српског језика и књижевности Јелене 

Игњатовић од  04. 01. 2021. године ( деловодни број 117-1-21 од 28. 01. 2021. 

године); 

 Периодични извештај о раду школе (деловодни број 118-1-21 од 28. 01. 2021. 

године); 

 Примери добре праксе Обогаћеног једносменског рада ( деловодни бројеви: 

Табела примера добре праксе  166-1-21 од 09. 02. 2021. године, Избор примера 

добре праксе 180-1-21  од 10. 02. 2021. године); 

 Записник о ванредном инспекцијском надзору (њихова веза VII-06 број 614-

44/2021 од 02. 02. 2021. године), без наложених мера ( деловодни број 235-1-

21 од 18. 02. 2021. године),  
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 Закључак градоначелника града Београда за набавку намештаја (њихова веза 

број 6-1706/21-Г од 08. 03. 2021. године); 

 Закључак градоначелника града Београда за набавку електронске опреме 

(њихова веза број 6-1831/21-Г од 11. 03. 2021. године); 

 Допуна Оперативног плана основне школе за организацију и реализацију 

образовно- васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Covid-19 ( деловодни број 388-1-21 oд 13. 03. 2021. године); 

 Ванредни теренски инспекцијски надзор ( њихова веза VII-06 број 614-628/21 

од 02. 06. 2021. године) са предметом инспекцијског надзора: Захтев 

надзираног субјекта за превентивним деловањем инспекције ( деловодни број 

743-1-21 од 02. 06. 2021. године); 

 Реализација Развојног плана рада школе (деловодни број 934-1-21 од 25. 06. 

2021. године); 

 Ванредни теренски инспекцијски надзор ( њихова веза VII-06 број 614-959/21 

од 10. 08. 2021. године) са предметом инспекцијског надзора: Утврђивање 

испуњености услова за организацију хетерогене групе боравка за ученике 1. и 

2. разреда у школској 2021/22. години у матичној згради у Вранићу и 

подручном одељењу у Мељаку ( деловодни број 1123-1-21 од 10. 08. 2021. 

године); 

 Записник о ванредном теренском инспекцијском надзору ( њихова веза VII-06 

број 614-959/21 од 12. 08. 2021. године) са предметом инспекцијског надзора: 

Утврђивање испуњености услова за организацију хетерогене групе боравка за 

ученике 1. и 2. разреда у школској 2021/22. години у матичној згради у 

Вранићу и подручном одељењу у Мељаку ( деловодни број 1174-1-21 од 19. 

08. 2021. године); 

 Закључак градоначелника града Београда за израду пројектне документације 

ЗОП-а и пратећих аката (њихова веза број 6-1831/21-Г-01 од 18. 08. 2021. 

године); 

 Сагласност министра просвете (њихова веза број 112-01-00432/2021-07  од 09. 

08. 2021. године) за већи број извршилаца  радно место – домар/ мајстор 

одржавања (50%) у школској 2021/2022. години (деловодни број 1166-1-21 од 

19. 08. 2021. године); 

 Оперативни план организације образовно- васпитног рада за школску 

2021/2022. годину (деловодни број 1247-1-21 од 30. 08. 2021. године). 

 

 

 

 

Директор 

У Вранићу, ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

31. 08. 2021. године  

 Јела Стевановић 
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I  УСЛОВИ РАДА 

1.1  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ 

 

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

кабинети за ликовну културу и технику и технологију, као и нова фискултурна сала, у 

склопу школског дворишта. Нова фискултурна сала је изграђена 2014.године и опремљена  

школске 2014/2015.године. 

 

Површина објекта матичне школе износи 1342м², а новоизграђене спортске, фискултурне 

сале 1269м
2
, укупно 2611м

2
. Издвојено одељење у Мељаку заузима простор од 436м², а у 

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

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

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

набавка за грађевинско уређење дворишта око спортске сале, као и изведба дренаже око 

матичне школе у Вранићу. Завршетак радова се очекује до краја септембра 2021. године. 

 

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

адаптирану учионицу за кабинет информатике, две радионице за технику и технологију и 

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

читаоницу. 

 

Од 1. фебруара 2007. 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 ...). 

 

Завршена је рестаурација поткровља на Анексу школе који има, у доњем делу, две учионице 

техничког и кабинет ликовног, као и радионица.  Планом је предвиђено да се следеће 

године, када све буде опремљено, у том делу отвори продужени боравак за више група или 

да то буде мултифункционална учионица. 

 

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

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

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

 

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

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

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

ометене у развоју. У поступку изградње је и собрашница (летња учионица) у Шиљаковцу 

чији завршетак ће бити до краја септембра 2021. године. 
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Преглед и структура просторија које су се користиле за реализацију програма 

 

Вранић 

 

Школске просторије 

 

Сви видови рада са ученицима су реализовани у учионицама,  због организације рада у 

посебним условима пандемије. Смањено је било мешање ученика преласком на кабинетску 

наставу. 

 

Предметна настава у другом циклусу се реализовала у следећим просторијама: 

  

 приземље, три учионице,  

 први спрат, три учионице,  

 други спрат, три учионице,  

 други спрат, две учионице,  

 фискултурној сали и 

 новој учионици за ваннаставне активности у новосаграђеној згради.  

 

Мељак 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  4 Наставна зборница 1 

Помоћна кухиња 1 Котларница 1 

 

Шиљаковац 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  11 Наставна зборница 1 

Библиотека  1 Канцеларија 3 

Кабинет за ТТ 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 

Назив просторије 
Број просторија 

Назив просторије 
Број 

просторија 

Учионице  2 Наставна зборница 1 

Хол  и трпезарија 1 Котларница 1 

  Кухиња (користи Центар 

за смештај деце ометене 

у развоју) 

1 
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1.2  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Преглед квалификационе структуре запослених 

 

Описизвршилаца  

СВЕГА 
Степен стручне спреме 

OС НК КВ ВКВ СС ВС ВСС МР ДР 

Директоршколе 1 
      

1 
  

Педагог 2 
     1 

1 
  

Психолог 1 
      

1 
  

Наставници 33 
      

33 
  

Наставници 1 
    

1 
    

Наставници 6 
     

6 
   

Наставнициверскенаста

ве 

2 
     

2  
  

Библиотекар 1 
      

1 
  

Секретаршколе 1       1   

Шеф рачуноводства 1 
     

1 
   

Благајник/административнирадн

ик 

1 
    

1 
    

Домар 2 
  

1 
 

1 
    

Спремачицe 8 3 
 

 
 

5 
    

Укупно 60 3 
/ 

1 
0 

8 
10 38 0 0 

 

У школи ради 60 запослених, од тога је 45 у непосредном контакту са ученицима.  

Просечан радни стаж запослених је 13,56 година.  

 

 

 

Пословни и радни задаци 
Квалификациона структура 

Свега 
НК ПК КВ ССС ВШ ВСС МГ 

Директор      1  1 

Педагог     0.5 0.5  1 

Психолог      0.55  0.55 

Библиотекар      1,15  1,15 

Секретар      1  1 

Рачуновођа     1   1 

Административни радник    1    1 

Наставници разредне наставе     5.075 9.225  14.30 

Предметни наставници     1.29 2.54 19.40  23.23 

Домар   1 1    2 

Помоћно техничко особље 3  0.79 4.54    7.54 

Свега: 3  2 7.83 9.115 32.825  53.77 
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Преглед радног искуства радника школе – на дан 31. 8. 2021. године 

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

Директор    1   1 

Педагог 0.5  0.5    1 

Психолог   0.55    0.55 

Библиотекар     1  1 

Секретар   1    1 

Рачуновођа   1    1 

Администрат. радник      1 1 

Предметни наставници 4.56 2.91 12.42 2.15 1.20  23.23 

Наставници раз. наставе  1 1 6.30 3 3 14.30 

Домар 1   1   2 

Помоћно техн. особље 1.54 2 2 2   7.54 

Укупно: 7.60 5.91 18.46 12.45 5.35 4 53.77 

Просечан радни стаж наставног особља је 18, 07 година, а ваннаставног особља је 12, 

40година. Свеукупно просечан радни стаж запослених је 16, 65 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, 

онолико колико је дозвољавала актуелна епидемиолошка ситуација. 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 10 нових ученика. По разредима то изгледа овако: 

Први разред 3 Пети разред 1 

Други разред 1 Шести разред / 

Трећи разред 1 Седми разред 2 

Четврти разред 1 Осми разред 1 

Утоку школске године исписано је 7 ученика и то по разредима изгледа овако: 

Први разред 1 Пети разред 3 

Други разред 1 Шести разред 2 

Трећи разред / Седми разред / 

Четврти разред / Осми разред / 
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II   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

  

  

2.1.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО 

СМЕНАМА 

 

Образовно-васпитни рад у матичној школи одвијао се у две смене, у складу са предлогом 

оперативног плана рада школе за школску 2020/2021.годину и саставни је део овог 

Годишљег плана рада школе. 

  

Распоред звоњења у Вранићу, Мељаку и Шиљаковцу у смени млађих ученика. 

 

 

Наставни 

час 

Време трајања часова и одмора – пре подне 

 

Млађи разреди Вранић, Мељак и 

Шиљаковац 
1. 750 – 820 

2. 825- 855 

Велики одмор и дезинфекција простора  

3. 915- 945 

4. 950- 1020 

Дезинфекција простора између групе А и Б 

1. 1040 – 1115 

2. 1120- 1150 

3. 1155- 1220 
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Распоред звоњења у Вранићу  у смени старијих ученика. 

 

 

 

 

 

2.2 МОДЕЛ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У СЕПТЕМБРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Након добијања Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада 

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

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

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

опредељења анкете родитеља који су се изјашњавали да ли желе да њихова деца наставу 

прате у школи или на даљину. Затим је одржана заједничка седница Педагошког колегијума 

и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, где су се сви руководиоци стручних 

већа обратили колегама и изнели ставове на нивоу стручног већа, уз пропратна детаљна 

образложења. Тиме је формирано неколико предлога извођења наставе, који су касније 

предложени Наставничком већу. Наставничко веће се определило за модел који је дат у 

наставку овог текста. Са предложеним моделима је упознат и Савет родитеља и Школски 

одбор.  

 

Наставни 

час 

Време трајања часова и одмора – пре 

подне 

 

СтаријиразредиВранић 

претчас  12
45

 – 13
15

 

1. 13
20

- 13
50

 

2. 13
55

- 14
25

 

Велики одмор и дезинфекција простора  

3. 14
40

- 15
10

 

4. 15
15

- 15
45

 

5.  15
50

 – 16
20

 

6. 16
25

- 16
55

 

Обогаћени једносменски рад (по распореду за прво 

и друго полугодиште) 
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Први циклус 

 

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

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

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

 

У матичној школи у Вранићу и подручном одељењу Мељак, одељења су се делила на две 

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

одвијала за једну групу у периоду од 7:45 часова до 10:10 часова, док је за другу групу 

настава трајала од 10:30 часова до 12:20 часова. Групе су се мењале седмично, тако да су се 

изједначавале у потпуности након истека две радне недеље.  

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

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

Часови је у свим групама трајао по 30 минута, а на сваком великом одмору, као и у периоду 

између сваке смене ученика у учионици обављала се дезинфекција, чишћење и 

проветравање простора. Ученици су имали своје место и своју учионицу, коју нису мењали, 

већ су увек бичи стационирани на истом месту. 

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

 

 
Други циклус 

 

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

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

ученика. У складу са тим, свако одељење је подељено на две групе: А и Б. Ученици су били 

подељени на хетерогене и уједначене групе и похађали комбиновани модел наставе. Група 

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

четвртак. Групе су се смењивале седмично. Оним данима када не иду у школу, ученици 

ће похађати наставу на даљину, што се превасходно односи на праћење часова на РТС-у 

и одабрану платформу школе, у комбинацији са осталим каналима комуникације. 

Часови су у свим групама трајали по 30 минута, а на сваком великом одмору, као и у 

периоду између сваке смене ученика у учионици обављала се дезинфекција, чишћење и 
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проветравање простора. Ученици су имали своје место и своју учионицу, коју нису мењали, 

већ су увек били стационирани на истом месту 

Распоред по учионицама и распоред часова по разредима и по предметним наставницима 

дати су у наставку, а у складу су са препорукама. 
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2.3. КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ТОКУ ГОДИНЕ 

 

ДАТУМ ДОГАЂАЈ ЛИНК 

01. 09. 
2020. 

Почетак нове 
школске 
2020/2021. 
године 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7425932196485
26&id=100016935640712  

05. 09. 
2020. 

Додела награда 
најбољим 
ученицима ГО 
Барајево 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7456618660083
28&id=100016935640712  

14. 09. 
2020. 

Пројекат ''Мини-
мини'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7522114720200
34&id=100016935640712  

25. 09. 
2020. 

Обележавање 
Дана европске 
баштине 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7602202678858
21&id=100016935640712 
 

26. 09. 
2020. 

Обележавање 
Европског дана 
језика 

https://www.facebook.com/milica.vojvodic.theteacher/posts/5071720
989520591 
 

30. 09. 
2020. 

Градско 
такмичење из 
стоног тениса 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7638313608580
45&id=100016935640712 
 

03. 10. 
2020. 

Припреме у 
сусрет Дечјој 
недељи  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7663618172716
66&id=100016935640712 
 

04. 10. 
2020. 

Обележавање 
Светског дана 
животиња 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7685317070546
77&id=100016935640712 
 

06. 10. 
2020. 

Маскенбал у 
сарадњи са ГО 
Барајево (Дечија 
недеља) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7685509137194
23&id=100016935640712 
 

06. 10. 
2020. 

Предавање др 
Горана 
Николића о 
штетности 
цигарета и 
дуванског дима 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7685838703827
94&id=100016935640712 
 

06. 10. 
2020. 

Посета и 
предавање 
Наталије 
Стевановић 
(испред 
Библиотеке 
Барајево) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7685877770490
70&id=100016935640712 
 

09. 10. 
2020. 

Концерт 
ученице 
Викторије 
Тодоровић 6-3 
за ученике 
млађих разреда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7705571601854
65&id=100016935640712 
 

09. 10. 
2020. 

Огранизација 
Карневала у 
Мељаку 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7706193935125
75&id=100016935640712 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742593219648526&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742593219648526&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745661866008328&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745661866008328&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=752211472020034&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=752211472020034&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760220267885821&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760220267885821&id=100016935640712
https://www.facebook.com/milica.vojvodic.theteacher/posts/5071720989520591
https://www.facebook.com/milica.vojvodic.theteacher/posts/5071720989520591
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=763831360858045&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=763831360858045&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=766361817271666&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=766361817271666&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768531707054677&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768531707054677&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768550913719423&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768550913719423&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768583870382794&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768583870382794&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768587777049070&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768587777049070&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770557160185465&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770557160185465&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770619393512575&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770619393512575&id=100016935640712


Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

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

11. 10. 
2020. 

Први дан 
семинара 
''Награда и 
казна - 
педагошки 
избор или 
нужност'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7719110033834
14&id=100016935640712 
 

14. 10. 
2020. 

Литерарни 
конкурс на тему 
''Зашто волим 
Србију'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7738916631853
48&id=100016935640712 
 

15. 10. 
2020. 

Обележавање 
годипњице 
злочина у 
Вранићу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7751345330610
61&id=100016935640712 
 

20. 10. 
2020. 

Обележавање 
Дана јабука 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7789431860135
29&id=100016935640712  

21. 10. 
2020. 

Обележавање 
Дана сећања на 
српске жртве у 
Другом 
светском рату 
(предавање) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7795525759525
90&id=100016935640712 
 

21. 10. 
2020. 

Предавање 
Црвеног крста: 
Превенција 
борбе болести 
зависности - 
дуван и алкохол 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7795826926162
45&id=100016935640712 
 

21. 10. 
2020. 

Предавање 
Црвеног крста: 
Унапређивање 
здравља 
ученика у 
основним 
школама - 
здрава исхрана 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7795826926162
45&id=100016935640712 
 

23. 10. 
2020. 

Предавање 
Црвеног крста: 
Болест прљавих 
руку; Промоција 
хуманих 
вредности; 
Борба против 
трговине 
људима 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7811736591238
15&id=100016935640712 
 

29. 10. 
2020. 

Конкурс 
''Окрени/обрни/
причу 
изокрени'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7856021720142
97&id=100016935640712 
 

02. 11. 
2020. 

Донација пакета 
за заштиту 
здравља 
ученика 
(Фондација 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7887767816968
36&id=100016935640712 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=771911003383414&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=771911003383414&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773891663185348&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773891663185348&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=775134533061061&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=775134533061061&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=778943186013529&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=778943186013529&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=779552575952590&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=779552575952590&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=779582692616245&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=779582692616245&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=779582692616245&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=779582692616245&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=781173659123815&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=781173659123815&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785602172014297&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785602172014297&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788776781696836&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788776781696836&id=100016935640712
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Новака 
Ђоковића) 

06. 11. 
2020. 

Обележавање 
дана рођења 
Вука 
Стефановића 
Караџића 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7917753013969
84&id=100016935640712 
 

10. 11. 
2020. 

"Песничка 
сусретања" 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7952107710534
37&id=100016935640712  

11. 11. 
2020. 

Обележавање 
Дана примирја у 
Првом светском 
рату 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7957845543293
92&id=100016935640712 
 

26. 11. 
2020. 

Прављење 
сапуна на 
радионици 
''Између магије 
и хемије'' 
пројекта 
Обогаћени 
једносменски 
рад 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8070768932001
58&id=100016935640712 
 

28. 11. 
2020. 

Сабор учитеља https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8081119297633
21&id=100016935640712  

28. 11. 
2020. 

Семинар: 
Примена 
индивидуализов
аног плана 
(ИОП3) у раду са 
даровитим 
ученицима 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8083393430739
13&id=100016935640712 
 

01. 12. 
2020. 

Самостална 
представа 
ученика на 
радионици ''У 
свету боја и 
облика'' 
пројекта 
Обогаћени 
једносменски 
рад 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8101106128967
86&id=100016935640712 
 

03. 12. 
2020. 

"Песничка 
сусретања" 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8114561227622
35&id=100016935640712  

05. 12. 
2020. 

Ликовни 
конкурс 
''Домовина се 
брани лепотом'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8126712326407
24&id=100016935640712 
 

20. 01. 
2021. 

Постављање 
новог намештаја 
у просторијама 
Музичке школе 
''Мајко 
Тајчевић'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8400212965723
84&id=100016935640712 
 

27. 01. 
2021. 

Обележавање 
Савиндана 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8437547561990
38&id=100016935640712  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791775301396984&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791775301396984&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795210771053437&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795210771053437&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795784554329392&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795784554329392&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807076893200158&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807076893200158&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808111929763321&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808111929763321&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808339343073913&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808339343073913&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=810110612896786&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=810110612896786&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811456122762235&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811456122762235&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812671232640724&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812671232640724&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840021296572384&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840021296572384&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843754756199038&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843754756199038&id=100016935640712
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05. 02. 
2021. 

Школско 
такмичење из 
математике 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8488137956931
34&id=100016935640712 
 

18. 02. 
2021. 

Градско 
такмичење у 
пливању 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8559085949836
54&id=100016935640712 
 

24. 02. 
2021. 

Обележавање 
Дана борбе 
против 
вршњачког 
насиља (Дан 
розе мајица) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8592595113152
29&id=100016935640712 
 

27. 02. 
2021. 

Школско 
такмичење за 
најбољу 
карикатуру 
''Мали Пјер 
2021'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8608224311589
37&id=100016935640712 
 

09. 03. 
2021. 

Вебинар 
''Примена 
карикатуре у 
настави 
историје'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8667438572334
61&id=100016935640712 
 

09. 03. 
2021. 

Међународно 
тестирање 
''PIRLS 2021'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8664427905969
01&id=100016935640712 
 

14. 03. 
2021. 

Општинско 
такмичење из 
Православног 
катихизиса 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8696036536141
48&id=100016935640712 
 

01. 04. 
2021. 

Обележавање 
Дана школе 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8794728792938
92&id=100016935640712  

02. 04. 
2021. 

Концерт 
ученица Данке 
Биочанин, 
Ленке Биочанин 
и Михаиле 
Стојановић 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8802534858824
98&id=100016935640712 
 

05. 04. 
2021. 

Ликовни 
конкурс у 
организацији 
Француског 
института 
поводом 
обележавања 
месеца 
Франкофоније 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8819816523763
48&id=100016935640712 
 

09. 04. 
2021. 

Објављивање 
резултата 
такмичења 
''Мислиша'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8843863354692
13&id=100016935640712 
 

10. 04. 
2021. 

Пробни завршни 
испит - 
организација и 
прегледање 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8851235253954
94&id=100016935640712 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848813795693134&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848813795693134&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=855908594983654&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=855908594983654&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859259511315229&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859259511315229&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860822431158937&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860822431158937&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866743857233461&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866743857233461&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866442790596901&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866442790596901&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=869603653614148&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=869603653614148&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=879472879293892&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=879472879293892&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880253485882498&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880253485882498&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=881981652376348&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=881981652376348&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884386335469213&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884386335469213&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=885123525395494&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=885123525395494&id=100016935640712
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радова 

14. 04. 
2021. 

Општинско 
такмичење 
''Смотра 
рецитатора'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8875022451576
22&id=100016935640712 
 

18. 04. 
2021. 

Градско 
такмичење из 
верске наставе 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8895397016205
43&id=100016935640712 
 

23. 04. 
2021. 

Градско 
такмичење у 
рукомету 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8924952979916
50&id=100016935640712 
 

26. 04. 
2021. 

Ликовни 
конкурс ''Линија 
и боја чаролија 
моја'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8942007211544
41&id=100016935640712 
 

27. 04. 
2021. 

Градско 
такмичење 
цртежа 
''Васкршње 
ликовне 
радости деце 
Београда'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8946707944407
67&id=100016935640712 
 

15. 05. 
2021. 

Почетак 
припремне 
наставе за 
завршни испит у 
организацији ГО 
Барајево 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9051435267268
27&id=100016935640712 
 

15. 05. 
2021. 

Конференција 
примера добре 
праксе у 
организацији 
Друштва 
математичара 
Београда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9051213400623
79&id=100016935640712 
 

15. 05. 
2021. 

Градско 
такмичење из 
историје 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9053923533686
11&id=100016935640712 
 

15. 05. 
2021. 

Стручни скуп 
директора 
београдског 
региона 

https://www.facebook.com/jela.stevanovic.3/posts/162970823388871
7 
 

18. 05. 
2021. 

Градско 
такмичење из 
кошарке 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9069591365452
66&id=100016935640712 
 

22. 05. 
2021. 

Републичко 
такмичење из 
историје 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9093626629715
80&id=100016935640712 
 

26. 05. 
2021. 

Спортски 
пројекат 
''Брзином до 
звезда'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9116417827436
68&id=100016935640712 
 

27. 05. 
2021. 

Презентација 
средњих школа 
ученицима 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9121727993572
33&id=100016935640712 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=887502245157622&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=887502245157622&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=889539701620543&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=889539701620543&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=892495297991650&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=892495297991650&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894200721154441&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894200721154441&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894670794440767&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894670794440767&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905143526726827&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905143526726827&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905121340062379&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905121340062379&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905392353368611&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905392353368611&id=100016935640712
https://www.facebook.com/jela.stevanovic.3/posts/1629708233888717
https://www.facebook.com/jela.stevanovic.3/posts/1629708233888717
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906959136545266&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906959136545266&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=909362662971580&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=909362662971580&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911641782743668&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911641782743668&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=912172799357233&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=912172799357233&id=100016935640712
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осмог разреда 

31. 05. 
2021. 

Учешће у 
обележавању 
Дана школе 
''Аврам 
Писевски'' из 
Северне 
Македоније 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9143747791370
35&id=100016935640712 
 

01. 06. 
2021. 

Објављивање 
новог броја 
Школског 
забавника 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9151331990611
93&id=100016935640712 
 

02. 06. 
2021. 

Квиз ''Шта знаш 
о Црвеном 
крсту'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9156317256780
07&id=100016935640712 
 

05. 06. 
2021. 

Смотра 
''Чаролија 
рециклаже'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9174542021624
26&id=100016935640712 
 

23. 06. 
2021. 

Почетак 
Завршног испита 
за ученике 
осмог разреда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9275589978186
13&id=100016935640712 
 

02. 07. 
2021. 

Награђивање 
ученика 
генерације 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9331453605933
10&id=100016935640712 
 

 

2.4 ПОСЕТЕ 

 

Посете музејима/ сарадња са институцијама/сарадња са невладиним 

организацијама 

 

Планиране посете: 

• Сајму књига,  

• 14. Међународном  фестивалу науке, 

• Америчком кутку, 

• Галеријама (САНУ, УЛУС и Галерију 73), 

• Музеју афричке уметности, 

• Азилу за напуштене животиње у Дражевцу,  

нису реализоване на класичан начин одласком на наведене локације и дешавања. Међутим, 

оно што је могло да се испрати у онлајн окружењу је пренето ученицима, а у  циљу 

проширивања знања ученика из ликовне уметности и са циљем афирмације стваралаштва 

ученика наше школе. 

Сарадња са невладином организацијом ,,Пријатељи деце Барајева“ је имала више 

активности: 

• Дечја недеља, традиционални 7. маскенбал, 

• Предавање др Горана Николића: ,,Штетност цигарета и дуванског дима“ у оквиру 

обележавања Дечје недеље, 

• ,,Песничка сусретања деце и младих Београда", такмичење ученика у писању песама 

на слободну тему. 

• Градско такмичење ,,Песничка сусретања деце и младих Београда“, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=914374779137035&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=914374779137035&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=915133199061193&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=915133199061193&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=915631725678007&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=915631725678007&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917454202162426&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917454202162426&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=927558997818613&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=927558997818613&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=933145360593310&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=933145360593310&id=100016935640712
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• Школско такмичење „ Мали Пјер” - смотра за најбољу дечију карикатуру, 

• Општинско такмичење - Смотра за најбољу дечију карикатуру „ Мали Пјер“ 

• 27. Васкршње ликовне радости деце Београда- ускршњи ликовни конкурс,  

• Осликавање дрвених јаја (школско такмичење), 

• Осликавање дрвених јаја (општинско такмичење). 

 

 

2.5 АНАЛИЗА ПРЕДАВАЊА СТРУЧЊАКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УСТАНОВА КОЈИ 

СУ ПОСЕТИЛИ НАШУ ШКОЛУ 

 

21.10.2020. Предавање Црвеног крста: 

,,Превенција борбе болести 

зависности“, 6.разред и 

,,Унапређивање здравља 

ученика у основним 

школама-здрава исхрана“, 

8.разред 

Ученици шестог и осмог 

разреда 

23.10.2020. Предавање Црвеног крста: 

,,Болест прљавих руку“, 

,,Промоција хуманих 

вредности“ и ,,Борба против 

трговине људима“ 

Ученици четвртог разреда у 

Вранићу 

 

 

11. 05. 2021.  Црвени крст Барајево 61 

 

Изузетна сарадња са активистима Црвеног крста Барајева је дала низ квалитетних, 

горенаведених,  предавања ученицима и млађег и старијег школског узраста.  

 

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

РАЗРЕДА 

 

На основу Годишњег плана  рада школе за школску 2020/2021. годину, поглавље 2. 

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

екскурзија у школској 2020/2021. години,  Савет родитеља и управа школе су 

предвидели извођење екскурзија за ученике од првог до осмог разреда уколико се стекну 

повољни услови. Планиране активности екскурзија, наставе у природи и зимовање  нису 

реализоване услед епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса . 

 

2.6.1 Верска настава- поклоничко путовање 

 

 Планиране активности традиционалног поклоничког путовања које организује 

Школа са бељаничким намесништвом (обиласци манастира Шумадије), нису 

реализоване услед епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса. 

 

 

 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 29 www.ospavlepopovic@edu.rs 

III ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И 

СТРУЧНИХ ТЕЛА ШКОЛЕ 

 
 

3.1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У 4. РАЗРЕДУ 

 

Предметна настава у 4. разреду није реализована због актуелне епидемиолошке ситуације 

изазване пандемијом вируса . 

 

 

3.2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

 

3.2.1 ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

 

Одељењско веће млађих разреда  одржало је све планиране седнице у школској 2020/2021. 

години. 

Све предвиђене тачке су детаљно анализиране . 

• На редовним седницама, учитељи су анализирали успех и дисциплину ученика (на 

крају сваког класификационог периода.) Посебан осврт је на ученике који наставу 

прате по ИОП-у, на њихов напредак у учењу,који се уредно води документацијом 

одељењског старешине.  

• Такође, Одељењско веће је донело одлуку о планирању допунске и додатне 

наставе.Учитељи су евидентирали ученике који имају тешкоће у савладавању 

градива,као и оне надарене ученике који су били заинтересовани за учешћа на 

такмичењима.  

• На  почетку школске године, као и на почетку 2. полугодишта, учитељи су 

директорки школе предавали распореде контролних и писмених вежби, водећи 

рачуна о равномерној оптерећености ученика. 

• План и програм рада, као и фонд часова по предметима, ове школске године, 

реализован је без већих одступања.  

• Није реализована  настава у природи, као и планирани излети због епидемиолошке 

ситуације у земљи.Све се одвијало у циљу очувања здравља ученика. 

• Одељењско веће је донело одлуку, у договору са директорком школе да се писмено 

похвале дипломом и награде пригодном књигом, сви одлични ученици. 

• Обука за унос директорија –Наставних планова (глобални план ,оперативни план 

,ИОП) 

Обуку је одржала координатор Марија  Станковић- на који начин се наставни 

планови  постављају у ес –Дневнику. 

Задатак је да се ретроактивно овогодишњи  глобални план,месечни планови од 

септембра па надаље редоследом поставе на Google –disku ,и унесу у ес –Дневнику . 

Увид у наставне планове имаће директор школе, педагошка служба и координатор 

дневника . 

С обзиром да ће наставни планови бити доступни,  месечни планови се више не 

достављају на меил педагошкој служби. 

• Током целе школске године 2020/21.године Одељењско веће је сарађивало са 

директором школе, педагошко-психолошком службом, секретаријатом школе, 

локалном заједницом и родитељима ученика . 
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• Што се тиче маршрута за предвиђене излете у школској 2021 /22 остају исти путни 

правци који су већ одабрани и утврђени годишњим планом и програмом. 

• Остварен је годишњи план Одељењског већа у 2020/21.години. 

 

 

3.2.2 ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА  

 

 

У протеклој години чланови већа били су сви наставници који су предавали овим разредима. 

Већина наставника је редовно присуствовала седницама. 

Одржане су све седнице већа планиране за ову годину. 

Седницама су присуствовали сви наставници који предају разредима за чија одељења су 

одржавани састанци и одржавани су за све разреде редом, у истом термину. 

Одељенска већа су се бавила свим планираним и текућим активностима:  анализом успеха и 

дисциплине ученика са посебним освртом на ученике који наставу прате по ИОП-у, 

унапређење васпитно-образовног рада, бринули о остваривању плана и програма, као и 

фонда часова, подстицали и пнаализирали одржавање часова допунске и додатне наставе, 

као и секција.... 

Добрестране: 

• Наставници чују једни друге, чују о дешавањима или проблемима у другим 

одељењима, па су тако упућенији у рад других одељења, а то може да има значаја и 

ако наставник почне касније да предаје том одељењу 

• Заједничкидолазимодорешења 

Мере за унапређење рада одељењских већа: 

• Потребно је да се наставници боље информишу о свим процедурама и законима и 

пре него што присуствују већу 

• Да се наставници унапред консултују са психолошко – педагошком службом и 

директором школе и дођу са готовим решењем на одељењско веће, осим ако је за 

решавање проблема баш потребно присуство свих чланова већа 

• Потребно је да наставници више посећују часове једни другима, посебно наставници 

различитих предмета и тако раде на унапређењу сопственог рада 

• Потребно је да за потребе наставе на даљину првенствено, а и за општу 

коминикацију и размену материјала и информација, постигнемо договор о 

јединственом начину комуникаије и размене материјала између запослених и 

ученика. 

3.2.3. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 5. РАЗРЕДА 

 

У току школске 2020/2021. године,  одржано је 7 седница Одељењског већа 5. разреда у 

следећим терминима: 

- 15. 09. 2020. 

- 10. 11. 2020. 

- 21. 12. 2020. 

- 25. 01. 2021. 

- 07. 04. 2021. 

- 27. 05. 2021. 

- 21. 06. 2021. 
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Активности којима се Одељењско веће 5. разреда бавило током школске 2020/2021. године 

су биле следеће: 

- Одељењско веће 5. разреда упознато је са планом и програмом рада за школску 

2020/2021. годину, који су једногласно усвојени. 

- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште 

школске 2020/2021. године. Исти је објављен на интернет-сајту и огласној табли у 

холу школе. 

- Утвређене су области из којих ће се држати додатна и допунска настава, као и 

термини одржавања истих. Ове информације су објављене на интернет-сајту и 

огласној табли у холу школе. 

- Именовани су ученици који су ослобођени наставе физичког и здравственог 

васпитања. 

- Договорено је да се планирање излета одложи до даљњег из оправданих разлога који 

се тичу епидемиолошке ситуације. 

 

- Детаљно је анализиран је успех и владање ученика на крају првог класификационог 

периода, са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

- Детаљно је анализиран рад додатне и допунске наставе, као и пројекта Обогаћени 

једносменски рад, који је такође био посвећен подршци ученицима у измењеним 

условима учења. 

- Разматрани су узроци изостанака ученика, са посебним освртом на неоправдане 

изостанке. 

 

- Детањно је анализиран успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021. године, са освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

- Анализирана је реализација плана и програма, као и фонда часова из свих наставних 

и ваннаставних активности. 

- Извршена је анализа усклађености критеријума оцењивања са Правилником о 

оцењивању. 

- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште 

школске 2020/2021. године. 

 

- Детаљно је анализиран успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог 

периода, са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у 

- Анализиран је рад допунске и додатне наставе, одржане у периоду када се настава 

одигравала непосредно у школи, као и у периоду када се настава одржавала на 

даљину. 

- Анализирана је реализација плана и програма, као и фонда часова из свих наставних 

и ваннаставних активности, као и пројекта Обогаћени једносменски рад. 

- Разматрана је оптерећеност ученика обавезама, нарочито када је у питању оцењивање 

ученика. 

- Разматрани су резултати одржаних такмичења и смотри. 

- Одлучено је да екскурзије неће бити реализоване због актуелне епидемиолошке 

ситуације. 

 

- Презентовано је предавање о оцењивању – Систематизација поступака и активности 

у васпитно-образовном процесу оцењивања. 
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- Одржана је обука – Обука о коришћењу нових функционалности електронског 

дневника у вези са годишњим и месечним плановима рада наставника. 

 

- Детаљно је анализиран успех и дисциплина ученика на крају школске 2020/2021. 

године, са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

- Анализиран је рад допунске и додатне наставе, као и пројекта Обогаћени 

једносменски рад. 

- Анализирана је реализација плана и програма, као и фонда часова из свих наставних 

и ваннаставних активности. 

- Похваљени су ученици са одличним успехом и примерним владањем и награђени су 

књигом. Ученици који су постигли одличан успех са просечном оценом 5 су додатно 

награђени и дипломом. 

За руководиоца Одељењског већа 6. разреда за наредну школску годину изабран је Момчило 

Вулевић, наставник технике и технологије, одељењски старешина будућег одељења 6/3. 

 

3.2.4 ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 6. РАЗРЕДА 

 

   Одељењске старешине 6/1, 6/2 и 6/3 одељења (Марија Станковић, Јелена Игњатовић и 

Марина Бијорац) у  школској 2020/21. години обављале су дужности педагошких, 

организационих и административних руководилаца наведених одељења. 

    У оквиру педагошке функције одељењске старешине су обавиле следеће дужности: 

• Одржале планирани број часова одељењског старешине; 

• Пратиле развој и успех сваког ученика у току школске године, са посебним 

ангажовањем на праћењу ученика који наставу похађају по ИОП-у; 

• Редовноразматрале успех и владање ученика који наставу похађају по ИОП-у у току 

школске године и размењивале искуства у раду са ученицима који похађају наставу 

по ИОП-у; 

• Пратиле редовност посећивања допунске наставе и подстицале ученике да редовније 

посећују часове допунске наставе; 

• Анализиралеуспех и дисциплину ученика и предлагале мере за побољшање рада, 

посебно са ученицима који су остваривали слабији успех на класификационом 

периоду; 

• Подстицале радне навике код ученика, помагале ученицима у организацији њихових 

активности у области међусобног помагања у учењу и регулисале  њихове међусобне 

односе; 

• Подстицале и усмеравале формирање одељењске заједнице и позитивних ставова у 

њој; 

• Бавиле се саветодавним  васпитним радом са ученицима и анализирале дисциплину 

ученика, решавале васпитно-дисциплинске проблеме кроз саветодавни рад са 

ученицима; 

• Водиле рачуна о уредности похађања наставекао и информисању родитеља о 

изостајању ученика; 

• Подстицале ученике на учешће у такмичењима; 

• Подстицале ученике на рад током онлајн наставе, пружале подршку и смернице у 

организацији приликом праћења онлајн наставе. 
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    У оквиру организационе и  координирајуће функције одељењске старешине су реали- 

зовале следеће дужности: 

• Пратиле и усмеравалезахтеве свих наставника према ученицима, личним контактима 

и на седницама Одељењских и Наставничких већа; 

• Руководиле радом Одељењског већа (припрема седница, доношење и спровођење 

одлука); 

• Пратиле оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

• Координисале активностима  школског педагога и психолога у раду са ученицима 

одељења којима је потребна додатна подршка и појачан васпитно-дисциплински рад, 

као и  рад педагошке службе са родитељима ученика; 

• У оквиру ИОП тима одељењске старешине су учествовале у примени и евалуацији 

ИОП-а; 

• Оствариле сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених врата  (1 час 

недељно), родитељских састанака и наставе на даљину. Редовно информисале 

родитеље и ученике о променама у организацији наставе.  

      У оквиру  административне функције одељењске старешине 6. разреда су обавиле 

следеће дужности: 

• Водиле су педагошку евиденцију о ученицима и одељењу - личну, у електронском 

дневнику и матичним књигама; 

• Пратиле начин вођења осталих података о ученицима (електронски дневник); 

• Анализирале успех и владање ученика и одељења (тромесечја, полугодиште и крај 

школске године). 

 

3.2.5. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 7. РАЗРЕДА 

Чланови Одељењског већа 7. разреда школске 2020/21. године били су: одељењски 

старешина 7/1 (24 ученика), Борис Бубало, наставник физичког и здравственог васпитања, 

одељенски старешина 7/2 (24 ученика), Милица Војводић, наставница енглеског језика и 

одељенски старешина 7/3 (24 ученика), Горица Вељовић, наставница француског језика и 

грађанског васпитања. 

- Усвојен је план и програм рада Одељењског већа седмог разреда за школску 

2020/21. годину. 

- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске 2020/21. године 

- Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици 

који посећују ту наставу. 

- Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године:7-1: Вељко Антић - ИОП 1, 7-2: Жељко Поповић – ИОП 1; 

7-3: Александар Аврамовић – ИОП 2 (математика) и ИОП 1 (остали предмети осим ТИО, 

биологије, физике и вештина) и Лазар Ћирковић – ИОП 1 (математика од 2. полугодишта 

7.разреда). 
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- Редовно су размењивана искустава наставника у раду са ученицима који похађају 

наставупо ИОП-у у циљу 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 2020/21. годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

- Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних и васпитно- 

дисциплинских мера. Констатовано је да је на крају школске 2020/21. остала смањена оцена 

из владања (добро 3) ученику Андрији Ојданићу (7/3), који је са истом оценом из владања 

дошао из друге школе због неоправданих изостанака.Из истог разлога је поведен појачан 

васпитни рад и у нашој школи, који је на крају био обустављен без изречених мера. Сви 

остали ученици су са примерним владањем. 

- Екскурзија није реализована због епидемије корона вируса . 

- Остварена је перманентна сарадња са директором, педагошко –психолошком 

службом и секретаријатом школе. 

- Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

документацији стручних већа. 

- План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани у границама дозвољеног одступања. 

- Одлучено је да се похвале и награде књигама ученици који су школску годину 

завршили са одличним успехом и примерним владањем, док су ученици са просеком 5,00 уз 

књигу добили и диплому (ученици 7/1 - Никола Губић и Лука Томашевић, као и ученица 7/3 

- Кристина Весић). 

- Ученицима који су остварили одређене резултате из одређених предмета су 

додељене посебне дипломе. 

- Анализиран је рад Одељењског већа седмог разреда у току школске 2020/21.године. 

Одржано је 8 састанака Одељенског већа: 15. 9.2020. године – почетак школске 

године, 10.11.2020.године – прво тромесечје, 21.12.2020. године – прво 

полугодиште, 25.01.2021. године – почетак другог полугодишта, 7.04.2021. – треће 

тромесечје, 27.05. 2021. – ванредно веће ( презентација о оцењивању и обука о коришћењу 

нових функционалности Ес днавника у вези са годишњим и месечним плановима рада 

наставника) и 21.06. 2021. – друго полугодиште и 30.08. крај школске године након 

поправних испита. 
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-Сви ученици су са позитивним успехом завршили седми разред, осим два ученика одељења 

7/1, који су остали на на поправном испиту у августу, Никола Мирковић (из математике – 

25.08. писмени, 27.08. усмени и руског језика – 26.08. писмени, 27.08.08. усмени део испита) 

и Богдан Радосављевић (из математике – 25.08.писмени и 27.08. усмени део испита). 

Поменути ученици су положили наведене предмете са оценом довољан 2, тако да сада сви 

ученици 7.разреда имају позитиван успех на крају школске године.  

3.2.6. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 8. РАЗРЕДА 

 

У току школске 2020/2021. године,  одржано је 7 седница Одељењског већа 8. разреда у 

следећим терминима: 

 15. 09. 2020. 

 10. 11. 2020. 

 21. 12. 2020. 

 21. 01. 2021. 

 07. 04. 2021. 

 27. 05. 2021. 

 21. 06. 2021. 

Активности којима се Одељењско веће 8. разреда бавило током школске 2020/2021. године 

су биле следеће: 

• Одељењско веће 8. разреда упознато је са планом и програмом рада за школску 

2020/2021. годину, који су једногласно усвојени. 

• Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште 

школске 2020/2021. године. Исти је објављен на интернет-сајту и огласној табли у 

холу школе. 

• Утвређене су области из којих ће се држати додатна и допунска настава, као и 

термини одржавања истих. Ове информације су објављене на интернет-сајту и 

огласној табли у холу школе. 

• Именовани су ученици који су ослобођени наставе физичког и здравственог 

васпитања. 

• Договорено је да се планирање излета одложи до даљњег из оправданих разлога који 

се тичу епидемиолошке ситуације. 

 

• Детаљно је анализиран је успех и владање ученика на крају првог класификационог 

периода, са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

• Детаљно је анализиран рад додатне и допунске наставе, као и пројекта Обогаћени 

једносменски рад, који је такође био посвећен подршци ученицима у измењеним 

условима учења. 

• Разматрани су узроци изостанака ученика, са посебним освртом на неоправдане 

изостанке. 

 

• Детањно је анализиран успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021. године, са освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

• Анализирана је реализација плана и програма, као и фонда часова из свих наставних 

и ваннаставних активности. 

• Извршена је анализа усклађености критеријума оцењивања са Правилником о 

оцењивању. 
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• Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште 

школске 2020/2021. године. 

 

• Детаљно је анализиран успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог 

периода, са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у 

• Анализиран је рад допунске и додатне наставе, одржане у периоду када се настава 

одигравала непосредно у школи, као и у периоду када се настава одржавала на 

даљину. 

• Анализирана је реализација плана и програма, као и фонда часова из свих наставних 

и ваннаставних активности, као и пројекта Обогаћени једносменски рад. 

• Разматрана је оптерећеност ученика обавезама, нарочито када је у питању оцењивање 

ученика. 

• Разматрани су резултати одржаних такмичења и смотри. 

• Одлучено је да екскурзије неће бити реализоване због актуелне епидемиолошке 

ситуације. 

 

• Презентовано је предавање о оцењивању – Систематизација поступака и активности 

у васпитно-образовном процесу оцењивања. 

• Одржана је обука – Обука о коришћењу нових функционалности електронског 

дневника у вези са годишњим и месечним плановима рада наставника. 

• Спроведено је обавештавање родитеља и ученика поводом припремне наставе за 

предстојећи завршни испит осмих разреда и приложени су термини и сатнице. 

• Направљен је план полагања пробног и завршног испита са списковима ученика по 

учионицама. 

 

• Детаљно је анализиран успех и дисциплина ученика на крају школске 2020/2021. 

године, са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

• Анализиран је рад допунске и додатне наставе, као и пројекта Обогаћени 

једносменски рад. 

• Анализирана је реализација плана и програма, као и фонда часова из свих наставних 

и ваннаставних активности. 

• Похваљени су ученици са одличним успехом и примерним владањем и награђени су 

књигом. Ученици који су постигли одличан успех са просечном оценом 5 су додатно 

награђени и дипломом. 

• За руководиоца Одељењског већа 8. разреда за наредну школску годину изабран је 

Борис Бубало, наставник физичког и здравственог васпитања, одељењски старешина 

будућег одељења 8/1. 

3.3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ 

ОБЛАСТИ 

 

3.3.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

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

школску 2020/21. годину , кроз састанке који су се редовно одржавали по Годишњем плану, 

као и кроз ванредне седнице које су одржане по потреби. Веће су чинили сви учитељи од 

првог до четвртог разреда, а руководилац Већа је била Рада Ђукић Петровић. 
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Реализованесуследећеактивности: 

 

• планирање годишњих и месечних планова учитеља; 

• анализа иницијалних тестова из области Српског језика, Математике, Природе и 

друштва (Света око нас); 

• праћење реализације индивидуалних наставних планова рада, анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају сваког класификационог периода; 

• континуирана сарадња са директором, ПП службом и секретаријатом школе, 

• размена искустава међу колегама из редовног процеса наставе, из комбинованих 

одељења, као и са колегама који раде са ученицима по ИОП-у; 

• учешће учитеља у активностима школе око обележавања Дечје недеље, Светог Саве, 

Дана школе, Недеље здраве исхране, одељењских приредби...; 

• припрема ученика за такмичења и анализа постигнутих резултата; 

• сарадња учитеља са локалном заједницом (ватрогасци, Црвени крст, Центар за 

културу Барајево, огранак Градске библиотеке ,,Јован Дучић у Вранићу); 

• стручно усавршавање учитеља и анализа посећених семинара: ,,Програм обуке 

наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет ; Математичка трибина за 

учитеље ; ,,Лет кроз дигитални свет, вебинар; Семинар ,, Награда или казна- 

педагошки избор или нужност,, ,Момчило Степановић и Тања Витас; ПИРЛС – 

читалачка писменост; 34. Сабор учитеља Србије, вебинар, онлајн: Типови 

интеракције наставе као медијатор комуникације; Ванредно стање психе како 

сачувати себе у наредним околностима; Дигитални алати и занати, вебинар разредне 

наставе; Огледни час ,, Дигитални свет за први разред основне школе; Стратегија у 

раду са ученицима који показују проблеме у понашању, онлајн обука, портал Чувам 

те ; Обука за запослене породично насиље, онлајн, портал Чувам те; 

• стручно усавршавање учитеља кроз присусуство презентацијама дигиталних 

уџбеника, анализа реализације наставе на даљину, напредовања ученика и 

 сарадње са родитељима, као и критеријума оцењивања кроз овај вид 

наставе;  

• разматране су и мере побољшања сарадње учитеља и наставника како би се што 

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

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

четвртог разреда и одговарали на њихова питања. Тасарадњаћеседаљепроширивати и 

продубљивати.; 

• Стручно веће разредне наставе је за следећу школску годину предложило да се 

руководство не мења и остаје у овогодишњем саставу: 

 Рада Ђукић Петровић, руководилац Стручног веђа разредне наставе, 

 БиљанаТасић ,записничар. 

 

3.3.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – СРПСКИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

Стручно веће језика је у току првог полугодишта одржало састанке који су предвиђени 

Школским планом и програмом за 2020/2021.годину.Одређен је распоред одржавања 

допунске,додатне наставе и секција.Додатна ,допунска настава и секције су организовани из 

српског и страних језика.Ученицима који су  из било којих разлогау имали  проблем са 

усвајањем градива, из одређених целина, кроз програм допунске наставе, била је  пружена 

помоћ, у облику индивидуалног рада, на часовима допунске наставе. Додатни рад је 
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организован за даровите као и за посебно заинтересоване ученике за области/теме, ради 

продубљивања и проширивања знања, вештина и стваралачког мишљења, као и за 

припреме, за такмичења и конкурсе.. Додатни рад је заснован на интересовањима ученика.У 

септембру је планирано иницијално тестирање за ученике петог,шестог,седмог и осмог 

разреда за СРПСКИ ЈЕЗИК и ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК и за ученике шестог,седмог и осмог 

разреда за ФРАНЦУСКИ и РУСКИ ЈЕЗИК.Корелација српског језика са страним језицима и 

осталим предметима је добро усаглашена.Европски дан језика је ове године био   у 

суботу.Због тога и због свеопште ситуације у земљи (Корона вирус) и другачијег 

организовања наставе:часови од 30 минута, више других обавеза за наставнике и ученике, 

ове године Дан језика није обележен пригодним паноом. Наставници су се усагласили о 

методолошком приступу за извођење наставе као и о  одабирању садржаја у складу са 

интересовањима ученика.Редовна настава, као и додатна ,допунска настава  су одржаване у 

складу са скраћеним трајањем часова.Размотрени су предлози ученика који наставу похађају 

по ИОП-у.То су следећи ученици: 

Лазар Јаковљевић 6/3(ИОП 2), Доријан Боторић 5/1 (ИОП 1), Марко Јаковљевић 5/1 (ИОП 

2)-СРПСКИ ЈЕЗИК ,наставница Марина Бијорац 

Нина Борисављевић 6/2 (ИОП 2), Лара Савић 6/1 (ИОП 1)-СРПСКИ ЈЕЗИК,наставница 

Јелена Игњатовић Лара Савић 6/1(ИОП 1), Вељко Антић 7/1(ИОП 1),Жељко Поповић 

7/2(ИОП 1), Александар Аврамовић 7/3(ИОП 1), Нина Борисављевић 6/2 (ИОП 2), Лазар 

Јаковљевић 6/3(ИОП 2), Милица Јаковљевић 8/3(ИОП 2), Јован Радека 6/1 (ИОП 3)-

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК,наставница Милица Војводић 

Александар Аврамовић 7/3) ИОП 1)-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК,наставница Горица Вељовић 

Лазар Јаковљевић 6/3(ИОП 2), Милица Јаковљевић 8/3(ИОП 2), Нина Борисављевић 6/2 

(ИОП 2), Вељко Антић 7/1(ИОП 1),Жељко Поповић 7/2(ИОП 1)-РУСКИ ЈЕЗИК,наставница 

Ведрана Стојановић.Ове школске године није организована подела задужења  за припрему 

програма за Светог Саву због другачијег организовања наставе и опште ситуације у земљи 

због пандемије вируса Covid-19.Наставници  су планирали квалитетнију наставу у складу са 

постојећим условима. Организована је додатна настава , долазили су  ученици који су 

заинтересовани за додатни рад. Ученици су редовно  долазили на додатну наставу . 

Наставница Милица Војводић секцију за енглески језик  је држала преко Гугл учионице и 

водила је  такође Новинарску секцију.Користила су  се постојећа наставна средства, у 

складу са условима рада.Резултати рада су видљиви код ученика који су  долазили на 

допунску наставу,то су ученици петог разреда. Ученици су послали радове за Новинарску 

секцију(песме,састави,занимљивости са часова). 

На такмичењу песника постигнути су следећи резултати: 

СРПСКИ ЈЕЗИК-наставница Марина Бијорац 

1.место-Ана Јаковљевић 8/2 

2.место –Лана Михајловић 6/3 

СРПСКИ ЈЕЗИК-наставница Јелена Игњатовић 

3.место    -Павле Ташић 5/3 

                 -Угљеша Броћиловић 5/3 

У периоду од 30.новембра до 18.децембра 2020.године настава је извођена на даљину. 

Распоред часова ученика, као и наставника,  је остао исти, тј. важећи распоред је остао  на 

снази у оном облику у ком је био и пре преласка на наставу на даљину.Распоред часова 

пројекта Обогаћени једносменски рад  је остао исти. Сви ученици одељења похађали 

наставу од понедељка до петка свакодневно, али на даљину. Није било поделе одељења на 

групе у овом периоду. 
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                                                 Стручно усавршавње наставника 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Марина Бијорац 

1.Награда и казна-педагошки избор или нужност,9.-10.10.2020.-ОШ“Павле Поповић“ 

2.Ка савременој настави српског језика и књижевности, 14.11.2020.-онлајн 

Јелена Игњатовић 

1. Ка савременој настави српског језика и књижевности, 14.11.2020.-онлајн 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милица Војводић 

1.ELTA конференција,11.-12.12.2020. –ELTA Serbia 

2.Школски електронски часопис у служби креативности ученика, 4.11.-9.12.ОКЦ Бор-онлајн 

3.Introduction to mindfulness for teachers,30.11.-20.12.у организацији 

Transformations:Languages and coaching, Fort Collins, Colorado, The USA 

4. Онлајн обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, портал Чувам те, 07.05.2021. 

5. Онлајн обука "Обука за запослене - породично насиље, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, 07.05.2021. 

6. Конференција ,,Bringing Britain into your online class“, SOL Sharing One Language,Девон, 

Уједињено Краљевство,27.2.2021. 

7. Вебинар ,,Sports report”,SOL Sharing One Language,Девон, Уједињено Краљевство, 14. мај 

2021 

8. ЕЛТА конференција, 21. и 22. мај 2021.- ELTA Serbia 

9. Вебинар ,,From our own correspondent”,SOL Sharing One Language,Девон, Уједињено 

Краљевство, 28. мај 2021. 

10. Вебинар ,,Soul music”,SOL Sharing One Language,Девон, Уједињено Краљевство, 03. јун 

2021. 

11. ,,Creative writing and speaking activities”,Pilgrims, Кентербери, Уједињено краљевство и 

Eurollingva examination centre, Румунија, 24. - 26. јун 2021. 

Александра Живаљевић 

1.Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/Дигитално компетентан 

наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала.19.4.2021. 

Министарство просвете,науке и технолошког развоја,Београд. 

2. Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању, 

14.6.2021. Министарство просвете,науке и технолошког развоја, Београд. 

3. Онлајн обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, портал Чувам те, 07.05.2021. 

4. Онлајн обука "Обука за запослене - породично насиље, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, 07.05.2021. 

5.Model Lesson for Portal to English 4, 25.2.2021. MM Publications 

6. Model Lesson for Smart Junior 4, 18.2.2021. MM Publications 

Ана Марићевић 

Вебинари 

1.Looking back at 2020-empowering us for 2021.-16.12.2020. у организацији MM publications 

2.G SUITE –израда ефикасних тестова знања и упитника, 27.11. БИГЗ 

3.G SUITE MEET-потпуна интеракција свих учесника наставног процеса,27.11. БИГЗ 

Презентације уџбеника 

1.Презентација уџбеника издавачке куће Klett 18.12.2020.-онлајн 
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2.Презентацијa уџбеника издавачке куће Freska 15.12.2020.-онлајн 

3.Презентацијa уџбеника издавачке куће Novi Logos 14.12.2020.-онлајн 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Горица Вељовић 

Вебинари 

1. G SUITE-пречицама до успеха у настави на даљину,9.11.2020. 

2.G SUITE- израда ефикасних тестова знања и упитника, 27.11. БИГЗ 

3.G SUITE MEET-потпуна интеракција свих учесника наставног процеса,27.11. БИГЗ 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Ведрана Стојановић 

Семинари 

1. Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе:годишњи семинар 

за професоре и наставнике руског језика,Славистичко друштво Србије, Руски Дом,  Београд, 

11-12. 02.2021. 

Вебинари 

1.G SUITE- израда ефикасних тестова знања и упитника, 27.11. БИГЗ 

2.G SUITE MEET-потпуна интеракција свих учесника наставног процеса,27.11. БИГЗ 

3.Онлајн презентација уџбеника Руски језик за 8.разред,21.12.2020. –Klett 

                                               Похађање наставе по ИОП-у 

Ученици по ИОП-у нису долазили на допунску наставу.(српски језик,француски језик,руски 

језик)Поједини ученици нису сарађивали током онлајн наставе(Нина Борисављевић 6/2-

српски језик,руски језик, Вељко Антић-руски језикНикодим Марјановић није сарађивао 

током онлајн наставе-енглески језикМилица Јаковљевић (8/3) се веома добро снашла током 

онлајн наставе,била је мотивисана да ради,јављала се ,тражила задатке-СРПСКИ 

ЈЕЗИКАлександар Аврамовић (7/3) слабије се сналазио , али се јављао –СРПСКИ ЈЕЗИК 

 Угледни час из француског језика је одложен за друго полугодиште.Резултати рада су 

видљиви код ученика који долазе на допунску наставу,то су ученици петог разреда. 

Наставница Милица Војводић је припремала Школски часопис . 

 

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

часова је остао исти као од 1.септембра 2020.Ученици су ишли по групама у школу, група А 

је ишла понедељком, средом и петком , група Б уторком и четвртком. Следеће недеље  

распоред група се мењао.Оперативни план рада је остао исти као за време онлајн наставе од 

30 11. Договорено је да се додатна и допунска настава, као и једносменски рад држе само у 

школи. Усвојена је одлука да наставници напишу план подршке за неоцењене ученике и да 

доставе директору. 

                                             Презентовање са посећених семинара 

Наставница Милица Војводић је одржала презентацију семинара Дигитални материјали  у 

изради школског електронског часописа.Семинар је одржан онлајн, у организацији ОКЦ 

БОР. 

                                                          Школски часопис 

Наставница Милица Војводић је  у оквиру Новинарске секције припремала Школски 

часопис. Ученици су послали радове за часопис: песме,саставe ,занимљивости са часова. 

Часопис је ,, изашао“ у електронском облику за Дан школе,01.04.2021. 
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 Удружење ELTA 

Наставница Милица Војводић  је на ЕЛТА конференцији за наставнике изабрана у  Управни 

одбор удружења ЕЛТА, српског огранка међународног удружења за наставике енлгеског 

језика. 

 ИЗБОР ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА 3. И 7. РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.ГОДИНИ 

Стручно веће   језика изабрало је за школску 2021/2022. годину следеће уџбенике за 3. и  7. 

разред: 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

1. „Плетисанка“, читанка за 7. разред; Зона Мркаљ, Зорица Несторовић,издавач ,,Клет“ 

2.Граматика 7, Весна Ломпар 

3.Радна свеска уз уџбенички комплет, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

“Happy Street 1” –Енглески језик за 3.разред основне школе, аутори Stella Maidment , Lorena 

Roberts,издавач  Oxford University press,the English book 

,,To the top plus 3’’-Енглески језик за 7.разред основне школе,аутори H.Q.Mitchell ,Marileni 

Malkogianni,  издавач Data status 

РУСКИ ЈЕЗИК 

НАШ КЛАСС 3-Руски језик за 7.разред основне школе,аутори Лука Меденица, Мира 

Симеуновић, Бранислав Николић,издавач Завод за уџбенике и наставна средства 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  

Le monde de Léa et Lucas 3-Француски језик за 7.разред основне школе,аутори Данијела 

Милошевић и Милена Милановић, издавач Завод за уџбенике и наставна средства 

        ИЗБОР ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА 4. И 8. РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.ГОДИНИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

1.''Цветник'', читанка за осми разред основне школе; Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић,издавач ,,Клет’’ 

2.Граматика, српски језик и књижевност за осми разред основне школе; Весна Ломпар 

3.Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик и књижевности за осми разред; Весна 

Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

“ Family and friends 2”-Енглески језик за 4,разред основне школе, аутор Naomi Simmons,  

издавачка кућа Нови Логос.  

Project 5-Енглески језик за 8.разред основне школе,издање Serbian edition,аутор ј Tom 

Hutchinson,издавач –Oxford University press,заступник за Србију-The English book 

РУСКИ ЈЕЗИК 

НАШ КЛАСС 4-Руски језик за осми разред основне школе,  издавачка кућа ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ. Аутори су Мира Симеуновић,Лука Меденица, Бранислав Николић. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Le monde de Léa et Lucas 4-Француски језик за осми разред основне школе, други страни 

језик, 

четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и компакт диск), 

аутори: 

Милена Милановић и Данијела Милошевић,издавач ЗАВОД ЗА  УЏБЕНИКЕ 
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Угледни,огледни часови 

Наставница руског језика Ведрана Стојановић одржала је угледни час у петом разреду,у 

одељењу 5/3 24.5.2021.  

Тема: НАПИТКИ 

Наставна јединица: « И я там был,мёд-пиво пил...»-из истории русских напитков. 

Литература:С Россией на «ТЫ», Сценарии уроков по русскому как иностраному,Войчек 

Сосновски,Магда Тульска-Будзак,-М:Русский язык,Курск,2014. 

Угледном часу присуствовали су: Јела Стевановић-директор школе,Весна Рудић –педагог, 

Александар Давидовић-наставник математике 

                                                        Разредни испити  

 Одржани су разредни испити из француског језика,енглеског,српског и руског 

језика.Разредне испите из француског језика су полагале следеће ученице: 

Срна Божић 5/2-оцена одличан (5), датум полагања 17.6.2021. 

Анђелка Поповић -8.разред,ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево,оцена добар (3),датум 

полагања 17.6.2021. 

Ива  Лукић  -7.разред,ОШ“Кнез Сима Марковић“ Барајево,оцена врло добар (4), датум 

полагања 17.6.2021. 

СРПСКИ  ЈЕЗИК 

Разредни испит из српског језика полагао је ученик Далибор Максимовић 8/2  и добио је 

оцену 2, датум полагања испита 22.6.2021. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разредни испит из енглеског језика полагао је ученик Далибор Максимовић и добио је оцену 

довољан (2),датум полагања 22.6.2021. 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Разредни испит из руског језика полагао је ученик Далибор Максимовић 8/2 и добио је 

оцену врло добар (4).датум полагања 22.6.2021. 

 На крају другог полугодишта сви часови су реализовани, негативна оцена је из руског 

језика у одељењу 7/1,ученик Никола Мирковић се упућује на поправни испит из руског 

језика.                                          Предлог поделе одељења и задужења 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Јелена Јовановић- литерарна секција,одељења 8/1,8/2 

Јелена Игњатовић-рецитаторска секција,одељења 5/2,5/3,7/1,7/2 

Марина Бијорац –драмска секција, одељења 5/1,6/1,6/2,7/3 

Јелена Кнежевић –литерарна секција, 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милица Војводић-новинарска секција,секција енглеског језика,иста одељења као и прошле 

године 

Ана Марићевић-одељења 5.разреда 

Александра Живаљевић-иста одељења као и прошле године 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Ивана Јовановић-одељење 6/1 

Ведрана Стојановић-одељења 6/3,7/1,7 2/3,,8/1,8 2/3 и одељења 5.разреда 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Горица Вељовић –секција француског језика,иста одељења као и прошле године, нова 

одељења петог разреда 

Руководилац Стручног већа језика за следећу школску годину је Ана Марићевић,наставница 

енглеског језика. 
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3.3.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 

ТЕХИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Чланови стручног већа: Александар Давидовић-руководилац стручног већа и наставник 

математике и информатике, Марија Станковић наставник математике и информатике, Бојан 

Вучић, наставник информатике и математике, Јелена Видић, наставник физике, Момчило 

Вулевић, наставник технике и технологије и информатике, Боривоје Танасковић, наставник 

технике и технологије и информатике (бивши члан већа до 08. фебруара Сандра Шљивовац, 

математика и инфоматика) 

 

Кратак наративни опис са седница 

 

На почетку школске године усвојен је план рада за 2020/2021 школску годину. Одражно је 

девет редовних и три ванредне седнице.  

На почетку школске године ученици су се упознали са новим предметима и то: пети разред 

је добио нове предмете техника и технологија и рачунарство и информатика, шести разред 

је добио нови предмет: физику. Анализирано је иницијално тестирање. 

На седницама стручног већа у току школске године било је речи и о ученицима који наставу 

похађају по ИОП-у, са посебним освртом на часове допунске наставе. Такође, причало се и 

о оптерећености ученика. 

На седницама је често полемисано о ЗУОВ-ом плану који се тиче начина организације 

наставе услед пандемије корона вируса. Наиме, ЗУОВ план не предвиђа поделу ученика на 

групе, у самом плану по један час је посвећен сваком писменом задатку, а не два. Како су 

ученици подељени на групе, за израду једне писмене провере потребна су два часа (Један 

час раде ученици групе А, а један час ученици групе Б). Уколико се ту урачунају и припрема 

за писмену проверу или исправак, велики број часова бива посвећен само томе, више него 

што је планом ЗУОВ-а планирано. 

Извршена је анализа извештаја ученика са завршног испита у школској 2019/2020 години, 

који су изашли на ЗУОВ-у, томе је била посвећена једна од седница стручног већа. 

Анализирани су часови допунске наставе, са посебним освртом на ученике који наставу 

похађају по ИОП-у. Констатовано је да ученици у недовољној мери долазе на часове 

допунске наставе. Што се тиче додатне наставе, која је реализована из математике, 

посећеност ученика је била изнад очекивања предметих наставника. 

Нови колега Бојан Вучић упознат је са радом и члановима Стручног већа, када је и дошло до 

промене наставника по одељењима, а која се односи на предмет рачунарство и 

информатика. 

Приликом преласка на онлајн наставу крајем првог полугодишта, одржана је седница 

стручног већа која је била посвећена томе. Званична платформа Школе која се користи за 

онлајн наставу је Гугл учионица (Google Classroom). 

На крају другог полугодишта извршена је анализа успеха, допунске и додатне наставе као и 

оствареног фонда часова. 

Извршена је детаљна анализа Оперативног плана за извођење наставе по посебном програму 

у условима пандемије вируса Covid-19 текуће школске 2020/2021. године, измене и допуне 

плана са предлозима за побољшање рада ( деловодни број 1088-1-20 од 24. 08.2020.године). 

Оперативни план је садржајан, детаљно урађен и веома јасан. 

Изабрани су уџбеници који ће се користити у наредној школској години, за осми разред на 

период од годину дана, а за седми разред на период од четири године. 
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На крају трећег класификационог периода урађена је анализа успеха ученика, са посебним 

освртом на ученике који имају опомене(јединице) из предмета нашег стручног већа. 

До краја полугодишта одржане су редовне седнице према раније утврђеном плану рада 

стручног већа, који је у већој мери испоштован, с обзиром на измењен начин рада у 

2020./2021. школској години, у односу на уобичајен. Последња седница стручног већа 

одржана је 29. јуна 2021. године када је руководилац већа поднео извештај, анализиран 

успех ученика као и избор руководиоца за наредну школску годину. 

 

Подршка ученицима осмог разреда за полагање завршног испита 

Из свих предмета одржан је предвиђени број часова припремне наставе у школи, а који се 

полажу на завршном испиту. Што се тиче нашег Стручног већа, то су предмети математика 

и физика. Додатно, у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад, наставница Марија 

Станковић је држала радионице које су се бавиле припремом ученика за полгање завршног 

испита. У организацији ГО Барајево, суботом је у просторијама школе организована 

припремна настава за ученике осмог разреда, а припрему је држао наставник математике 

Александар Давидовић. Посећеност часовима била је изузетно добра, уз поштовање свих 

епидемиолошких мера које су на снази у Републици Србији. Представник ГО Барајево, 

Саша Голубовић, једном приликом је посетио припреме и био је пријатно изненађен 

одазивом ученика. 

 

Такмичења 

 Једина такмичња која се тичу стручног већа одржана су из математике, у организацији 

Друштва математичара Србије. Одржано је школско такмичење из математике и пласман на 

општинско су остварили следећи ученици: 

5 разред: Алекса Васић прво место на школском 

6. разред: Никодим Марјановић, Огњен Тешовић и Катарина Илић, прва три места, 

респективно. 

7. разред: Лука Томашевић прво место 

8. разред: Огњен Бабић и Бојана Абрамовић прво и друго место 

Наведено такмичење је одржано 5. фебруара 2021. године, у просторијама наше школе, а 

општинско је одржано у школи „Кнез Сима Марковић у Барајеву“. 

5. разред: Алекса Васић 3. место 

6. разред: Огњен Тешовић и Катарина Илић су делили друго место на општинском, 

Никодим Марјановић 4. место 

7. разред: Лука Томашевић 3. место 

8. разред: Без резултата на општинском такмичењу.  

 

Стручна усавршавања наставника 

Што се тиче стручног усавршавања у текућој школској години, похађани су следећи 

семинари: Обука наставника за микробит уређаје (наставници који ће идуће године 

предавати информатику и рачунарство у петом разреду основне школе). Што се тиче овог 

семинара, примена микробит уређаја у настави планира се од наредне школске године. 

Јелена Видић и Бојан Вучић похађали су следећи семинар: „Школа за 21.век- микробит у 

настави“ : примена у пракси: појединачни часови са применом микробита, тематски дан –

часови на којима се примењује микробит, развој критичког мишљења , техника Дрво 

проблема, пројектна настава. На платформи „Чувам те“ похађана су два онлајн семинара и 

то: „Обука за запослене-породично насиље“ и „Стратегије у раду са ученицима који 
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показују проблеме у понашању“. Семинари су изузетно корисни за примену у свакодневним 

ситуацијама. Комплексност и осетљивост тема, као и интерактивне провере 

знања,омогућавају наставницима да побољшају своје компетенције. Похађан је и семинар 

под називом ''Награда и казна - педагошки избор или нужност'', који је у организацији групе 

Креативни учитељи, предавачи Момчило Степановић и Тања Витас. Примењује се 

континуирано у настави научено на семинару, а тиче се мотивисања ученика да уче редовно 

и стекну свест о томе да не уче за оцену и да је ,,понављање мајка учења''. Део свог рада 

посвећује се васпитном делу, поред образовног, где се на различите начине скреће 

ученицима пажња да је најважније да буду добри људи и држе до свог достојанства, као и да 

је професионални развој ,,директно пропорционалан'' личном развоју и да треба да раде на 

развоју сваког типа интелигенције (о чему смо све слушали на поменутом семинару). 

Похађани су и следећи семинари/вебинари у оквиру предмета техника и технологија 

(стручно усавршавање ван установе) у реализацији Завода за интелектуалну својину за који 

не издају сертификате, под називима: „Увод у Espacenet", „Претраживање у области 

машинства и опште технике Espacenet Conformation", „Како саставити патентну пријаву", 

„Интернет учионица“, итд. 

 

Подела часова за наредну школску годину и избор руководиоца 

На последњој седници у јуну анализиран је рад Стручног већа, који је поднео руководилац 

Александар Давидовић. Извршена је подела часова за наредну годину и то: 

Математика: 

Александар Давидовић: 6-1 8-1 8-2 8-3 

Марија Станковић: 6-3 7-1 7-2 7-3 

Бојан Вучић: 6-2 5-1 5-2 5-3 

 

Информатика и рачунарство: 

Бојан Вучић: 5-1  6-1 6-2 6-3 (По две групе сваког одељења) 

Момчило Вулевић: 5-3 (Две групе) 

Боривоје Танасковић: 5-2 (Две групе) 

Марија Станковић: 7-1 7-2 7-3 (По две групе сваког одељења) 

Александар Давидовић: 8-1 8-2 8-3 (По две групе сваког одељења) 

Техника и технологија: 

Момчило Вулевић: 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 

Боривоје Танасковић: 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 

За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабрана је Јелена Видић, 

наставник физике. 

 

3.3.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 

Чланови стручног већа: 

Урош Миливојевић – наставник историје и руководилац Стручног већа  

Бобан Спасојевић – наставник историје 

Равијојла Шарчевић – наставница географије 

 

Стручно веће историја и географија се током школске 2020/21. године састајало на 

редовним и ванредним седницама. Већи део састанака је био организован онлајн с обзиром 

на ванредне околности у којима се одвијала ова школска година. 
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Сам почетак школске године био је посвећен упознавању са новим режимом 

наставе који је подразумевао поделу свих одељења на по две групе, онлајн наставу за 

поједине ученике, увођење у рад са Гугл учионицом и сл. С обзиром на новине, које су 

обухватале и план наставе према нацрту ЗУОВ–а, иницијално тестирање из историје није 

било спроведено осим у V–3 преко Гугл упитника. Иницијално тестирање из географије је 

било благовремено организовано, а анализа је била извршена на састанку Стручног већа. 

Као и ранијих година Стручно веће се усагласило око ученика за које је било 

потребно да наставу похађају по ИОП–у. У ИОП је уведено укупно седам ученика из 

историје, док је на географији поред ових седам придодата још једна ученица осмог разреда. 

Опет, као и ранијих година ученици петог разреда су остављени за опсервацију и 

евентуално увођење у ИОП у другом полугодишту. Међутим, треба рећи да је модел наставе 

примењиван ове школске године био прилично ограничавајући за рад са ученицима петог 

разреда који у редовним околностима имају по један час историје и географије недељно. Са 

поделом сваког одељења на по две групе отежано је праћење постигнућа ученика и самим 

тим онемогућен бољи увид у способности ученика. Самим тим, ученици петог разреда нису 

били увођени у ИОП. 

Онлајн настава је у току ове школске године, у складу са одлуком просветних 

власти била организована у периоду 30. новембар–18. децембар 2020. године и поново овај 

пут у периоду 15.март–19.април 2021. године. Настава је била организована тако што су 

ученици били упућени на предавања на РТС–овој платформи и редовно снабдевани 

материјалима преко Гугл учионице. Такође, за ученике је било организовано и онлајн 

одговарање преко Гугл учионице уз претходни договор у који су, најчешће, били укључени 

и одељенске старешине. Одговарање је било приређено у складу са сатницом наставе, дакле 

у терминима редовне и допунске наставе. Треба рећи да је у контакту са појединим 

ученицима било одређених потешкоћа које нису произилазиле само из техничких проблема 

у онлајн настави. Као што је и раније примећено, онлајн контролни задаци преко Гугл 

упитника нису поуздани показатељ знања ученика.  

Анализа завршног испита 2019/20. године је извршена почетком новембра 2020. 

године пошто је Завод за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ) учинио доступним 

обрађене статистичке податке. Анализа је упућена управи школе. 

Школска такмичења су ове године била под знаком питања. Ове школске године 

одлуком Одлуком Извршног одбора Српског географског друштва од 8. фебруара 2021. 

године, отказује се организовање такмичења из географије за ученике VII и VIII разреда 

основне школе у школској 2020-2021. години. Самим тим, такмичења из географије није 

било ове школске године. О томе је управа наше школе била благовремено обавештена. У 

фебруару 2021. године је после разговора Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“ и 

надлежног министарства одлучено да се такмичење одржи али само за ученике осмог 

разреда. 

Општинско такмичење из историје било је организовано у ОШ „Кнез Сима 

Марковић“ у Барајеву у суботу 24. априла 2021. године. Ученици Стеван и Милан Мацура 

из VIII–1 су освајањем 2. односно 3. места обезбедили пласман на градско такмичење. 

Резултат ученице Александре Стојановић из VIII–3 био је такође јако добар у поређењу са 

вршњацима, али нажалост недовољан за даљи пласман. 
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Градско такмичење из историје одржано је 15. маја 2021. године у ОШ „Свети 

Сава“ у Врчину, општина Гроцка. Ученик Стеван Мацура је освајањем 40 бодова од 45 

могућих освојио треће место чиме се квалификовао на републичко такмичење из историје. 

Ученик Милан Мацура је освојио 30 бодова од могућих 45 тако да је остао без даљег 

пласмана. На градском такмичењу наставник Урош Миливојевић је, испред општине 

Барајево, учествовао у раду Комисије за прегледање задатака.  

 

Државно такмичење из историје било је одржано је у ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у 

Шапцу 22. маја 2021. године. Ученик Стеван Мацура је у пратњи наставника путовао 

организованим превозом. Ученик Стеван Мацура је остарио јако леп резултат освајањем 34 

бода од максималних четрдесет бодова. У коначном пласману, у конкуренцији вршњака из 

читаве Србије Стеван Мацура је имао резултат за 7. место према броју бодова тј. на 

коначној листи био је између 70. и 84. пласираног од укупно 235 учесника. Сам пласман на 

републичко такмичење је успех до сада незабележен барем од 2008. године. На републичком 

такмичењу наставник Урош Миливојевић је, испред Градског актива наставника Београда, 

учествовао у раду Комисије за приговоре. Поред одличног резултата Стевану Мацури, као и 

његовом брату Милану и Александри Стојановић треба у свакој прилици упутити похвалу 

због посвећеног и упорног рада на припреми градива за такмичење у периоду када су се 

термини више пута мењали. Стеван Мацура је практично из недеље у недељу учествовао на 

различитим нивоима такмичења од општинског до државног. 

 

Избор уџбеника је обављен у складу са процедуром и прописима. Потврђен је избор 

уџбеника за седми разред који су коришћени у току ове школске године. Обављен је избор 

уџбеника за осми разред за школску 2021/22. годину. Образложење је упућено управи 

школе. Одговорено је и на поједине примедбе Савета родитеља. Изабрани уџбеници за осми 

разред су: 

 Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутор: Тања Плазинић 

 650-02-00258/2020-07 од 1.2.2021. 

 Историја 8, Уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред осноне 

школе. аутори: Урош Миливојевић, Зоран Павловић и Весна Лучић 

650-02-00457/2020-07 од 1.3.2021. 

Пробни комбиновани тест је после одлагања био одржан 9. маја 2021. године. 

Прегледање је било организовано у нашој школи истог дана. Анализа пробног 

комбинованог теста је урађена у року од недељу дана и послата управи школе. 

Стручно усавршавање је ове школске године било прилагођено општим приликама. 

Наставници историје су завршили онлајн програм обуке за запослене у образовању 

„Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник–увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала.“ Наставница географије је прошла обуку „Школа за 

21.век- микробит у настави“. Наставници су присуствовали и појединим онлајн вебинарима 

и промоцијама уџбеника што је и наведено подробније у индивидуалним извештајима о 

стручном усавршавању и напредовању. 

 

Припрема за ученике осмог разреда била је организована током редовне и допунске 

наставе. Ипак, са ученицима осмог разреда се радило посебно на часовима припремне 

наставе 9–22. јуна 2021. године. 
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Последња седница стручног већа одржана је 23. августа 2021. године када је 

руководилац већа поднео извештај, анализиран успех ученика на крају школске 2020/21. 

године као и избор руководиоца за наредну школску годину. 

За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабрана је Равијојла 

Шарчевић, наставник географије. 

 

 

3.3.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 

 

Чланови  већа су: наставници биологије, Maja Костић и Бранко Милутиновић, наставници  

хемије, Јелена Видић и Јелена Јовановић. 

 

Стручно веће из области предмета биологије и хемије су у току школске 2020/2021. године 

обављали следеће активности: 

• План  и  програм стручног већа усвојен је пре почетка школске 2020/2021.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. и 7. разред ОШ (Герундијум)  

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 2020/2021.године: Школско такмичење из хемије је одржано 11.02.2021. 

учествовало је четири ученика 7.разреда три ученика 8.разреда. Са школског на 

општинско такмичење из хемије пласирало се 2 ученика из 7. разреда. Треће место на 

општинском такмичењу остварила је ученица 7-3 разреда Кристина Весић. 

• СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО  је одлучило да се такмичења из биологије неће 

одржавати у школској 2020/2021. години због ванредне ситуације изазване 

пандемијом корона вируса. 

• Организована је и реализована припремна настава из биологије и хемије за ученике 8. 

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

мале матуре. Припремна настава је реализивана у школи са великим одзивом 

ученика. Такође је припремна настава била организована и преко платформе РТС 

планете. Додатну подршку и материјал за рад ученици су добили од предметних 

наставника, путем гугл учионице. 

 

Стручно усавршавање наставника: 

 

• Наставница физике и хемије Јелена Видић је похађала семинаре ,,Награда и казна-

педагошки избор или нужност“(16 сати)  и ,,Школа 21.век (микробит у настави ) (8 

сати)“  

• Наставница биологије Маја Костић је похађала семинаре ,,Награда и казна-

педагошки избор или нужност (16 сати)“   ,,Школа 21.век (микробит у настави ) (8 

сати)“ и „Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник увођење 
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дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала (19,5 сати)“ и  „Обука за 

дежурне настанике за завршни испит (8 сати )“ 

 

• Наставник биологије Бранко Милутиновић похађао је семинаре ,,Школа 21.век 

(микробит у настави ) (8 сати)“ и „Дигитална учионица- дигитално компетентан 

наставник увођење дигиталних уџбеника и дигиталних образовних метеријала (19,5 

сати)“ 

• Наставница хемије Јелена Јовановић је похађала  семинаре „Дигитална              

учионица дигитално компетентан наставник- увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала (19,5 сати )“ 

• ,, Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења 

(24 сати)“   Вебинар „G-Suide- израда ефикасних тестова знања и GSuitdmeet- 

потпуна интеракција свих ученика наставног процеса (2 сата)“   Вебинар 

„Формативно оцењивање у комбинованој методи наставе (2 сата )“ 

• „Обука за дежурне наставнике за завршни испит (8 сати)“. 

• Такође су сви наставници су одрадили семинаре на платформи „ Чувам те“. 

Анализом успеха ученика на крају школске 2020/2021.године утврђено је да сви ученици 

имају позитивне оцене из биологије и хемије. Ученик 8/2 Далибор Максимовић полагао је 

разредни испит из биологије и хемије. Ученик је положио са позитивном оценом довољан 

(2) из оба предмета. 

Планом и програмом  рада стручног већа је реализован угледни и огледни часови из 

биологије и хемије. 

Настава је у школској 2020/2021. години реализована на два начина: у школи и путем Гугл 

учионице. Ученици су имали могућност прећења наставе и путем платформе РТС планета.  

Допунска и додатна настава су реализоване по плану и програму и у школи, а и током 

периода онлајн наставе, путем Гугл учионице.  

Из биологије и хемије у школској 2020/2021. години су реализоване радионице  Обогаћеног 

једносменског рада са ученицима од 5. до 8. разреда.  

Састанци  чланова стручног већа су редовно одржавани уз сталне консултације свих 

чланова Стручног већа. 

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

Биологија:  Маја Костић (5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-3) ,Бранко Милутиновић (5-1,           5-

2, 6-3, 8-1, 8-2).  

Хемија: ЈеленаЈовановић (7-1, 7-3, 8-1, 8-2 и 8-3) , ЈеленаВидић (7-2). 

За руководиоца Стручног већа у наредној школској 2021/22. години изабран је наставник 

биологије Бранко Милутиновић. 

 

3.3.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА 

 

У школској 2020/21. години, која је са радом почела по Комбинованом моделу наставе 

(непосредно у школи сваки други дан и онлајн – гугл учионица, гугл мит...) због присуства 

корона вируса,  чланови Стручног већа вештина (Тања, Илија,Борис и Јасмина) су урадили 

следеће: 

• Усвојен је план и програм Стручног већа. 

• Планиране секције (спортске и хорска секција) нису одржаване због препорука 

министарства о окупљању већег броја ученика на једном месту, контакту са лоптом, 

избегавању спајања различитих група и ширењу заразе. 

• Одржани су  часови допунске и додатне наставе из ликовне културе. 
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• Сачињен је списак неопходних наставних средстава и предат директору  школе. 

• Донета је одлука о учешћу деце на индивидуалним такмичењима (на крају школске 

године и екипним), у складу са Календаром такмичења и препорукама. 

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

редовном распореду, а пола као двочас, једном месечно). 

• Извршена је детаљна анализа иницијалног тестирања. 

• Утврђено је да у овој школској години нема ученика који су ослобођени практичног дела 

наставе физичког васпитања. 

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

године. 

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

• Прецизиран је и анализиран критеријум оцењивања. 

• Одржан је Огледни час ликовне културе ''Реални облици у нереалним односима'' у 

одељењу 8/2. 

• Одржане су изложбе ликовних радова у новембру и јуну. 

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

• Одржана су такмичења на школском,општинском,  градском и републичком нивоу из 

следећих спортова: стони тенис, кошарка, футсал, одбојка, рукомет, спортска 

гимнастика и пливање, као и из предмета Ликовна култура (велики број такмичења). 

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

• Прослава Дана школе ове године је организована онлајн. Неколико колега, а међу њима 

и наставник музичке културе Илија Спасојевић, је узело учешћа у снимању ''Онлајн час – 

очајан час''. На шаљив начин је показана наша реалност за време онлајн наставе. 

• У оквиру ванредних седница донета је одлука о спровођењу онлајн наставе , усвојена су 

одређена правила у комуникацији са децом и родитељима, донет је план подршке 

неоцењеним ученицима, донета је одлука о усменом испитивању у току онлајн наставе. 

• Похваљени су најактивнији ученици  и ученици који су поправили свој успех. 

• Чланови већа су израдили глобални план рада већа за следећу школску годину. 

• За руководиоца већа једногласно је изабран  наставник физичког и здравственог  

васпитања Борис Бубало. 

• Извршена је подела наставе за школску 2021/22. годину. 

• Одржано је 8 редовних и 6  ванредних седница. 

 

3.3.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  

 

Чланови  већа су: наставници Грађанског васпитања: Горица Вељовић, Илија Спасојевић, 

Слађана Дамевић,  наставници  Верске наставе: Дарко Павловић и Игор Обрадовић. 

Стручно веће Изборних предмета је у току школске 2020/2021. године обављало следеће 

активности: 

 План  и  програм стручног већа усвојен је пре почетка школске 2020/2021.године. 

 Договорен је распоред наставе и начин реализације часова. 

 Анализом успеха ученика на крају првог полугодишта установљено је да су сви 

часови реализовани према плану и програму и да су сви ученици оцењени 

позитивном оценом. 

 Због актуелне ситуације са пандемијом Ковид 19 стручно веће Изборних предмета је 

активно прилагођавало своје активности тренутној ситуацији. 

 Остварена је делимична сарадња са Стручним већем Историје и Географије. 

 Стручно веће Изборних предмета је са екипом  „Свети Илија“ учествовало на 

окружном такмичењу из Верске наставе и та екипа је постигла изузетан успех и 
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представљала је нашу школу на републичком такмичењу 15. маја, где је такође 

постигла веома добар резултат и са својим вероучитељем Дарком Павловићем била 

примљена код Епископа Шумадијског Господина Јована где су примили пригодне 

награде.   

 Стручно веће Изборних предмета је активно учествовало у организацији и 

реализацији културних дешавања у школи, као и у посети истих. 

 Анализом успеха ученика на крају школске 2020/2021.године утврђено је да су сви 

часови реализовани и сви ученици имају позитивне оцене.  

 Настава је у школској 2020/2021. години реализована на два начина: у школи и путем 

Гугл учионице.  

 Руководилац  Стручног већа Изборних предмета у наредној школској 2021/22. 

години биће  наставник Верске наставе Дарко Павловић. 

 

3.4. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У току 2020/21. години Стручни актив за развој Школског програма је радио у следећем 

саставу:  

• Весна Рудић, педагог (координатор), 

• Соња Стошић, члан Стручног већа из области разредне наставе, 

• Јелена Видић, члан Стручног већа из области предмета биологија и хемија, 

• Ведрана Стојановић, члан Стручног већа из области предмета језика, 

• Урош Миливојевић, члан Стручног већа из области предмета историја и географија, 

• Марина Бијорац,члан Стручног већа из области предмета српски језик, 

• Александар Давидовић, члан Стручног већа из области предмета математика, физика, 

техника и технологија и информатика и рачунарство, 

• Илија Спасојевић, члан Стручног већа из области предмета вештина. 

 

Током 2020/21.године, реализоване су следеће активности:  

 

• Анализа развојног рада плана школе према приоритетним областима (постигнућа у 

области Настава и учење и Образовна постигнућа ученика) 

• Упознавање са допунама и изменама Школског програма које су документовани 

анексом, разматрања промена у наставним плановима и програмима (промена имена 

предмета, фонда часова, појединих предмета чији су садржаји оријентисани ка 

исходима, уџбеника итд.) 

• Усвајање плана Стручног актива за развој Школског програма за текућу школску 

годину. 

• Утврђене су активности којима се прати остваривање програма образовања и 

васпитања:  

- праћење наставних (часови редовне, допунске и додатне насатве) и 

вананаставних активности (слободне активности ученика, секције) од стране 

педагошко-психолошке службе, анализа и евалуација редовних часова према 

стандардима, индивидуални разговори са наставницима о посећеним часовима 

и остварености образовно-васпитних циљева 

- сарадња са члановима локалне заједнице у различитим активностима, 

манифестацијама у оквиру остваривања садржаја Школског програма, 

наставних и ваннаставних активности. 
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• Анализа примене исхода у настави – (анализа исхода на нивоу предмета, анализа 

неусклађености наставног садржаја на преласку из млађих  у старије разреде, анализа 

хоризонталне и вертикалне повезаности настаавног садржаја на нивоу старијих 

разреда) 

 

• Анализа остварености циљева Школског програма на крају првог полугодишта и 

реализоване активности према приоритетним областима Развојног плана школе 

• Разматрање проблема оптерећености ученика и наставника у оним одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају по ИОП- у преко анализе успеха ученика 

(Извештај педагога о успеху ученика на полугодишту, Извештаји Стручног тима за 

инклузивно образовање) 

• Анализа примене искустава са семинара у настави 

• Праћење реализације Школског програма на крају другог полугодишта кроз 

реализован број редовне, допунске и додатне наставе  

• Анализа Школског програма за период од четири године, могућности реализације 

нових наставних планова  

• Предложени нови чланови Стручног актива за развој Школског програма као 

имплементација мера унапређења 

• Писање извештаја Стручног актива за развој Школског програма за школску 2020/21. 

• Састављање плана рада Стручног активаза развој Школског програма  за наредну 

школску 2021/2022. годину. 

 

3.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У ШКОЛИ 

 

Ове школске године, Стручни актив за развојно планирање у школи је радио у следећем 

саставу: 

 

• Драгана Николић, психолог и  координатор, 

• Равијојла Шарчевић, наставник географије, 

• Ана Марићевић, наставник енглеског језика, 

• Милена Јанковић, наставник разредне наставе, 

• Сузана Јевтић, библиотекар, 

• Милан Милетић, представник Савета родитеља, 

• Михајло Лацмановић, представник ученика, 

• Милан Димитријевић, представник локалне заједнице, 

• Јела Стевановић, директор. 

 

1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Циљ 1.1. Оспособити/подстаћи наставнике да ученике уче различитим техникама 

учења на часу: 

• Реализовани су семинари/вебинари на нивоу школе 

• Повећава се број часова комбинованог типа, са применом различитих метода и облика 

рада; ученици се уче да повезују текуће градиво са претходним, са наставним 

садржајима других наставних предмета и са ситуацијама из свакодневног живота ( 

прилагођено условима рада у онлајн настави); 
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• Након реализације наставних и ваннаставних активности ученици и наставници 

припремају презентацију, реферате, паное или неку другу форму експресије и јавно 

приказују ( огласне табле, сајт школе, фб профил, разредни панои).  

• У табели слободних и ваннаставних активности је јасно уочљива разноврсна делатност 

рада наставника, широк спектар интересовања и учешћа на разним конкурсима, 

пројектима и све се то јавно презентује у сврху упознавања шире локалне заједнице са 

радом школе. 

 

Циљ 1.2. Оспособити/подстаћи наставнике да рад на часу прилагоде образовно- 

васпитним потребама ученика 

• Унапређује се групни облик рада као доминантна наставна метода кроз формирање и 

хомогених и хетерогених група; 

• Припремање различитих задатака по нивоима сложености у групном облику рада; 

• Ученици који наставу прате по ИОП-у се укључују у што већој мери у групни облик 

рада са осталим ученицима у циљу вршњачког учења.  

 

Циљ 1. 3. Оспособити/подстаћи наставнике да користе поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења 

• Неопходно је редовно вођење педагошке документације о напредовању ученика, 

тј.сваки наставник треба да има личну педагошку докуменатцију; 

• Наставници се подстичу да редовно дају информације о ученицима родитељима, да је 

свака оцена јасна, образложена, јавна да се не би дошло у ситуацију основаних 

приговора на недавање повратне информације родитељима о напредовању њихове 

деце; 

• Наставници би требало да самовреднују сопствени рад кроз листу самовредновања 

коју би Тим за самовредновање и вредновање рада школе уједначио са идентичним 

захтевима и коју сваки наставник поседује у свом портфолију;  

• Ученици се уче како да искажу своје коментаре о сопственом раду и раду других 

ученика, охрабрују се да се укључе у процес оцењивања јер су упознати са јасним 

критеријумом оцењивања. 

 

2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  : 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3.  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Циљ 2.1. Обезбедити услове да успех ученика показује да су остварени 

образовни стандарди  

 

• Све структуре у школи треба да буду упознате са званичном анализом резултата 

ученика на завршном испиту Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања; 

• У школи се извршила детаљна анализа завршног испита при чему је установљено да 

је најмање 80% резултата ученика на завршном испиту усклађено са завршном 

оценом из датог предмета ( Извештај о резултатима завршног испита у школској 

2019/2020.години, деловодни број 1488-1-20 од 23.11.2020. године); 

• Наставници одабирају и похађају семинаре који су у функцији унапређења наставе 

математике и других предмета који се полажу на завршном испиту; 
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• Огледни часови који се одржавају су резултат имплементираних сазнања са 

семинара, као и развоја дигиталних компетенција наставника; 

• У оквиру додатне наставе су укључени разни пројектни задаци, презентације, 

самостална интерпретација реферата; 

• наставници се стручно усавршавају за интензивирани рад са надареним ученицима, 

као и за рад са ученицима који имају специфичне тешкоће у савладавању наставног 

градива; 

 

              Циљ 2.2. Обезбедити услове да школа перманентно доприноси већој 

успешности ученика 

• Евалуацијом сваке наставне јединице и наставне теме се поспешује ниво образовних 

постигнућа ученика по наставним темама, као и њихово обједињавање и повезивање 

у функционално знање; 

• На основу евалуације наставних тема и образовних постигнућа ученика се врши 

корекција наставних планова и припрема наставника за час; 

• Учитељи и наставници предметне наставе размењују информације о усаглашености 

наставног програма млађих разреда са наставним програмом петог разреда; 

• Наставници који предају у петом разреду долазе у првом и другом полугодишту код 

ученика четвртог разреда, упознају се са њима и презентују свој предмет; 

• На иницијативу чланова Ученичког парламента, два ученика ће обићи одељења у 

Вранићу, Шиљаковцу  и Мељаку , разговарајући са млађим другарима о преласку са 

разредне на предметну наставу из њиховог угла. 

• Од почетка школске 2019/2020.године у школи је почео пилот пројекат Обогаћени 

једносменски рад; 

 Школа је предала Елаборат за аплицирање за статус Модел установе за школски 

спорт, чекају се даље процене и могућност екстерне евалуације школе ( претходна  

екстерна била 16. и 17.априла 2013.године) деловодни број 1476-1-19 од 

26.12.2019.године, а предата је и допуна документације за Модел установу за 

школски спорт; 

 Школа је предала надлежној Школској управи, сходно Правилнику о Модел 

установама и стручном упутству,  Елаборат за аплицирање за статус Модел установе 

за Обогаћени једносменски рад (деловодни број 1612-1-20 од 29.12.2020.године); 

 

3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Циљ 3.1. Унапредити систем пружања подршке свим ученицима 

• Идентификација ученика којима је потребна додатна помоћ у учењу ( резултати 

анализе успеха, разговори са одељењским старешином, родитељима, предметним 

наставницима...); 

• Упознавање ученика са различитим техникама учења; 

• Прилагођавање програма, услова и начина рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у учењу; 

• Идентификација ученика којима је потребнаваспитна подршка у учењу ( белешка о 

владању, информације одељењских старешина, евиденција Тима за заштиту, 

личнепријавеученика/родитеља, дежурнихнаставника...); 
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• Укључивање ученика у неки вид васпитне подршке; 

• Сарадња школе са релевантним институцијама и појединцима ( полиција, Центар за 

социјални рад...); 

• Укључивање Вршњачког Тима за заштиту од насиља,,Чувари мира“ за 

промовисање позитивних васпитних стилова понашања. 

 

Циљ 3.2. Подстицати лични, професионални и социјални развојученика 

• Повећавање броја часова дате теме у оквиру часова одељењског старешине; 

• Већа заступљеност радионица/активности на ову тему у оквиру часова грађанског 

васпитања, обогаћеног једносменског рада, Чувара мира; 

• Утврђивање ресурса (простор и стручни кадар) за извођење 

радионица/активности; 

• Испитивање заинтересованости ученика и формирање група на основу 

интересовања; 

• Праћење и евалуација реализације слободних наставних активности; 

• Праћење и евалуација реализације Обогаћеног једносменског рада; 

• Увођење ваннаставних активности које промовишу здраве стилове живота ( ,,У 

здравом телу-здрав дух“, тематски дани, интердисциплинарни часови...); 

• Организација прикупљања секундарних сировина, чишћења школског дворишта, 

рециклаже 

• Повезивање садржаја наставних предмета са професионалном оријентацијом; 

• Повезивање садржаја ваннаставних предмета са професионалном оријентацијом; 

• Организовање семинара на тему препознавања и рада са надареним ученицима; 

• Идентификација ученика са изузетним способностима ( упитници, скале процене, 

разговори са наставницима…); 

• Сарадња са релевантним институцијама ( Регионални центар за таленте, Институт 

за психологију...); 

• Унапређење сарадње колега кроз размену искустава у раду са надареним 

ученицима. 

 

4. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

 

Циљ 4.1. Наставити са унапређивањем добрих међуљудских односа међу запосленима 

• Анкетирање запослених за које врсте активности су заинтересовани; 

• Реализацијаактивностидружења; 

• Организовати психолошке радионице подршке запосленима; 

• Успоставити конкретну процедуру поступања у случајевима сукоба, односно 

неслагања међу запосленима. 

•  

Циљ 4.2 . Промовисати и подржавати успехе и нове идеје ученика и наставника 

• Формирати интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате; 

• Презентација примера добре праксе Обогаћеног једносменског рада коју је урадио 

Тим за Обогаћени једносменски рад је послата просветној саветници Гордани 

Чукурановић ( деловодни број 176-1-21  од 09.02.2021. године). 
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3.6. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Протекле школске године чланови Тима за инклузивно образовање су били: 

 

• Јелена Игњатовић, наствник српског језика (записничар) 

• Оливера Поповић Митић, наставник разредне наставе 

• Радица Ђорић, наставник разредне наставе (координатор) 

• Миливоје Радовановић, представник локалне заједнице  

• Бојана Бабић Поповић, родитељ 

• Анђела Радуловић , ученица 

• Весна Рудић, педагог 

• Драгана Николић, психолог 

Активности којима се Тим бавио ове године су: 

- Утврђивање чланова Стручног тима 

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

инклузивно образовање 

- Саставање Годишњег извештаја за школску 2020/21.годину 

- Састављање Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину 

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

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

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

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

- Индивидуалне консултације са наставницима који пишу и спроводе ИОП 

- Праћење реализације наставе по ИОП-у 

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

који прате наставу по ИОП-у2 

- Мишљење Тима о прилагођавању полагања завршног испита заученике осмог 

разреда 

- Анализа евалуационих листова на крају првог и другог полугодишта 

- Израда плана транзиције за ученицу осмог и четвртог разреда које прате наставу по 

ИОП-у 2 

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

једног ученика осмог разреда на основу спроведене професионалне оријентације у 

школи, разговора са родитељима и самим ученицима 

- Тим је има консултације са наставницима који су израђивали задатаке за завршни 

испит за ученика који прати наставу по ИОП-у 2 

- Анализа пробног завршног и завршног испита за ученике који прате наставу по 

ИОП-у 

- Прикупљање документације за ученике осмог разреда који прате наставу по ИОП-у. 

- ,,Из наше учионице: Инклузија у школи – место спајања, а не раздвајања'', у 

организацији Друштва учитеља, 26.02.2021. (Оливера Поповић Митић) 

- ,,Израда и примена ИОП-а – примери добре праксе у разредној настави'' Гордана 

Јосимов, у организацији Клетт-а 19.03.2021.године (Оливера Поповић Митић) 

,,Начин подршке ученицима из друштвено осетљивих група у условима онлајн 

наставе“, у организацији Педагошко друштво Србије, 25.03.2021.године (Весна 

Рудић), 

- ,,Примена индивидуализованог плана – ИОП3 у раду са даровитим ученицима'', 

Конгрес психолога, 28.11.2020. (Драгана Николић, учешће у трибини) 
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- Учествовање у раду Интерресорне комисије Барајево (Драгана Николић) 

- Сарадња са Средњом школом Барајево 

- Сарадња са Домом здравља Барајево 

- Сарадња са Школском управом Београд 

Ученици који су протекле школске године похађали наставу по ИОП-у по одељењима и 

разредима: 

 

 

РАЗРЕД 

 

бр.ученика 

са сметњама у развоју 

бр. даровитих ученика 

(ИОП3) 

укупан број ученика 

обухваћених ИОП-ом 

I / / / 

II / / / 

III 1 (ИОП1)  / 1 

IV 1 (ИОП2) / 1 

I - IV  / 2 

V 3 (ИОП1) + 2 (ИОП2)  / 5 

VI 1 (ИОП1) + 2 (ИОП2)+ 1 ИОП3) 1 3 

VII  3 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 4 

VIII 1 (ИОП1) + 1 (ИОП2)  / 2 

V - VIII  1 14 

I - VIII  1 16 

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

старијим разредима и 6 ученика у млађим разредима. 

 

ИОП 1 је похађало укупно 9 ученика. 

ИОП 2 је похађало укупно 7 ученика. 

ИОП 3 је похађао 1 ученик. 

 

3.7. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

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

насиља, у саставу: 

 

• Весна Рудић, педагог 

• Драгана Николић, психолог (координатор Тима) 

• Милица Војводић, наставник енглеског језика  

• Момчило Вулевић, наставник технике и технологије 

• Ирина Стефановић, наставник разредне наставе 

• Јадранка Мацура, наставник разредне наставе 

• Слађана Дамевић, наставник разредне наставе 

• Рада Ђукић Петровић наставник разредне наставе 

• Дарко Павловић, родитељ 

• Тања Ивковић, представник локалне заједнице 

• Ленка Биочанин, ученик 

• Дејан Тмушић, секретар школе 

• Јела Стевановић, директор 
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- У току ове школске године одржано је  шест редовних планираних по Годишњем плану,  

осам ванредних састанака и два састанка мини тима поводом разматрања актуелних 

проблема, одн. насилних понашања ученика, 

- Евиденција ученика са ризичним понашањем од првог до осмог разреда (анализа и давање 

предлога поступања), 

- Саветодавни рад са ученицима који показују ризично понашање, 

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

полугодишта, анкета о насиљу за родитеље, наставнике и ученике 4 – 8. разреда, 

- Анализа резултата анкета и поређење са прошлом годином, 

- У оквиру обележавања Дана толеранције 16. новембра урађени су пригодни панои у 

млађим разредима, 

- Реализација часова одељенског старешине са темом превенције насиља, 

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

годину, 

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

разреда: 

 

1/1 – Николина Барбара 

1/2 -  Ана Новковић 

1/3 – Милица Кнежевић 

1/4 - Матеја Јеремић 

2/1 – Марко Пјевовић 

2/2 – Софија Ђурђевић 

2/3 – Бојана Протић 

2/4 – Ива Лукић 

3/1 - Вања Лазић 

3/2 – Лена Јоксић 

3/3 – Дамјан Вујовић 

3/4 - Анастасија Анђелић 

4/1 – Милица Ђинчевић 

4/2 – Михаило Стајковић 

4/3 – Дуња Давидовић 

4/4 – Олга Тешовић 

5/1 – Нађа Томашевић 

5/2 – Софија Тодоровић 

5/3 -  Страхиња Јелић 

6/1 – Дуња Маринковић 

6/2 – Иван Балабан 

6/3 – Петар Јовић 

7/1 – Петар Видановић 

7/2 – Сара Поповић 

7/3 – Анђела Радуловић 

8/1 – Остоја Кандић 

8/2 – Лука Јордановић 

8/3 – Аљоша Петровић 
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- Међусобно информисање и консултације чланова Тима о појединачним случајевима 

насиља, 

- Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља, „Дан Ружичастих 

мајица“, 24.2. 2021. године 

 

- Похађане обуке, стручно усавршавање: 

  

Назив стручног 

усавршавања 

 

Компетенције 

(К1, К2, К3, 

К4) 

 

 

Време 

реализације 

семинара/вебинар

а 

 

Бро

ј 

сат

и 

 

Документ 

који доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потврде,уверења и ко га је 

издао 

Introduction to 

Mindfulness for 

teachers – 

енглескијезик 

Online 

seminar, 

Language and 

transformation

s, Forth 

Collins, The 

USA  

30.11.-20.12.2020.  

15 

Сертификат 

,,Измеђудвеватре’’Как

о 

посредовати у 

ученичком 

конфликту, 

вебинарКлет 

групе 

  

 

10.2.2021 

 

 

 

1 

Уверење, 

групаКlettСрбија 

.Уверењеброј:   OA21-

5/2170 од 6.4.2021.                                               

Завод за унапређивање 

образовања и васпитања, 

бројодлуке:   103-4/2021, 

4. 2. 2021, код: 559 

„Медијација у школи, 

вебинар“, Вулкан 

знање 

  

19. 2. 2021. 

 

1 

Потврда, Вулкан знање - 

Центар за медијацију и 

невербалну 

комуникацију 

 

 „Начини подршке 

ученицима из 

друштвено осетљивих 

група у условима 

онлајн 

наставе“,вебинар 

Педагошко друштво 

Србије 

 

  

 

25.3. 2021. 

 

 

1 

Потврда, 

ПедагошкодруштвоСрби

је 
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- Информисање ученика о безбедности на интернету, постављањем садржаја на Гугл 

учионицу у оквиру ЧОС-а, 

- Учешће на конкурсу „Буди сигурнији на интернету“, фондација Тијана Јурић, 

- Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину, 

- Сарадња са Ученичким парламентом, 

- Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 

- Сарадња са Полицијском управом Барајево. 

 

,, Алтернатива 

насиљу” 

 

К 4 

 

24. и 25. 04. 2021. 

 

16 

Уверење 

решење: 1043-132/2018, 

кат.број 95 

Вебинар “Како 

подучавати 

вештинама 

комуникација” 

 

К2 

 

28. 04. 2021. 

 

  1 

Сертификат Група”Клет” 

Србија 

Вебинар “Умеће 

комуникације-

вредност слушања са 

разумевањем” 

 

К 2 

 

27. 05. 2021. 

 

   1 

Уверење 

Група “КЛЕТ” Србија 

,,Стратегија у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању”, онлајн 

обука, портал Чувам 

те 

 

K3 

 

30. 05.  2021. 

 

16 

 

Уверење, МПНТР РС 

Обука за запослене - 

породично насиље, 

онлајн обука, портал 

Чувам те 

 

 

K3 

 

30. 05. 2021. 

 

16 

 

Уверење МПНТР РС 

Обука за родитеље – 

Како да помогнем 

детету да не буде мета 

вршњачког насиља?, 

портал Чувам те 

  

30. 05.  2021. 

 

 

1 

Уверење, МПНТР РС 

Обука за родитеље – 

Шта родитељ треба да 

ради када има сазнања 

о насиљу у школи?, 

портал Чувам те 

  

30. 05. 2021. 

 

 

1 

Уверење МПНТР РС 
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- Сарадња са Домом здравља Вранић. 

- Сарадња са Градском инспекцијом, 

- Сарадња са Тимом за заштиту при Министарству просвете,  

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

- Састављање  Годишњег  плана рада  Стручног тима за школску 2021/22.годину. 

 

 

3.8. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе  у школској 2020/2021. години  је радио у 

следећем саставу: 

• Сандра Шљивовац, наставник математике и информатике и рачунарства 

(координатор до 05. 02. 2021. године) 

• Јела Стевановић, директор школе ( координатор од 08. 02. 2021. године) 

• Круна Станковић Кецојевић, наставник разредне наставе ( записничар) 

• Бојан Вучић, наставник математике и информатике и рачунарства 

• Драгана Мићић, наставник разредне наставе 

• Тања Веселиновић, наставник ликовне културе 

• Александра Живаљевић, наставник енглеског језика 

• Ања Грубовић, представник Ученичког парламента 

• Милан Милетић, представник родитеља 

Активности које је Тим реализовао ове школске 2020/2021. године су: 

 

• Конституисање чланова Тима 

• Анализа уписаних и исписаних ученика на почетку школске 2020/2021. године 

• Анализа успеха ученика на крају школске 2019/2020. године 

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

• Анализа резултата иницијалних тестова 

• Анализа уписа ученика у средње школе након завршног испита у школској 

2019/2020. години 

• Анализа резултата ученика на крају првог тромесечја 

• Анализаизостанака и владањаученика 

• Анализа квалитета понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

• Упознавање чланова Тима и анализа критеријумима за процену нивоа 

остварености на показатељима у оквиру стандарда 3.1. 

• Анализа постигнућа ученика 8. разреда на крају другог полугодишта, изостанци и 

владање 

• Анализа постигнућа ученика на крају другог полугодишта, школске 2020/2021. 

године 

• Анализарезултататакмичењаученика 

• Анализа података Тима за заштиту од насиља о безбедности и сигурности 

ученика у школи 

• Анализа резултата анкете спроведене за наставнике из Области квалитета рада 

установе 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

• Анализа резултата анкете спроведене за наставнике, ученике и родитеље из 

Области квалитета рада установе  5: ЕТОС 
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• Анализа резултата анкете спроведене за наставнике са темом ,,Пут школе ка 

модел установи за развој школског спорта и Обогаћеног једносменског рада 

• У току године, одржано је пет редовних седница и две ванредне седнице. 

 

3.9. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

У складу са Развојним планом школе за период 2020-2023. године, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе старао се о обезбеђивању и унапређењу квалитета образовно-

васпитног рада установе; о остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоју 

компетенција; праћењу остваривања школског програма; утврђивању рада ученика и 

одраслих. 

 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе били су: 

• Марија Станковић (координатор – наставник математике и информатике); 

• ЈелаСтевановић (директоршколе); 

• Сандра Шљивовац/Бојан Вучић (наставник математике и информатике); 

• Драгана Гогић (наставник разредне наставе); 

• ВеснаРудић (педагогшколе); 

• ДраганаНиколић (психологшколе); 

• Теодора Лалић (представник Ученичког парламента); 

• Драгана Витас (представник Савета родитеља); 

• Милан Димитријевић (представник јединице локалне самоуправе). 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе посвећено и активно се бавио свим 

планираним темама и питањима. Наседницамајеурађеноследеће: 

• Конституисани су чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе (сви 

чланови су набројани у ранијем тексту овог извештаја); 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су се упознали са 

Годишњим планом рада; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе детаљно су упућени у 

квалитет коришћења електронског дневника у колективу, као и обављеним новим 

обукама за коришћење истог за нове наставнике и наставнике који раније нису 

похађали ову обуку; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе остварили су блиску 

комуникацију и сарадњу са члановима Тима за обогаћени једносменски рад и 

пратили и евалуирали на свакој седници рад школе на овом пилот-пројекту; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе посматрали су и истакли 

предности и недостатке реализације пилот-пројекта обогаћени једносменски рад; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе донели су и спровели 

мере за унапређење извођења и праћења наставе у оквиру пилот-пројекта обогаћени 

једносменски рад; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су школску 

документацију (Школски развојни план, Годишњи план рада школе) 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета бавили су се праћењем квалитета наставног 

процеса; 
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• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установедетаљно су анализирали 

предлог за кандидатуру школе на избору за модел установу за развој школског 

спорта, као и елаборат на ову тему; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе спровели су међу 

наставницима и анализирали резултате анкете за Област квалитета стандарда 

установе 4 – Подршка ученицима и написали план мера унапређења; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе спровели су међу 

наставницима и анализирали резултате анкете за Област квалитета стандарда 

установе 5 – ЕТОС и написали план мера унапређења; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе пратили су напредовање 

ученика у односу на очекиване резултате; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе остварили су сарадњу и 

корелацију са Тимом за вредновање и самовредновање; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе бавили су се коришћењем 

образовног софтвера у настави; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су 

реализацију планираних садржаја; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су сарадњу 

са родитељима и промоцију школе; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су циљеве и 

стандарде постигнућа; 

• Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе разговарали су о 

проширењу тима и предложили нове чланове. 

 

3.10. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

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

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

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

међупредметних компетенција и ученичког предузетништва. 

Чланови тима: 

• Јела 

Стевановић,директор 

• Илија Спасојевић, наставник музичке културе/ 

координатор 

• Љиљана Каличанин, професор разредне наставе  

• Биљана Тасић, професор разредне наставе  

• Сузана Јевтић, професор разредне наставе 

• Ивана Јовановић, наставник руског језика 

 

Међупредметне  компетенције  се  реализују  кроз  сарадњу  и  координацију  

активности више  наставника,  односно  наставних  предмета,  иновирање  метода  рада  на  

часу,  употребу одговарајућих  наставних  средстава  и  прилагођавање  садржаја.  Задатак  

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

већа   и   да   подстиче имплементирање међупредметних компетенција у планове и 
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свакодневну праксу наставника. Ученици   ће   бити   укључени   у   различите   пројекте   

који   имају   за циљ упознавање  са предузетништвом. 

 

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва конституисан је 

читањем имена његових чланова. Чланови Тима су: Илија Спасојевић − 

координатор (наставник музичке културе, Ивана Јовановић (наставник руског 

језика), Сузана Јевтић (професор разредне наставе/ библиотекар), Биљана Тасић 

(професор разредне наставе), Љиљана Каличанин ( наставник разредне наставе) и 

Јела Стевановић (директор школе). 

• Са циљем унапређивања наставе и учења кроз међупредметно повезивање садржаја, 

Тим ће предложити стручним већима да осмисле  једну тематску недељу по 

полугодишту (две на годишњем нивоу).Тим за развој међупредметних компетенција 

и предузетништва ће организовати  семинар 10 . и 11.октобра 2020.године у 

просторијама школе под називом: 

НАГРАДА И КАЗНА- ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ 

(број у каталогу 41, компетенција К3, трајање: два дана, 16 бодова, приоритет 3) 

Препознавање најучесталијих савремених облика вршњачког насиља је основни разлог 

одабира овог семинара, а посматрано у светлу најновије ескалације разних облика 

вршњачког насиља у окружењу. Широк спектар обухваћених тема омогућава да сваки 

полазник може да открије и узме нешто корисно за себе- од педагошко васпитних алата, па 

до процедура којима се унапређују опште педагошке компетенције. 

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва утврђује следеће 

стратешке тачке предузетништва: 

1. Еколошка секција (сакупљање рециклажног материјала − старог папира, лименки, 

чепова, електронског отпада); 

2. Рад Веселе радионице (израда и продаја украсних и употребних предмета; средства од 

продајне изложбе усмерена за рад радионице и опремање школе); 

3. Павлов шпајз (производња здраве хране са карактеристичним обележјем школе); 

4. Посело/ Карневал/ Фестивал музике  (манифестација добротворног карактера, у 

оквиру које је планирана и продајна изложба Веселе радионице); 

5. Међуодељенска такмичења у кошарци, одбојци и фудбалу (на предлог Ученичког 

парламента; средства прикупљена котизацијом и картама усмерена на опремање 

школе, а према жељама ученика); 

• Координација плана предузетништва подразумева: 

1. рад Еколошке секције којим координирају Боривоје Танасковић (наставник техничког 

и информатичког образовања), задужен за старије разреде, и Љиљана Каличанин 

(професор разредне наставе), задужена за млађе разреде, а који подразумева 

организовање две акције сакупљања рециклажног материјала (јесен и пролеће 

школске 2020/21. године); 

2. рад Веселе радионице којим координирају Равијојла Шарчевић (наставник 

географије), задужена за старије разреде, и Ирина Стефановић (професор разредне 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 65 www.ospavlepopovic@edu.rs 

наставе), задужена за млађе разреде, а који подразумева припремање и организовање 

продајних изложби у оквиру манифестација (Посело) и догађаја (Свети Сава, Дан 

школе); 

3. рад радионице Павлов шпајз, планом предвиђен за реализацију једном у току 

полугодишта (два пута годишње); 

4. рад на припреми и организација манифестације Посело, планом предвиђена за 

реализацију једном у току полугодишта (два пута годишње); 

5. организација и реализација међуодељенских такмичења у сарадњи са Ученичким 

парламентом, наставницима физичког васпитања и одељенским старешинама, 

планом предвиђена за реализацију једном у току полугодишта (два пута годишње). 

• Ослушкујући и руководећи се жељама и потребама ученика, а са циљем делања у 

складу са њима, Тим се у великој мери ослањао на Ученички парламент при 

утврђивању стратешких тачака предузетништва. Сматрајући важним развијање 

компетенција ученика за предузетништво, подстицање одговорног односа према 

околини и рад са подацима, Тим ће наставити сарадњу са Ученичким парламентом и 

ученицима Школе, чиме ће допринети њиховом свеобухватнијем образовању и 

васпитању. 

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва организовао је 

хуманитарну акцију прикупљања помоћи за родитеља ученика наше школе Јована 

Радеке (одељење VI/1), који болује од прогресивног канцера у терминалној фази. 

Хуманитарна акција реализована је интерно. Хуманитарној акцији одазвао се велики 

број запослених у школи. Укључивањем у хуманитарну акцију за циљ смо имали 

поштовање члана 12. Закона о основама система образовања и васпитања, у ком се 

говори о међупредметним компетенцијама ученика. Тако се њеном реализацијом 

утицало на развој следећих компетенција: одговорно учешће у демократском 

друштву, одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, рад са 

подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња и дигиталне 

компетенције. 

 
 

• Дан јабука је организован 20. октобра 2020. године на иницијативу Тима за 

међупредметне компетенције и ученичко предузетништво и Тима за Обогаћени 

једносменски рад. Десеточлани жири је доделио награде за најукуснији домаћи 

производ од јабука и за најлепше декорисани домаћи производ од јабука. Школа је 

ученицима поделила дипломе које су наменски урађене за Дан јабуке и наградила 

прво место на учешћу такмичења ( презентација у прилогу, фотографије су на 

званичном фб профилу школе).  

• Ученици Основне школе „Павле Поповић“ током протеклог периода су учествовали 

на наградном конкурсу ,,Писмо Деда Мразу“. 

o Координација плана предузетништва подразумева: 

• организацију и реализацију продајне изложбе, припрему готових уникатних 

производа од жице, у сарадњи са „Веселом радионицом“; 

• организацију и реализацију журки за ученике старијих разреда, једном месечно, у 

просторијама школе, у сарадњи са Ученичким парламентом и Саветом родитеља 

(када се стекну услови за ту врсту активности); 
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• организацију и реализацију „Недеље спорта“, једном у полугодишту, у сарадњи са 

Ученичким парламентом и наставницима физичког васпитања (када се стекну 

услови за ту врсту активности); 

• организацију и реализацију манифестације „Посело“ у периоду април – мај, у 

зависности од временских прилика, у сарадњи са Ученичким парламентом, Саветом 

родитеља, „Веселом радионицом“, радионицама у оквиру обогаћеног једносменског 

рада, секцијама, али и широм локалном заједницом (када се стекну услови за ту 

врсту активности);  

• рад на прикупљању грађе, објављивање и штампање Школског забавника, у сарадњи 

са новинарском и литерарном секцијом, као и наставницима са катедре за језике. 

• Полугодишњим извештајем предузетничких секција и активности утврђено је да су 

у наведеном периоду успешно реализован Дан јабука од 20.октобра 2020.године. 

Планирано је да тај дан наставимо да обележавамо традиционално у школи. 

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва жели да приближи 

школу не само ученицима, дајући им активнију улогу у сопственом образовању и 

васпитању, већ и широј локалној заједници. То смо на огледни начин 

имплементирали на манифестацију Дан јабука. На тај начин Школа ће постати 

центар збивања, место заједништва и иницијатор квалитетнијег начина живота 

унутар заједнице. 

• Еколошка секција се услед неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом 

Ковид-19 оријентисала на богаћење цветног фонда школе, садњом цвећа, украсног и 

лековитог биља. Дан планете Земље обележен је 22. априла, у оквиру којег су 

ученици правили паное, гледали филмове, разговарали на тему значаја и очувања 

своје животне средине и планете Земље. На конкурс „Чаролија рециклаже“ које је 

дало Друштво учитеља пријавиће се заједнички рад школе, одељења I/2, I/4, III/4 

(сарадња ОШ „ Павле Поповић“ у Вранићу и подручног одељења у Шиљаковцу) 

наставника разредне наставе Драгане Раковић и Биљане Тасић.У току је израда 

електронског издања школског часописа под називом „Школски забавник“ , који је 

настао у сарадњи са наставницом енглеског језика, Милицом Војводић. Излазак 

новог електронског издања очекујемо крајем месеца маја. Учитељи млађих разреда у 

подручном одељењу у Мељаку су организовали продајну изложбу украсних и 

употребних предмета 28. 04. 2021. (I, II, III разреди), док датум продајне изложбе IV 

разреда још увек није одређен из разлога што се чека термин са предшколцима, јер 

ће то бити пријем првих разреда, али ће се изложба реализовати до краја маја. Група 

ентузијастичких наставника за Дан школе осмислила је, снимила један видео час, 

који је објављен на јутјуб каналу школе OS PavlePopovic Vranic. Видео снимак под 

називом „Онлајн час – очајан час“ је наишао на изузетну прихваћеност ширег 

аудиторијума (24.000 свиђања). 

 

• С обзиром на то да смо изградили, уредили простор у школи и набавили 

електронску опрему (мултифункционална учионица), планирамо почев од следеће 

школске године да ту организујемо продајну изложбу, биоскоп намењен ученицима, 

обележавамо одређене значајне датуме (Дан јабука, рођење Вука Караџића, 

Савиндан, Дан школе, Дан планете Земље, итд.). Тим ће се у току следеће школске 

године свестраније усмерити на обележавање значајнијих датума (ликовни радови, 

видео...). Поред досадашњих планираних акција Еколошке секције, предлог је да се 

организују чешће акције сакупљања рециклажног отпада (у складу са новонасталом 
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пандемијском ситуацијом, кад се створе услови), акције озелењавања простора. Оно 

што треба спроводити у континуитету, јесте утицање у већој мери на свест ученика о 

значају екологије за живи свет. По нормализацији стања школски бенд ће 

одржати минимум два концерта (набављено озвучење у току ове школске 

године).По изацији стања радиће се на организовању спортских такмичења 

запослених у ОШ „ Павле Поповић“ Вранић , општина Барајево, Средња школа 

Барајево, ОШ „ Кнез Сима Марковић“ Барајево и предшколска установа „ 

Полетарац“ Барајево. Сем такмичења запослених постојаће и такмичење ученика. По 

нормализацији стања организоваће се продајне изложбе „ Веселе радионице“ радова 

ученика млађих и старијих разреда. 
 

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва жели да приближи 

школу не само ученицима, већ и широј локалној заједници. На тај начин школа ће 

бити центар збивања, место заједништва и иницијатор квалитетнијег начина живота 

унутар заједнице. 

 

• Тим је пажљиво разматрао и саставио годишњи извештај рада. 

 

• Тим је узео у разматрање план мера унапређења изведених на основу анкета. Област 

квалитета рада установе 4- Подршка ученицима, Област квалитета рада 4- Етос и Пут 

школе ка модел установи за развој школског спорта и Обогаћеног једносменског 

рада.  Предвиђено је да се Тим представи Савету родитеља у септембру/ октобру 

2021. године.  

 

• Надамо се да ће се наредне школске године епидемиолошка ситуација смирити што 

ће Тиму пружити више могућности за реализацију планираних активности и из тог 

разлога Тиму се придружују нови чланови: Ирина Стефановић (наставник разредне 

наставе), Тања Веселиновић (наставник ликовне културе), Боривоје Танасковић 

(наст.авник ТИТ)  и Слађана Дамевић (наставник разредне наставе).  

 

• Подробном анализом и евалуацијом рада Тима направљен је годишњи план Тима.  

 

Компетенција за учење 

 

Учење    је    процес    стицања    знања    и    вештина,    развијања    свести    и    

ставова неопходних   за   лични   и   професионални   развој   и   активно   учешће   у   

друштвеном животу.  Способност  за  целоживотно  учење  обухвата  све  компетенције  

које  се  стичу образовањем. Компетенција за учење основа је целоживотног учења. 

 

Ученик  треба  да  буде  оспособљен  и  мотивисан  да  схвати  значај  учења;  изабере 

одговарајуће  методе;   прати   сопствени   напредак   током   учења   и  усмерава   учење   

у складу   са   намерама   и   циљем   који   има.   Ученик   стиче   нова   знања   и   

вештине, примењујући  претходно  учење  и  ваншколско  искуство.  Развија  свест  и  о 

стваралачкој природи учења. Истрајан је и превазилази тешкоће у учењу. 

Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и 

вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје. 
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 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 

  Примењује   одговарајуће   начине   учења   у   складу   са   циљевима,   садржајем, 

интересовањима, условима и временом. 

  Способан   је   да   самостално   и   у   сарадњи   са   другима   истражује,   открива   

и повезује  нова  знања;  користи  могућности  ваншколског  учења;  негује  и развија 

лична интересовања. 
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Одговорно учешће у демократском друштву 

 

Ученик    разуме    и    прихвата     значај    принципа    правде,     слободе,    

солидарности, националне,  верске,  родне  и  етничке  равноправности  и  одговорности  

–  као  темеља демократског  друштва,  активно  учествујући  у  животу  школе  

(одељењска  заједница, вршњачки  тим,  ученички  парламент  и  сл.)  и  заједница којима  

припада (нпр. породица, локална  заједница)  у  складу  са  својим  узрастом.  Поштује  и  

залаже  се  за  поштовање дечјих   и   људских   и   мањинских   права,   као   и   личног   и   

националног  достојанства. Упознаје  себе,  развија  своје  друштвене  улоге  и  јача  свој  

идентитет, лични интегритет, самосталност,     самопоуздање     и     позитиван     однос     

према     другима.     Поштује равноправност    различитих    заједница,    њихову    

традицију    и    културни   идентитет. Одговоран  је  за  изборе  и  одлуке  које  чини  и  

понаша  се  хумано  и  с  уважавањем према   другима.   Аргументовано   заступа   ставове   

и   мишљења  уважавајући  супротна гледишта, као и усвојене процедуре доношења 

одлука. 

 

 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово 

кршење и способан је да их аргументовано брани. 

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

 Примењује   процедуре   демократског   друштва   у   одлучивању   и   избору; 

поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 Негује    своју    националну    културну    баштину    и    активно    учествује     у 

интеркултуралном  дијалогу. 

 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр. 

хуманитарне,  еколошке,  културно-уметничке  акције;  борба  против  насиља  и 

дискриминације   по   било   ком   основу   (нпр.   верском,   националном,   родном, 

узрасном,    етничком...);    акције    против    болести    зависности,    злостављања 

животиња итд.). 
 



 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 70 www.ospavlepopovic@edu.rs 



 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 71 www.ospavlepopovic@edu.rs 

Естетичка компетенција 

 

Ученик   влада   основним   значењем   појмова   култура   и   естетичка   вредност
1
. 

Eстетичку вредност  не  везује  само  и  искључиво  за  уметност,  већ  и  за  друге 

садржаје: природне    или    биологистичке    (нпр.    непоновљивост    природе),    

социолошке    или идеолошке   (човеково   деловање   на   природу,   односи   унутар   

заједнице),   емотивно- афективне  (креативност  и  стваралачко  мишљење  и  понашање
2   

како појединца, тако и групе)  и  практичне  (појмови,  модели,  поступци,  теоријске  

основе  игре,  литерарних, ликовних, музичких и сценских облика и сл.). 

 Препознаје    естетичке    елементе    у    различитим    контекстима    као    што    

су: уметничко  стваралаштво,  национална  и  светска  природна  и  културна  

баштина, језичка  култура  у  уметничком  и  у  неуметничком  домену 

(свакодневни  говор  у приватном  и  јавном  животу,  електронским  и  

штампаним  медијима,  дизајну  и другим    видовима    комуникације…),    

научно   мишљење,   друштвени   односи, друштво и појаве у друштву. 

 Показује   позитиван   однос   према   сопственој   и   култури   других   

заједница, упознаје и  разуме њихове вредности, повезује културну и  

природну баштину са историјским   и   географским   контекстом   и   

доприноси   очувању  природних   и културних добара. 

 Препознаје   и   развија   сопствене   стваралачке   способности   и   

креативност   у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања. 

 Употребљава   основне   појмове,   схеме   и   правила   који   припадају   

теоријама уметничких грана које постоје у основном образовању. 

 Показује  осетљивост  за  еко-културу  и  културу  свакодневног  живљења  и  

има критички однос према употреби и злоупотреби природе. 
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Комуникација 

 

Ученик  комуницира  на  сврсисходан  и  конструктиван  начин  у  приватном,  јавном,  и 

образовном  контексту.  Прилагођава  начин  и  средства  комуникације  карактеристикама 

ситуације.   Користи   на   одговарајући   и   креативан   начин   језик   и  стил   

комуникације специфичан  за  различите  научне,  техничке  и  уметничке дисциплине. У 

комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и ставове и да представи  своје  циљеве  

на  позитиван, конструктиван   и   аргументован   начин  поштујући   и   уважавајући   

другог.   Критички процењује  садржај  и  начин  комуникације  у  различитим  

ситуацијама.  Има  развијену свест  о  значају конструктивне  комуникације  и  активно  

доприноси  неговању  културе дијалога  у заједницама којима припада. 
 

 

 Познаје  различитe  обликe  комуникације  и  њихове  одлике  (усмену  и  писану, 

невербалну, телефоном, путем интернета итд.). 

 Уме   јасно   да   се   изрази    усмено   и   писано,   у   складу   са   потребама   и 

карактеристикама   ситуације,    поштујући   ограничења    у   погледу    дужине   и 

намене. 

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

 Изражава  своје  ставове,  мишљења,  осећања,  на  позитиван,  конструктиван  и 

аргументован начин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за 

различите  дисциплине;  кроз  комуникацију  негује  културу  изражавања  и  чува 

језички идентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. 
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Одговоран однос према околини 

 

Ученик стиче знања и  развија свест о дејству људских активности на животну средину  и 

природу;   усваја   ставове   о   неопходности   очувања   непосредне   и   шире  околине  и 

развија  способности  активног  деловања  ради  очувања  средине  у  школи,  непосредној 

околини  и  породици.  Познаје  људске  активности  и  начин  на  који  оне могу  да  угрозе 

или унапреде околину, живи свет и природу у окружењу. Одговоран је према квалитету 

сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према здрављу. Разуме 

сопствену   одговорност   и   одговорност   заједнице   у   изградњи   личне   и   заједничке 

будућности,  као  и  будућности  наредних  генерација.  У  области  одрживог  развоја  –  зна 

основне    поставке    одрживости,    разуме    принципе    одрживог   развоја   и   практикује 

активности које га подржавају. 

 Уочава  чиниоце  и   понашања   који   нарушавају  природу  и  квалитет   животне 

средине  у  широј  околини  и  свакодневном  животу;  развија  свест  о  положају човека 

у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе. 

 Сагледава   које   активности   (обрасци   понашања),   на   личном   нивоу,   нивоу 

заједнице   и   глобалном   нивоу,   могу   унапредити   стање   и   квалитет   животне 

средине и природе. 

 Спознаје  везу  између  квалитета  животне  средине  и  квалитета  свог  живота  и разуме  

да  се  његова  добробит  и  добробит  заједнице  и  друштва  огледа  и  у квалитету и 

одрживости његове околине. 

 Практикује  активности  које  подстичу  одрживост,  на  пример  штедња  воде  и 

енергије, разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за свој будући 

живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација. 

 Активно се  укључује  у друштвене  акције  у школи  и заједници  које су усмеренека 

заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 

 Процењује  и  вреднује  утицај  својих  навика  у  потрошњи  ресурса  и  одлагању 

отпада,   и   одређује   какав   утицај   оне   имају   на   животну   средину,   квалитет 

живота и здравља и одрживи развој. 

 

Одговоран однос према здрављу 

 

Ученик   користи   знања,   вештине   и    усваја   ставове   ради   очувања   и    унапређивања 

психофизичког  здравља.  Одговоран   однос  према  здрављу  укључује  развијање  свести  о 

важности  сопственог  здравља и  безбедности,  знања о основним чиниоцима који  утичу   на 

здравље  и  практиковање  здравих  животних  стилова.  Својим понашањем, као појединац и 

део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту  здравља  и  здраве  стилове 

живота.  Уочава  опасности  по  здравље  и  доноси одлуке  значајне  за  превенцију  болести  

и очување  здравља  и  укључује  се  у друштвене активности значајне за превенцију болести 

и очување здравља. 

 Познаје  улогу  и  значај  воде  и  састојака  намирница,  примењује  правила  и 

принципе здраве    исхране    (редовност,    важност    доручка,    умереност,   

разноврсност,    начин прераде  намирница)  и  зна  последице  неправилне исхране. 
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 Познаје  основне  карактеристике  неких  болести  органа,  принципе  преноса заразних 

болести  и  шта  их  изазива  и  примењује  мере  превенције,  личне хигијене и хигијене 

простора. 

 Познаје      могуће      последице      болести      зависности      насталих      злоупотребом 

психоактивних    супстанци    укључујући    и    последице    других    облика    болести 

зависности  (нпр.  интернет,  клађење,  дијете)  и  свестан  је  здравствених, породичних 

и социјалних последица сопственог избора. 

 Разуме    утицај    природних    појава    и    индустријских    производа    

(фармацеутских, техничких, хемијских  итд.)  на  здравље,  чита  декларације  и  

упутства  на производима, слуша савете стручњака и према њима поступа. 

 Препознаје   сигурносне   и   здравствене   ризике   у   животу   и   раду,   примењује  

мере заштите,   предвиђа   и   избегава   опасне   ситуације,   познаје   начине  пружања   

прве помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност. 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме  да 

 је  стил  живота  ствар  личног  избора  и  преузима  одговорност  за свој избор. 
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Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

Ученик  препознаје  могућности  у  школи  и  заједници  да  идеју  претвори  у  активност, 

покреће  и  спремно  прихвата  промене,  преузима  одговорност,  показује  иницијативу  и 

јасну  оријентацију  ка  остварењу  циљева  и  постизању  успеха.  Ученик  кроз 

образовање стиче   свест   о   сопственим   потенцијалима   и   интересовањима   и   бива   

оснажен   да самостално  доноси  одлуке  о  изборима  будућег  образовања,  занимања  и 

професионалне оријентације. Реализује унапред осмишљене идеје и учествује у 

пројектима  који  се  тичу школе  и  локалне  заједнице.  Ученик  стиче  знања  о 

карактеристикама одређених послова и  радних  места,  разуме  свет  рада  и  пословања из 

перспективе друштва и спреман је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција. 

 Прилагођава  се  друштвеним  и  економским  променама,  усмерен  је  на  развој 

нових  вештина,  које  примењује  у  практичном  раду;  суочава  са 

неизвесностимана иницијативан и предузимљив начин. 

 Препознаје   сопствене   предности   и   своје   могућности   у   односу   на   будуће 

образовање и професионалну оријентацију. 

 Спреман  је  да  учествује  у  самосталним  и  тимским  пројектима;  способан  је  да 

развије    идеју,    представи    је,    образложи    и    преговара    у    тиму    о    њеној 

реализацији;   учествује   у   активностима   са   другима   у   оквиру   своје   тимске 

улоге. 

 Мотивисан  је  и  зна  да  истакне  своје  добре  особине  које  су  важне  за  

обављање школских  и  радних  задатака  и  користи  CV  и  мотивационо  писмо  да  

опише своје компетенције, жеље и очекивања. 

Зна  да  постави  реалне  циљеве  и  на  основу  датих  могућности  уме  да  планира и 

проналази начине њиховог остваривања. 
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Рад с подацима и информацијама 

 

Ученик  разуме  значај  коришћења  поузданих  података  и  информација  у  процесу 

учења, њихову  примену  за  рад,  доношење  одлука  и  свакодневни  живот.  Користи  

знања  и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке  

користећи текст,   бројеве,   дијаграме   и   различите   аудио-визуелне   форме.   Ученик   

користи   и самостално  проналази  различите  изворе  информација  и  података,  

(библиотеке,  медије, интернет,    институције,    личну    комуникацију,    итд.),    критички   

разматра    њихову поузданост и ваљаност, разврстава их и повезује релевантне 

информације из различитих извора. 
 

 Зна  да  је  за  разумевање  појава  и  догађаја  и  доношење  компетентних  одлука 

потребно    имати    релевантне    и    поуздане    податке    и    разликује    податак/ 

информацију од њиховог тумачења. 

 Користи   податке   из   различитих   извора   и   начине   добијања   података   и   на 

основу   тога   процењује   њихову   поузданост   и   препознаје   могуће   грешке   уз 

помоћ наставника. 

 Користи   информације   у   различитим   симболичким   модалитетима   (табеларни, 

графички,  текстуални  приказ),  чита,  тумачи  и  примењује  их,  повезујући  их  са 

претходним знањем из различитих области. 

 Селектује,   обрађује   наводећи   извор   и   аутора,   чува   и   презентује   податке   у 

различитим форматима, укључујући и ИКТ. 

 Разликује   јавне   и   приватне   податке   и   користи   основна   правила   чувања 

приватности података. 
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Решавање проблема 

 

Ученик   примењује   знање   из   различитих   предмета,   искуство   стечено   

изван школе,    интелектуалне,    емоционалне    и    социјалне    способности    у    

проналажењу одговора/решења  у  за  њега  новим  ситуацијама  које  се  јављају  током  

учења,  као  и  у свакодневном  животу.  Оспособљен  је  да  у  циљу  решавања  

проблемских  ситуација селективно  и  сврсисходно  користи  књиге  и  друге  изворе  

информација,  алате,  помоћ наставника,  ученика  и  других  особа  из  школског  и  

ваншколског  окружења.  Ученик је мотивисан       да       реши       проблемску       

ситуацију,       истрајава       у       решавању, проналази/осмишљава  решење  проблемских  

ситуација,  процењује  тачност  решења  и начин решавања. 

 Препознаје  проблем,  рашчлањује  проблемску  ситуацију  на  делове  и  уочава везе 

и  односе  између  њих  у  светлу  претходно  стечених  знања  у  оквиру  различитих 

предмета и ваншколског искуства. 

 Планира    стратегију    решавања    проблема    (претпоставља    решења,    планира 

редослед   активности,   избор   извора   информација,   средстава/опреме   коју   ће 

користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати). 

 Решава  проблем  према  планираној  стратегији  примењујући  знања  и  вештине 

стечене учењем различитих предмета и ваншколским искуством. 

 Самостално   или   консултујући   друге   особе   (вршњаке,   наставнике,   родитеље) 

преиспитује  начин  решавања  проблема,  алтернативне  начине  решавања, тачност 

и прецизност решења. 

 Формулише  објашњења  и  закључке  на  основу  резултата  до  којих  је  дошао  у 

раду,  презентује  их  и  дискутује  са  другим  особама  и  преиспитује  их  у  светлу 

добијених  коментара.  Стечена  нова  сазнања  и  вештине  повезује  у  јединствену 

целину са претходним. 

 Проверава  применљивост  решења  у  пракси  и  користи  стечена  знања  и вештине 

у новим ситуацијама. 
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Сарадња 

Ученик  развија  способност  да  у  сарадњи  са  другима  или  да  се  као  члан  групе 

ангажује  на  заједничком  решавању  проблема  или  реализацији  заједничких  пројеката. 

Учествује   у   заједничким   активностима   на   конструктиван,   одговоран   и   

креативан начин   афирмишући   дух   међусобног   поштовања,   равноправности,   

солидарности   и сарадње.   Активно,   аргументовано   и   конструктивно   доприноси   

раду   групе   у   свим фазама    групног    рада:     формирање    групе,    формулисање    

заједничких    циљева, усаглашавање  у вези  са  правилима  заједничког  рада,  

формулисање  оптималног начина 

за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрања различитих  предлога, 

подела    улога    и    дужности,    преузимање    одговорности    за   одређене   активности, 

надгледање    заједничког    рада    и    усклађивање    постигнутих    договора    са    

новим искуствима и  сазнањима до којих се долази током заједничког рада и сарадње. 

У  процесу  договарања  уме  да  изрази  своја  осећања,  уверења,  ставове  и  предлоге. 

Подржава друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике  у погледима предност 

групног рада и поштује друге који имају другачије погледе. 

У сарадњи са другима  залаже се  да  се одлуке  доносе заједнички  на основу аргумената 

и прихваћених правила заједничког рада. 

 Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара. 

 Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи 

 или пару. 

 Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као 

равноправне чланове тима или групе. 

 Одговорно  и  савесно  извршава  заједничке  активности  стављајући  

интересе групе изнад сопствених. 

 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада 

групе и уме да представи резултате рада. 
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Дигитална компетенција 

 

 

Ученик   је   способан   да   користи   одређена   средства   из   области   информационо- 

комуникационих   технологија   (уређаје,   софтверске   производе   и   сервисе   из   

области електронских    комуникација)    на    одговоран    и    критички    начин    ради    

ефикасног испуњавања   постављених   циљева,   задатака   и   сопствених   потреба   у   

свакодневном животу      и      образовању.      Познаје      основне      карактеристике      

информационо- комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ), односно њихов 

утицај и значај на живот и рад појединца и заједница. Уме да одабере одговарајуће ИКТ 

средство и  да га користи   на   одговоран   и   креативан   начин   у  свакодневним   

активностима   (учење  и креативан   рад;   сарадња;   комуникација;   решавање   

проблема;   организација,   обрада, размена  и  презентација  информација).  Приликом  

коришћења  ИКТ-а  свестан  је ризика 

за   сопствену   и   туђу   сигурност   и   добробит,   поштује   приватност   и   одговорним 

поступањем штити себе и друге. 
 

 Уме   да   претражује,   критички   анализира   и   систематизује   информације   у 

електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а. 

 Уме да  представи,  оргaнизуje  и  обликује  одређене  информације  користећи  

на ефикасан начин могућности ИКТ средства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на 

одговарајући начин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу ИКТ-а. 

 

3.11. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

 

Тим за професионални развој је током школске године 2020/2021.године радио у следећем 

саставу : 

- Горица Вељовић , наставник француског језика и координатор тима  

- Јела Стевановић, директор школе 

- Драгана Николић , педагог школе 

- Јасмина Тешић , наставник физичког и здрвственог васпитања  
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-Борис Бубало , наставник физичког и здравсвеног васпитања 

- Соња Стошић, наставник разредне наставе и записничар тима  

- Добринка Маринковић , наставник разредне наставе  

- Одржано је шест састанака Тима за професионални развој.  

- Детаљно су анализиране све тачке дневног реда.  

- Анализом, иако у веома тешкој епидемиолошкој ситуацији наставници и стручни 

сарадници, су веома одговорно приступили свом стручном усавршавању у 

установи и ван установе . То доказује веома богата табела и извештаји наставника 

и стручних сарадника који су предати на увид Тиму .  

- Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника и стручних сарадника  ради квалитетнијег обављања 

посла и унапређивања васпитно-образовног рада.  

- У току другог полугодишта у школи није организован ниједан семинар због 

епидемиолошке ситуације тренутно . 

- Наставници и стручни сарадници су од управе и директорке Јеле Стевановић 

добијали детаљна обавештења која се односе на онлајн праћење квалитетних 

онлајн вебинара и семинара, како појединачним тако и групним пријављивањем 

што је лично остваривала директорка Јела Стевановић. 

- Наставници и стручни сарадници остварили су сви школске сате ,њихова 

документација је одштампана и уредно сложена у фасциклама. 

- Достављени су и извештаји ментора о приправницима који су стекли право на 

самостално обављање васпитно –образовног рада. 

- Наставници и стручни сарадници могли су неометано да приступе свом личном 

усавршавању . 

- Тим за професионални развој проширио је свој дневни ред као и чланове Тима 

због квалитетнијег увида и обавештења наставника и стручних сарадника. 

 

3.12. ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ИКТ) 

 

Стручни Тим за информационо- комуникационе технологије је школске 2020/21. године 

радио у следећем саставу:  

• Јелена Видић, наставница физике и хемије, (координаторка), 

• Сузана Јевтић, библиотекарка, 

• Сандра Шљивовац , наставница математике ( до 05. 02. 2021. године) и Бојан Вучић, 

наставник математике и информатике од 08. 02. 2021. године,   

• Александар Давидовић, наставник математике, 

• Јела Стевановић, директорка. 

 

• Свака активност од стране ИКТ тима је подржана маркетиншки од стране школе, на 

профилу школе друштвених мрежа „Facebook“ и „Instagram“ и на сајту школе. 
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• Настава на даљину за ученике и ученице старијих разреда се одвијала у два наврата, у 

децембру и у марту/ априлу. Наставни процес се пратио преко званичне платформе 

школе Гугл учионице и преко РТС платформе. У овом временском периоду 

максимално су коришћени различити дигитани садржаји са интернета, електронски 

уџбеници, друштвене мреже. Директорка школе, Јела Стевановић, снимала је  часове 

на РТС платформи (укупно 12 часова у овој школској години). Захваљујући томе и 

наша школа је дала допринос одржавању наставе на даљину у овој школској години. 

Такође је написала чланак : ,, Настава на даљину – директор школе у улози 

наставника који снима часове“ који је објављен у стручном часопису ,,Директор 

установа образовања и васпитања“, број 01-02.  

 

• „ Гугл апликације за Гугл генерације“ , упознавање наставног особља и ученика са 

корисним апликацијама за наставу, учење, праћење постигнућа, самовредновање и сл. 

Због актуелне здравствене ситуације у  свету и код нас изазване  пандемијом вируса 

ковид-19, од 30.11.2020. године настава је у старијим разредима одржавана на даљину 

преко званичне платформе школе Гугл учионице , а касније и у млађим разредима ( 

интеграција наставних садржаја). Сви наставници који предају у старијим разредима 

прошли су обуку за дигиталну учионицу као и обуку за коришћење апликације Гугл 

учионица коју је одржао школске 2019/2020.године наставник  математике и 

информатике Александар Давидовић у нашој школи. Сву потребну помоћ за 

коришћење Гугл учионице имали су и ученици наше школе од стране чланова ИКТ-а. 

Апликација Гугл учионица даје могућност ефикасног праћења постигнућа ученика, 

самовредновања и учења. 

 

• У оквиру апликације Гугл учионица највише је коришћена опција Гугл Мит, која је и 

од стране наставника и ученика оцењена као најповољнија, јер пружа услове који су 

најсличнији наставном процесу у школи. Поред ове опције, коришћене су и друге 

могућности које пружа коришћење Гугл учионице: задавања домаћих задатака 

ученицима чију је израду временски могуће ограничити, а наставнику даје могућност 

пружања повратне информације ученику о урађеном домаћем задатку, задавање теста 

знања у форми квиза што је погодан начин за кратке провере знања у трајању до 

15минута, постављање материјала у виду текста, фотографије или линка. Гугл 

учионица пружа могућност комуникације у виду обавештења наставник- ученик 

преко стрима учионице, као и могућност појединачне комуникације преко 

електронске поште ученика. Тако је омогућено ученику да уколико се сусретне са 

било каквим тешкоћама у раду може се обратити наставнику за помоћ. 

 

• ИКТ тим је радио и на обележавању Светског дана аудиовизуелног наслеђа који је 

обележен 27.10.2020. године. Улога нових технологија у очувању наслеђа и њихово 

коришћење у наставном процесу, приказани су на заједничком паноу који су израдили 
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ученици уз помоћ наставника. Аудиовизуелна наставна средства користе се увек када 

то дозволе наставни садржаји и тренутни услови за рад. 

 

• У месецу новембру, на нивоу школе у оквиру наставних садржаја, одржани су часови 

на којима је разговарано о безбедности деце на интернету, чиме је обележен и 

Светски дан безбедности на интернету. Ученици су упозорени на могуће опасности и 

опасне контакте са непознатим особама и свим видовима таквог насиља са над децом.  

 

• У току претходне школске године, школа је имала малих потешкоћа око одржавања 

званичног сајта школе, па је ИКТ тим одлучио да се позабави и тим проблемом. Од 

08.02.2021. се ажурира сајт и добија нови технички изглед. Редовно се ажурира новим 

дешавањима која прате наставни процес и ваннаставне активности. Поред инстаграма, 

фејсбук профила, школа има и Уoutube канал. Он је активан од 01.01.2018.године. Све 

ове мреже прате школске активности и на њима се повећава број пратилаца.  

 

• Фондација Тијана Јурић и Теленор фондација су организовали наградни конкурс за 

ученике основних школа у Републици Србији под називом „Буди сигурнији на 

интернету!“ поводом Међународног дана сигурнијег интернета. Дан сигурнијег 

интернета, који се одржава 9. фебруара, је међународно прихваћен датум који има за 

циљ да промовише паметно коришћење интернета и других информационо- 

комуникационих технологија и алата. Кампањом поводом Дана сигурнијег интернета 

се афирмише коришћење интернета и других информационо- комуникационих 

технологија и алата, али се нагласак ставља на правилну селекцију садржаја и 

безбедност. Циљ је да се деци и младаима у најранијем узрасту усади свест о 

корисности модерних технологија , али и о безбедносним ризицима о којима треба 

водити рачуна. ИКТ тим је проследио је ученицима конкурс са свим упутствима за 

учествовање у њему. 

 

• У току ове школске године, Тим је стављао велики акценат на проширивању свести о 

значају сигурности и приватности на интернету, па је у том смислу у фебруару, 09.02. 

обележен  Светски дан безбедности деце на интернету, а 11.02. обележен је 

Међународни дан безбедности на интернету. Ученици су на часовима одељењске 

заједнице имали различите радионице помоћу којих су имали прилике да се  упознају 

са опасностима успостављања контакта са непознатим особама, не само у реалном 

окружењу, већ и у виртуелном, који у последње време представља све већу опасност 

за децу која нису свесна опасности које вребају са друге стране рачунара. У 

радионице су били укључени и поједини родитељи за које је веома битно да имају 

увид у то шта њихова деца раде на интернету и са којим особама ступају у контакт.  
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• Тим за ИКТ води рачуна и о додатним и факултативним програмима којима наши 

ученици могу да се баве и служе у току школских распуста. Циљ предлагања сајтова 

који су едукативни, корисни и пре свега сигурни за ђаке, јесте да ученици споје 

актуелно и корисно, односно да науче да користе информационе технологије на прави 

начин и да на интернету проналазе сајтове који им помажу при учењу и едукацији. 

Школа је  препоручила следеће сајтове за учење: сајт за Архимедес (припрема за 

математичка такмичења), Зелена учионица и Штребер учионица. Ученицима су 

доступне и апликације на мобилним телефонима за учење и помоћ при изради неких 

цртежа и предмета, као и за учење страних језика и израду реферата.  

 

• Тим је кроз свој рад подржавао све нове технологије у очувању наслеђа у дигиталном 

формату. У школи је на иницијативу ИКТ тима обележен Међународни дан 

дигиталног учења. Наставни садржаји се све више дигитализују, стварају се уџбеници 

таквог формата па је потребно пратити нова дигитална издања.Тим и сви наставници 

подржавају употребу образовне технилогије, дигитална издања уџбеника, наставна 

средства, апликације за учење, пројектну наставу. Све више се користе садржаји са 

интернета у настави. Дан дигиталног учења обележен је 22. фебруара 

2021.године.Има за циљ да промовише и подстакне употребу дигиталних технологија 

у процесу учења и посебно ставља акценат на иновативним и ефективним методама 

примене технологије у учионици.Размењују се идеје,испробавају нови дигитални 

алати који омогућавају квалитетнију наставу и приступ новим интересантним 

материјалима и садржајима. 

 

• Наставници раде на проширивању свести о сигурности и приватности на интернету. У 

нашој школи се држи предавање под називом: „Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа“. У доба дигитализације треба омогућити ученицима да креативно 

користе дигиталне садржаје не угрожавајући своју безбедност.Сигурност на 

интернету подразумева да редовно ажурирамо оперативни систем и антивирусни 

програм. Поштујући правила сигурности,користећи проверене странице и понашајући 

се одговорно,штитимо себе и друге.Наставници перманентно едукују ученике и 

указују на правилно и сигурно коришћење интернета. 

 

• У месецу априлу, ИКТ тим је имао задатак да обележи Светски дан дечије 

књижевности и Светски дан интелектуалне својине. Светски дан дечије књижевности 

обележавао се 02.04.2021.године. На тај дан 1805.године рођен је Ханс Кристијан 

Андерсен , дански књижевник и прослављени писац за децу. Прославља се са циљем 

да се промовише дечија књижевност и читање, као и да се скрене пажња јавности на 

потребе најмлађих читалаца. 
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• Упознали смо се са дигиталним издањима дечије књижевности и могућностима 

њиховог коришћења у наставном процесу. Светски дан заштите интелектуалне 

својине обележавао се 26.04.2021.године. Радило се на проширивању свести о 

важности заштите интелектуалне својине. Поштовањем туђих добара, ценимо своју 

културу и гајимо праве вредности. Ученицима развијамо свест о вредновању туђег 

рада, значајних тековина, културном наслеђу свога народа. Свака активност је 

праћена редовним подсећањем библиотекарке у виду фотографија, текста, чланака на 

значајније датуме у вибер групама запослених. 

 

• На састанку је дат предлог Тима за информатичко-комуникационе технологије да се 

одељењским старешинама од I-VIII разреда проследе правила безбедног коришћења 

интернета.Анализу правила извршити у комуникацији са ученицима на часовима 

ЧОС-а. Све активности у школи, наставне и ваннаставне објављују се на друштвеним 

мрежама и сајту школе  и путем онлајн наставе . 

 

• Стручно усавршавање запослених у колективу на иницијативу Тима за ИКТ ове 

школске године: 

- Вебинар -„GSuite-израда ефикасних тестова знања и упитника и GSuiteMeet - 

потпуна интеракција свих учесника наставног процеса - Бигз школство; 

- Вебинар -„GSuite ( Googleclassroom)- пречицама до успеха у настави на 

даљину. Потпунаинтеракцијасвихучесниканаставногпроцеса-Бигзшколство; 

- Вебинар - ,,Дигитални алати и занати- разредна настава’’; 

- ,,Дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник- увођење дигиталних 

уџбеника у образовно- васпитни систем“; 

- Професорка разредне наставе и школска библиотекарка, Сузана Јевтић, 

завршила је обуку на тему: „ИБГ програмски пакет за библиотечко праћење“ 

што ће омогућити још ефикаснији и савременији рад библиотеке у нашој 

школи, односно, у току је унос наслова са којима библиотека располаже у 

електронски систем библиотечког фонда Републике Србије. 

 

• Тим је радио и на изради школског летописа. Он ће се радити и преко распуста, биће 

направљен у табеларној форми и пратиће хронолошки школске активности остварене 

у нашој школи. Школски летопис се, по правилу, објављује и на званичном сајту 

школе. Чланови тима су попунили самопроцену тимских улога. У складу са 

самопроценом ће бити и делегиране улоге чланова Тима за што ефикаснији рад. Биће 

предложене на Наставничком већу да чланови свих Тимова и Стручних актива изврше 

самоевалуацију и самопроцену тимских улога и на тај начин процене своју улогу и 

место у телима школе. Уједно, чланови Тима за ИКТ су координатори/ овлашћена 

лица за унос података: 
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• Александар Давидовић- Гугл учионица, есДневник, Siriyus +, технички сајт 

за упис у средњу школу, youtube канал школе; 

• Сузана Јевтић – фб профил школе, вибер групе; 

• Бојан Вучић – сајт школе, 

• Јела Стевановић – фб профил школе, Instagram школе, Доситеј, ЈИСП           

( Јединствени информациони систем просвете).  

 

• Тим се упознао и са изведеним анкетама у школи из: Области квалитета рада установе 

4 – Подршка ученицима, Области квалитета рада установе 5 – Етос и анкете Пут 

школе ка Модел установи за развој школског спорта и Обогаћеног једносменског 

рада. На основу резултата тих анкета су урађене мере унапређења рада школе. У 

наредној школској години се планира повезанија сарадња са члановима Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе. Имплементација мера у Тим за ИКТ се 

огледа у представљању Тима ИКТ Савету родитеља, као и појачању чланова Тима 

због све већег повећања радних задатака. Договорено је да се Тим представи 

члановима Савета родитеља крајем септембра 2021. године, да се договоримо о 

заједничкој сарадњи и активностима. Уједно ћемо нагласити и да је обавеза члана 

родитеља у Тиму ИКТ да редовно обавештава Савет родитеља о свим активностима 

које се дешавају на састанцима. Предложени чланови за ново чланство у Тиму ИКТ за 

следећу школску годину су:  

- Драгана Гогић, професорка разредне наставе,  

- Марија Станковић, наставница математике и информатике. 

 

• Урађен  Извештај Тима за информационо- комуникационе технологије у школској 

2020/2021. години и презентован на седници Наставничког већа. Предложена је 

самопроцена тимских улога члановима тимова и актива ради процене и евентуалне 

поделе задужења, а у циљу ефикаснијег рада тела школе. 

 

• Урађен план рада Тима за информационо- комуникационе технологије за наредну 

школску 2021/2022. годину. 

 

3.13. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Тим је ове године радио у саставу: 

 

• Весна Рудић, педагог 

• Драгана Николић, психолог 

• Равијојла Шарчевић, наст. географије и координатор и одељенски старешина 8/3 

• Јелена Видић, одељењски старешина 8/1 

• Илија Спасојевић, одељењски старешина 8/2 
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• Иван Михаиловић, представник локалне заједнице 

• Раде Танасијевић, представник родитеља 

• Тијана Јевтић 8/3 , представник ученика 

 

У школској 2020/21. години Тим је реализовао следеће активности: 

 

• Одржано је пет редовних састанка Тима. 

• Израда Годишњег ивештаја Стручног тима за ПО за школску 2020/21. годину. 

• Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2021/22. годину. 

• Реализација по две радионице са темом професионалне оријентације у сваком 

одељењу осмог разреда (,, Ја у својим и туђим очима'' 1. и 2. део), у обе групе (А и Б). 

• Образовање вршњачког тима за ПО. 

• Информисање ученика и родитеља преко Гугл учионица ЧОС-а и Професионалне 

оријентације, Фејсбук профила школе и Инстаграм група сва три одељења осмог 

разреда, као и преко огласне табле у холу школе. 

• Организација онлајн презентације средњих школа (27.05.2021) . 

• Обављено је редовно анкетирање и тестирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима (психолог) 

• Индивидуално професионално саветовање ученика (психолог) 

• Пружање подршке ученици која прати наставу по ИОП-у2 приликом одабира средње 

школе, одн. образовног профила ( професионално саветовање око избора образовног 

профила и консултације са одељенским сатрешинама, Тимом за инклузивно 

образовање и здравственом комисијом Школске управе Београд) 

• Израда Плана транзиције приликом преласка из основне у средњу школу за ученицу 

осмог разреда која прати наставу по ИОП-2 у сарадњи са Тимом за инклузивно 

образовање. 

• Анализа уписа ученика у средње школе по образовним профилима и средњим 

школама. 

• Тим се упознао и анализирао резултате анкета (Област квалитета рада установе 4 – 

подршка ученицима; Област рада квалитета установе 5 – Етос и Пут ка модел 

установи за развој школског спорта и обогаћеног једносменског рада). 

Тим је у току свог рада ове године позитивно оценимо: 

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

• Активирање информисања преко Гугла учионица 

• Добра сарадња са родитељима, локалном заједницом и осталим стручњацима из своје 

области 

Мере унапређења: 

• Избор још једног сталног члана Тима из редова наставника 

• Чешћа организовање реалних сусрета са стручњацима унутар и изван школе,  

• Веће ангажовање чланова локалне заједнице у активностима које планира Тим, 
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• Редефинисање рада Вршњачког тима за ПО (мањи број ученика који су посебно 

мотивисани за истраживачки рад у оквиру професионалне оријентације и увођење 

одређеног броја мањих пројектних задатака) 

 

 

3.14. ТИМ ЗА ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 

Чланови Тима за обогаћени једносменски рад током школске 2020/2021. године били су: 

 

1. Јела Стевановић (координатор тима – директор школе) 

2. Марија Станковић (записничар тима – наставник математике, информатике и 

рачунарства) 

3. Александар Давидовић (наставник математике, информатике и рачунарства) 

4. Драгана Николић (психолог школе) 

5. Весна Рудић (педагог школе) 

6. Марина Бијорац (наставник српског језика и књижевности) 

7. Јелена Кнежевић (наставник српског језика и књижевности) 

8. Јелена Јовановић (наставник хемије) 

9. Маја Костић (наставник биологије) 

10. Равијојла Шарчевић (наставник географије) 

11. Сузана Јевтић (школски библиотекар) 

12. Рада Ђукић Петровић (наставник разредне наставе) 

13. Ирина Стефановић (наставник разредне наставе) 

14. Јадранка Мацура (наставник разредне наставе) 

15. Бобан Спасојевић (наставник историје) 

16. Драгана Николић (психолог) 

17. Весна Рудић (педагог). 

 

У септембру: 

 

 Конституисани су чланови Тима за обогаћени једносменски рад. За координатора је 

изабрана Јела Стевановић, а за записничара Марија Станковић. 

 Родитељи и ученици су се путем анкете изјаснили и определили за похађање активности 

у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту текуће школске 

2020/2021. године, као и за термине и реализаторе тих активности. 

 У складу са анализом и резултатима попуњених анкета, направљена је подела наставе за 

прво полугодиште текуће школске 2019/2020. године. 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог Дневника праћења и евалуације за евиденцију 

рада на пројекту Обогаћени једносменски рад. 

 Утаначена је и интензивирана сарадња Тима за обогаћени једносменски рад са Тимом за 

обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог обрасца за евалуацију радионица, намењен 

ученицима за анонимно попуњавање на крају сваке завршене радионице. 
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У новембру: 

 

 Посећене су радионице активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад од 

стране директорке школе и прочитан извештај директорке о посетама. 

 Детаљно је праћен и евалуиран рад на пројекту Обогаћени једносменски рад од стране 

свих реализатора радионица и чланова Тима за обогаћени једносменски рад. 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог Књиге утисака за Обогаћени једносменски рад, 

где ће ученици моћи да транспарентно износе своје утиске и мишљења на тему пројекта. 

 Направљене су и презентоване мултимедијалне презентације обогаћеног једносменског 

рада, на коме су сликовито приказане све активности у виду симбола, као и фотографије 

ученика са радионица. 

 Направљен је план мера унапређења рада на пројекту Обогаћени једносменски рад. 

 Спроведене су анкете међу ученицима, наставницима и родитељима ученика о утисцима 

о пилот-пројекту Обогаћени једносменски рад. Резултати спроведених анкета су детаљно 

и упоредно тумачени и презентовани Педагошком колегијуму, као и Наставничком већу. 

 

У децембру: 

 

 Урађене су детаљне SWOT анализе свих радионица које се изводе на пројекту Обогаћени 

једносменски рад. 

 Формирана је и предата документација за Модел установу за Обогаћени једносменски 

рад. 

 

У фебруару: 

 

 Направљена је табела примера добре праксе Обогаћеног једносменског рада за школску 

2019/2020. и 2020/2021. годину. 

 Изабрани су најистакнутији примери добре праксе Обогаћеног једносменског рада за 

школску 2019/2020. и 2020/2021. годину. 

 

 

У априлу: 

 

 Ажуриран је списак чланова Тима за Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту 

школске 2020/2021. године. 

 Радионице су прилагођене ученицима у циљу смањења њихове оптерећености обавезама. 

 Разговарано је о опремљености наставним средствима за извођење радионица у оквиру 

пројекта Обогаћени једносменски рад. 

 Извршене су презентације одржаних радионица. 

 Разговарано је о импресијама носилаца активности пројекта Обогаћени једносменски рад. 

 Интензивирана је корелација са Тимом за самовредновање и вредновање рада школе, 

Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе и Стручним активом за школско 
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развојно планирање (Стандарди квалитета рада установе – Област квалитета 4 – Подршка 

ученицима) 

 

 

У мају: 

 

 Узето је учешће на међународној конференцији обележавања школе ,,Аврам Писевски'' из 

Скопља, Република Македонија. 

 Донет је предлог за реализацију презентовања примера добре праксе на Наставничком 

већу. 

 Разговарано је посећености радионица. 

 Анализирани су попуњени листови за евалуацију радионице. 

 Анализирана је попуњена Књига утисака о пилот-пројекту Обогаћени једносменски рад. 

 

 

У јуну: 

 

 Извршена је SWOT анализа појединачних радионица које се изводе у оквиру пројекта 

Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту школске 2020/2021. године. 

 Разговарано је о импресијама носилаца активности. 

 Размотрена је реализација плана, програма и фонда часова активности у оквиру пројекта 

Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту школске 2020/2021. године. 

 Изнети су предлози активности и радионица за прво полугодиште наредне школске 

2021/2022. године. 

 Утврђена је листа пристиглих предлога активности и радионица за прво полугодиште 

наредне школске 2021/2022. године. 

 Договорен је редослед и план спровођења анкете са предлозима активности и радионица 

за прв о полугодиште наредне школске 2021/2022. године. 

 

 

У августу: 

 

 Родитељи и ученици су се путем анкете изјаснили и определили за похађање активности 

у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту наредне школске 

2021/2022. године, као и за термине и реализаторе тих активности. 

 У складу са анализом и резултатима попуњених анкета, направљена је подела наставе за 

прво полугодиште наредне школске 2021/2022. године. 

 Конституисани су чланови Тима за обогаћени једносменски рад за наредну школску 

2021/2022. годину. 

 Састављен је Годишњи извештај рада Тима за Обогаћени једносменски рад за школску 

2020/2021. годину. 

 Направљен је Годишњи план рада Тима за Обогаћени једносменски рад за школску 

2021/2022. годину. 
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3.15. ТИМ ЗА micro:bit – ОВЕ  

Чланови тима за MICRO:BIT ОШ ,,Павле Поповић су: 

• Бојан Вучић – координатор тима, наставник математике и информатике,  

• Равијојла Шарчевић, наставник географије,  

• Марина Бијорац, наставник српског језика и књижевности,  

• Јелена Видић, наставник физике и хемије,  

• Маја Костић, наставник биологије,  

• Момчило Вулевић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства,  

• Александар Давидовић, наставник математике и информатике. 

Тим за MICRO:BIT је формиран у марту 2021 године.  

MICRO:BIT је нови едукативни уређај намењен једноставном учењу програмирања и 

електронике. Омогућује развој логичког мишљења, вештина решавања проблема и дигиталне 

писмености код ученика уопште. Применљив је у готово свим наставним предметима у 

школи. Наставницима представља релевантан ресурс, којим они директно могу показати 

извршавање написаних кодова (блок, текстуално програмирање) на стварном уређају. 

Постоји и опција реализације кодирања у виртуелном окружењу (симулатор). Он поседује 

ЛЕД, пинове, тастере, сензоре, компас, акцелерометар, Блуетоотх. То је јединствено 

технолошко решење за једноставнији, вишефункционални микрорачунар, јер је развијен 

управо за сектор образовања. Омогућава прилично лако програмирање, у више програмских 

окружења, на различитим рачунарима и мобилним телефонима. Додатне функционалности 

MICRO:BIT-а добијају се проширењем са специјалним елементима. 

 

Крајем месеца марта почео је први део обуке за наставнике информатике. Ту обуку су 

успешно завршили Момчило Вулевић, Александар Давидовић и Бојан Вучић. На тој обуци 

смо се упознали са MICRO:BIT-ом и његовом применом у пракси, решавали доста задатака и 

програмирали одређене програме на њему. Свако од наших чланова је имао по два 

MICRO:BITуређаја и практично радио и програмирао на њима током обуке.  Обука је била 

онлајн путем , преко сајта https://petlja.org/. 

 

Почетком априла почео је други део обуке за други део тима : Настава која подстиче 

критичко мишљење и решавање проблема.Обука је трајала до 25. јуна и успешно су је 

завршили следећи чланови тима: Равијојла Шарчевић, Маја Костић, Јелена Видић, Марина 

Бијорац и Бојан Вучић. Обука се одвијала онлајн путем преко платформе Школе за 21. век.  

 

Ова обука је била обимна, тим је у првом делу радио појединачно на обуци а затим су рађени 

заједнички задаци у групама. 

 

Тим за MICRO:BIT је имао неколико састанака и консултација током обуке. Такође, тим је 

14. маја 2021. године имао први менторски састанак онлајн путем са менторком групе 

https://petlja.org/
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ЈасномТанасковић. Као група имали смо задатак да урадимо по две припреме за час на којој 

смо применили употребу MICRO:BITуређаја на својим часовима. У припремама смо 

укључили и критичко мишљење и остале акктивности које смо савладали у току обуке. У 

току припрема за тај менторски састанак, тим се састајао два пута пре самог састанка. 

 

Други менторски састанак, такође са менторком Јасном Танасковић, одржан је 22.06.2021. 

Наш задатак за други менторски састанак био је тематски дан и примена MICRO:BIT уређаја 

на тим часовима. Наш тематски дан био је ,,Дрво у школском дворишту,,. Свако од чланова 

је имао примену MICRO:BIT-а и успшно смо одрадили све постављене задатке од стране 

менторке. Током припреме за овај састанак , тим се састајао и радио на зајеничком плану за 

темтски дан. 

 

Тим за MICRO:BIT тренутно ради на изради годишњег плана за наредну школску годину. 

 

 

3.16. ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА „ЧУВАРИ МИРА“ 

 

Чланови вршњачког тима ове године били су: 

 

• Милан Маринковић 7/2 

• Зорица Ристић 7/2 

• Вања Којић 7/2 

• Сара Поповић 7/2 

• Јана Јоксић 8/3 

• Маја Здравковић 8/3 

 

Ове школске године, као и ранијих година, последње среде у фебурару (24. 02. 2021) 

обележен је Дан ружичастих мајица у нашој школи. Чувари мира, заједно са наставницом 

Милицом Војводић и психологом школе, припремили су пригодне паное и картице са 

порукама које афирмишу ненасиље и толеранцију. Пано је постављен у главном холу школе, 

а Чувари мира су делили картице осталим ученицима и наставницима.  

 

Остале планиране активности школског тима за превенцију вршњачког насиља нису 

реализоване због актуелне епидемиолошке ситуације. 

 

3.17. ИЗВЕШТАЈ  РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Одржано је 10 редовних седница Наставничког већа и девет ванредних седница. 

У току школске 2020/2021. године Наставничко веће је : 

• Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду Наставничког већа за школску 

2019/2020. годину, 
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• Разматрало и усвојило  Годишњи извештај рада директора школе за школску 

2019/2020. годину, 

• Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. 

годину; 

• Разматрало и усвојило план и програм рада Наставничког већа за школску 2020/2021.-

ту годину,  

• Разматрало и усвајало предлоге оперативних планова рада у измењеним условима, 

поштујући епидемиолошке мере, као део Годишњег плана рада школе,                                                                                                                                           

• Разматрало и усвојило Годишњи програм рада школе за школску 2020/2021. годину, 

• Донело одлуку о ослобађању ученика наставе физичког васпитања ( делимично и 

трајно ослобађање),  

• Усвојило и анализирало распоред редовне и изборне наставе и осталих облика 

образовно-  васпитног рада (допунска, додатна настава и слободне активности), 

• Разматрало успех и понашање ученика на утврђеним периодима у току школске 

године, 

• Разматрало владање појединих ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера, 

• Упознато са извештајем опсервације структуре ученика првог разреда,  

• Разматрало извештај са иницијалног тестирања ученика петог разреда,  

• Разматрало Критеријуме за поступање у случају појаве COVID 19, као и мере којима 

се поштује ектуелна епидемиолошка ситуација, 

• Разматрало и усвојило предлог измене оперативног плана за извођење наставе у 

условима пандемије вируса COVID 19, 

• Разматрало резултате ученика са такмичења, 

• Анализирало резултате ученика који похађају наставу по ИОП-у, 

• Анализирали критеријум оцењивања ученика, 

• Анализирали начин вођења педагошке документације, 

• Разматрало и донело план подршке неоцењених ученика,  

• Именовали комисију за полагање разредних испита , 

• Упознато са извештајем о упису ученика у средње школе, 

• Разматрало и усвојило извештај о резултатима завршног испита у школској 2019/2020. 

години,  

• Упознато са опсервацијом ученика петог разреда,  

• Награђивани су и похваљивани ученици који су се посебно истицали у свом раду, 

• Анализирали резултате спроведених анкета и упитника, 

• Анализирали извештаје о реализацији свих облика васпитног рада и реализацију 

значајних   активности у току школске године, 

• Разматрало педагошко- психолошки инструктивни рад, 

• Разматрало и дало мишљење на предлог за пројекат Oбогаћеног једносменског рада у 

првом и другом полугодишту школске 2020/2021. године,  

• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за трећи и седми разред,  
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• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за четврти и осми разред,  

• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника свих разреда школе који 

ће се користити школске 2021/2022. године,  

• Разматрало предлог радних обавеза наставника, 

• Разматрало периодично реализацију Развојног плана школе, 

• Разматрало и усвојило предлог Педагошког колегијума о мерама унапређења 

образовно-васпитног рада школе , 

• Упознавало се са Записницима о ванредним инспекцијским надзорима, 

• Разматрало извештај са испитивања професионалне опредељености у осмом разреду, 

• Упознавало се о новим процедурама за спровођење пробног онлине тестирања, 

пробног завршног и завршног испита за ученике осмог разреда, 

• Именовало комисију за припрему тестова за завршни испит за ученике који наставу 

прате по ИОП2,  

• 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, 

• Презентовали примере добре праксе,  

• Разматрало правилник о избору ученика генерације,  

• Именовало комисије за полагање разредног испита,  

• Разматрало организацију дочека првака у матичној школи и подручним одељењима, 

• Разматрало и дало мишљење о избору кандидата за директора,  

• Разматрало Календар образовно- васпитног рада за школску 2021/2022. годину. 

 

 

3.18. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Чланови Педагошког колегијума у школској 2020/2021. години били су: 

• Јела Стевановић (директор школе) 

• Рада Ђукић Петровић (руководилац Стручног већа разредне наставе) 

• Ведрана Стојановић (руководилац Стручног већа језика) 

• Александар Давидовић (руководилац Стручног већа за област математике, физике, 

технике и технологије и информатике и рачунарства) 

• Урош Миливојевић (руководилац Стручног већа за област историје и географије) 

• Маја Костић (руководилац Стручног већа за област хемија и биологије) 

• Јасмина Тешић (руководилац Стручног већа вештина) 

• Игор Обрадовић (руководилац Стручног већа обавезних изборних предмета) 

• Весна Рудић (педагог, представник Стручног актива за развој школског програма) 
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• Драгана Николић (психолог, представник стручних сарадника, координатор Стручног 

актива за развојно планирање и Стручног тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања) 

• Радица Ђорић (координатор Стручног тима за инклузивно образовање) 

• Сандра Шљивовац (координатор Стручног тима за самовредновање и вредновање 

рада школе) 

• Горица Вељовић (координатор Стручног тима за професионални развој) 

• Јелена Видић (координатор Стручног тима за информационо-комуникационе 

технологије) 

• Илија Спасојевић (координатор Стручног тима за развој међупредметних 

компетенција и ученичког предузетништва) 

• Марија Станковић (записничар Педагошког колегијума и координатор Стручног тима 

за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

 

Септембар: 

 Конституисани су чланови Педагошког колегијума. За записничара је изабрана Марија 

Станковић. 

 Чланови Педагошког колегијума упознати су са Годишњим планом, задацима, циљевима 

и начином рада. 

 Руководиоци стручних већа су прочитали извештаје о иницијалном тестирању, а затим је 

извршена детаљна анализа ових извештаја. 

 Обављен је разговор о опремљености школе наставним средствима. 

 У циљу квалитетнијег, ефективнијег и бољег рада, договорено је да се поред непосредног 

рада Педагошког колегијума у просторијама школе, такође интензивира и комуникација 

на даљину, коришћењем електронске поште. 

Новембар: 

 Извршено је разматрање и усвајање ИОП-а у школи. 

 Прочитан је Годишњи извештај Тима за вредновање и самовредновање и извршена 

детаљна анализа истог. 

 Разматрани су извештаји Стручних већа о резултатима ученика на завршном испиту и 

изнети су предлози мера за побољшање ових резултата. 

 Разговарано је о начину извођења наставе у периоду од 30. 11. 2020. до 18. 12. 2020. 

године. 

 Разговарано је о начину извођења пројекта Обогаћени једносменски рад у периоду од 30. 

11. 2020. до 18. 12. 2020. године. 

 Изнет је Предлог измене Оперативног плана за извођење наставе у условима пандемије 

вируса Covid-19 у периоду од 30. 11. 2020. до 18. 12. 2020. године. 

 Постигнут је договор о начину рада на даљину са ученицима који наставу прате по ИОП-

у. 
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Децембар: 

 Урађена је допуна документације за Модел установу за школски спорт. 

 Формирана је документација за Модел установу за Обогаћени једносменски рад (предлог 

Наставничком већу). 

 Разматрани су резултати анкете спроведене међу ученицима на тему спровођења наставе 

на даљину у првом полугодишту текуће школске године. 

 

Јануар: 

 Прегледан је Оперативни план за извођење наставе по посебном програму у условима 

пандемије вируса Covid-19. План је измењен и допуњен предлозима за побољшање рада. 

 

Фебруар: 

 Анализиран је рад ваннаставних активности, допунске и додатне наставе. 

 Разматрано је стручно усавршавање (одржани и планирани семинари и други пблици 

стручног усавршавања). 

 Прочитан је извештај Тима за професионални развој, а затим извршена анализа истог. 

 Обављена је анализа о извођењу и реализацији пилот-пројекта Обогаћени једносменски 

рад у школи. 

 Обављен је разговор о организацији и учешћу на општинским такмичењима и упутстима 

за њихово извођење. 

 

Март: 

 Разговарано је о изменама и допунама Оперативног плана, у вези са прецизним и јасним 

упутствима у делу провере знања ученика/оцењивање. 

 Договорено је да наставници изнесу извештаје на нивоу стручних већа на тему проблема 

у извођењу наставе на даљину и оцењивања ученика на даљину са циљем да се ови 

извештаји доставе Савету родитеља. 

 

Мај: 

 Тумачен је Школски развојни план – досадашња постигнућа и планирање даљих 

активности (сарадња са Стручним активом за развојно планирање у школи) 

 Инициран је разговор и рад на тему ЕТОС-а и договорено је да се спроведу анкете на ову 

тему. 

 Извршено је анкетирање ученика, родитеља и наставника на тему ЕТОС-а. Резултати 

анкете су детаљно анализирани. Направљен је план мера унапређења на основу ових 

резултата. 

 Извршена је презентација на којој су извучени најважнији делови Правилника о 

оцењивању. 
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Јул: 

 Извршена је анализа резултата са одржаних такмичења. 

 Детаљно је анализиран рад Педагошког колегијума у текућој школској години и 

именовани су чланови за наредну школску годину. 

 Испланиран је рад Педагошког колегијума за наредну школску 2021/2022. годину. 

 

Август: 

 Обављена је анализа успеха ученика. 

 Прочитан је извештај са посете часова (увид у педагошко-инструктивни надзор). 

 Написан је Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/2021. 

годину. 

 Прочитан је Годишњи извештај о раду Тима за Обогаћени једносменски рад за школску 

2019/2020. годину. 

 Разговарано је употреби наставних средстава у школи, њиховом коришћењу и потреби за 

истим. 

 Тумачено је планирање стручног усавршавања за наредну школску 2021/2022. годину и 

представљен је документ План стручног усавршавања 2021/2022. године. 

 

 

3.19. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

3.19.1. ПЕДАГОГ 

ПЕДАГОГ (са 50% ангажовања) 

 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 

- Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе  

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе 

- Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих планова 

за наредну школску годину 

- Учешће у изради Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

- Учешће у изради извештаја и плана стручног актива за развој Школског програма 

- Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника – педагога 

- Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама  

- Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе 

- Учешће у изради плана посета часовима (редовна посета, план посете 

огледних/угледних часова, реализација ваннаставних активности) 
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- Прикупљање  и анализа индивидуалних образовних планова и сарадња са 

наставницима приликом њихове израде (персонализовани програми рада, педагошки 

профили, мере индивидуализације и евалуације) 

 

 

2. Организације педагошког рада школе 

 

- Подела одељењских старешинстава уз поштовање педагошко-психолошких принципа 

и организацији васпитно-образовног рада у одељењу (са психологом) 

- Подела одељења првог и петог разреда (са психологом). 

 

 

3. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе 

 

- Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (учешће у Комисији за 

полагање стручног испита за лиценцу, праћење оцењивања ученика и примена 

стандарда, као и праћење процеса наставе усмерене ка исходима, праћење ученика 

који наставу прате по ИОП-у...) 

- Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

- Праћење постигнућа и адаптације ученика на почетку петог разреда (прелазак са 

разредне на предметну наставу)  

- Анализа и вредновање ИОП документације (персонализованих програма учења, 

педагошких профила, мера индивидуализације, евалуације ИОП-а...) 

- Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у школи ...) 

- Учешће у изради и анализи онлајн анкета за наставнике, ученике и родитеље о раду 

школе за време ванредног стања (реализација наставе на даљину) са психологом 

- Праћење рада на заједничком платформи Гугл учионица од првог до осмог разреда 

 

 

 

4. Рад са наставницима  

 

- Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа по 

протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад) 

- Писање мишљења и дописа са одељенским старешинама Центру за социјални рад у 

вези ученика који показују извесне тешкоће понашања или друге облике ризичног 

понашања 

- Упознавање Наставничког већа са анализом успеха на свим класификационим 

периодима 

- Сарадња са одељенским старешинама у идентификацији ученика који показују неке 

облике ризичног понашања (прикупљање табела евиденције, анализа у сарадњи са 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Рад са наставницима на идентификовању ученика који прате наставу по 

индивидуализованом образовном плану 
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- Сарадња са наставницима приликом израде ИОП-а (пружање помоћи приликом писња 

персонализованог плана рада, педагошког профила ...) 

- Консултативни рад са наставницима почетницима и наставницима на замени ( у вези  

са индивидуалним карактеристика појединачних ученика и спецфичности одељења) 

- Учествовање у давању предлога упутства за ученике које се односи на критеријуме 

оцењивања и правила понашања на часу 

- Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за предају, 

припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле евиденције деце 

са ризичним облицима понашања, евалуације ...) као и информисање о терминима 

састанака тимова 

- Анкетирање наставника о насиљу у школи, у оквиру рада Тима за заштиту од насиља 

- Пружање педагошке  подршке наставницима у редовној и  онлајн настави 

 

 

5. Рад са ученицима 

 

- Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак у 

школу. 

- Структуирање одељења првог и петог разреда (са психологом) 

- Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни 

дисциплински проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик/одељење, ученик – 

наставник) 

- Саветодавни рад са ученицима који су пријављени за појачани васпитни рад 

- Индивидуални рад са ученицима који показују тешкоће у учењу  

- Пружање додатне подршке ученицима осмог разреда који прате наставу по ИОП-у у 

вези са професионалним изборм школе, одн. образовног профила, као и ученицима 

који прате наставу по ИОП-у 

- Анктетирање ученика о насиљу у школи, анализа и обрада резултата у сарадњи са 

члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Рад на професионалној оријентацији ученика (реализација радионица - ,,Ја у својим и 

туђим очима, 1. и 2. део,  

- Учешће на завршном испиту ученика осмог раезреда (члан Школске комисије) 

- Реализација радионица Фолклорно-ритмичке секције у оквиру ОЈР-а за ученике од 

петог до осмог разреда (прво полугодиште) 

 

 

6. Сарадња са родитељима 

 

- Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и развоју 

- Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака 

- Педагошко- психолошко информисање родитеља будућих првака (информисање, 

саветодавни разговори...) 

- Сарадња са родитељима приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у (писање педагошког профила и сл.) 

- Информисање и помоћ родитељима у вези са важним информацијама за завршни 

испит 
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7. Рад са директором, стручним сарадницима 

 

- Сарадња са директором и психологом у погледу планирања редовне посете часова 

наставе и ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након 

посећеног часа према протоколу, разговори са наставницима наком посећеног часа...). 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу поделе одељенских старешинстава 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активноси у циљу 

превенције насиља у школи 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља 

- Сарадња са директором и психологом у вези  са пружањем додатне подршке 

ученицима осмог разреда који прате наставу по ИОП-у, приликом уписа у средњу 

школу  

- Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставниких и компетенција 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу одабира одговарајућих видова 

стручног усавршавања наставника и стручних сарадника (избор и реализација 

семинара) 

- Сарадња са директором и психологом  приликом израде Годишњег извештаја  и плана 

рада школе 

- Сарадња са психологом  приликом одабира нових наставника или наставника на 

замени (присуство разговорима, учешће у разговорима, процена кандидата, анализа 

биографија ...)  

- Сарадња са директором и психологом  у току васпитно-дисциплинских поступака 

- Сарадња са психологом  у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...) 

- Сарадња са директором и психологом  у раду Комисије за стицање дозволе за 

лиценцеу наставника 

- Сарадња са психологом  приликом праћења вођења педагошке документације  

- Сарадња са психологом  приликом испитивања спремности деце за упис у први разред 

основне школе 

- Сарадња са психологом  током структуирања одељења првог и петог разреда 

- Сарадња са психологом  приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у 

- Сарадња са психологом  у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

- Сарадња са психологом  у реализацији програма професионалне оријентације 

- Сарадња са психологом  у изради образаца за појачани васпитни рад у школи, као и 

образаца праћења ситуација насиља у школи 

- Сарадња са психологом  у изради инструмената за истраживачки рад и различитих 

образаца /табела евиденције ... 

8. Рад у стручним органима и тимовима 

- Учестовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељенским већима 

старијих и млађих ученика 
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- Учествовање у  Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

- Учествовање/координација малих тимова за заштиту  

- Координација Стручног актива за развој Школског програма 

- Учествовање у Тиму за ИО  

- Учествовање у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе  

- Учествовање у Тиму за професионалну оријентацију  

- Учесвовање у Тиму за ОЈР (прво полугодише) 

 

9. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

 

- Сарадња са стручњацима из Центра за социјални рад Барајево. 

- Сарадња са васпитачима ПУ ,,Полетарац'' (одељење у Вранићу). 

- Сарадња са стручним службама школа на територији општине Барајево (ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић'' и Средња школа Барајево) 

- Сарадња са Интерресорном комисијом на општини Барајево. 

- Сарадња са Општином Барајево 

- Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадња школских 

педагога и психолога у оквиру секције стручних сарадника основних и средњих 

школа 

- Континуирано стручно усавршавање унутар установе (присуство стручним 

предавањима; учествовање и реализација интерних обука у школи, Континуирано 

стручно усавршавање изван установе (присуство акредитованим семинарима) 

 

10. Вођење документације, припрема за рад  

 

- Израда годишњег и месечних планова рада 

- Израда годишњег извештаја рада педагога 

- Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и 

родитељима 

- Вођење дневника рада активности школског педагога 

- Вођење евиденције стручног усавршавања у оквиру и изван установе 

- Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

- Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора 

знања (интернет, стручна литература ...) 

- Учешће у израда инструмената за аналитичко-истраживачки рад у школи (анкете, 

упитници...) 

- Припрема и договарање са психологом , тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње . 

ПЕДАГОГ 

(са 50% радног времена од 17.05.2021.) 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Учествовање у изради Годишњег извештаја рада школе  

- Учествовање у изради Годишњег плана рада школе 
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- Учествовање у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих 

планова за наредну школску годину 

- Учествовање у изради извештаја и плана стручног актива за развој Школског 

програма 

- Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама  

- Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе 

- Учешће у изради плана посета часовима (редовна посета, план посете 

огледних/угледних часова, реализација ваннаставних активности) 

- Учествовање у прикупљању  и анализи индивидуалних образовних планова и сарадња 

са наставницима приликом њихове израде (персонализовани програми рада, 

педагошки профили, мере индивидуализације и евалуације) 

2. Организације педагошког рада школе 

 

- Учествовање приликом поделе одељенских старешинстава уз поштовање педагошко-

психолошких принципа и организацији васпитно-образовног рада у одељењу (са 

психологом и педагогом) 

- Учествовање приликом поделе одељења првог и петог разреда (са психологом и 

педагогом). 

3. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе 

 

- Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (праћење оцењивања 

ученика и примена стандарда, као и праћење процеса наставе усмерене ка исходима, 

праћење ученика који наставу прате по ИОП-у...) 

- Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

- Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у школи ...) 

4. Рад са наставницима  

- Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа по 

протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад) 

- Сарадња са наставницима прилико израде ИОП-а (пружање помоћи приликом писања 

персонализованог плана рада, педагошког профила ...) 

- Учествовање у давању предлога упутства за ученике које се односи на критеријуме 

оцењивања и правила понашања на часу 

- Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за предају, 

припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле евиденције деце 

са ризичним облицима понашања, евалуације ...) као и информисање о терминима 

састанака тимова 
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5. Рад са ученицима 

- Учествовање приликом испитивања интелектуалне, социјалне и емоционалне 

зрелости ученика за полазак у школу. 

- Учествовање приликом  структуирања одељења првог и петог разреда 

- Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни 

дисциплински проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик/одељење, ученик – 

наставник) 

6. Сарадња са родитељима 

- Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и развоју 

- Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака 

7. Рад са директором, стручним сарадницима 

- Сарадња са директором и психологом у погледу планирања редовне посете часова 

наставе и ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након 

посећеног часа према протоколу, разговори са наставницима наком посећеног часа...). 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активноси у циљу 

превенције насиља у школи 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља 

- Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставниких и компетенција 

- Сарадња са директором и психологом  приликом израде Годишњег извештаја  и плана 

рада школе 

- Сарадња са директором и психологом  приликом израде образаца и табела за 

прикупљање различитих информација од наставника и родитеља (табеле евиденције, 

сагласности ...) 

- Сарадња са директором и психологом  у току васпитно-дисциплинских поступака 

- Сарадња са психологом  у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...) 

- Сарадња са психологом  приликом праћења вођења педагошке документације  

- Сарадња са психологом и педагогом приликом испитивања спремности деце за упис у 

први разред основне школе 

- Сарадња са психологом  током структуирања одељења првог и петог разреда 

- Сарадња са психологом  приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у 

- Сарадња са психологом  у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

8. Рад у стручним органима и тимовима 

- Учестовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељенским већима 

старијих и млађих ученика 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 109 www.ospavlepopovic@edu.rs 

- Учешће у  Стручном активу за развој Школског програма 

- Учествовање у Тиму за ИО  

9. Вођење документације, припрема за рад  

- Израда годишњег и месечних планова рада 

- Израда годишњег извештаја рада педагога 

- Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и 

родитељима 

- Вођење дневника рада активности школског педагога 

- Вођење евиденције стручног усавршавања у оквиру и изван установе 

- Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

- Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора 

знања (интернет, стручни часописи ...) 

- Припрема и договарање са психологом , тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње . 

 

 

3.19.2. ПСИХОЛОГ 

(од 1. марта 2021. године са 50% ангажовања) 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 

- Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе  

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе 

- Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих планова 

за наредну школску годину 

- Учешће у изради годишњег извештаја и плана рада Ученичког парламента 

- Учешће у реализацији активности предвиђених Развојним планом школе 

- Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника – психолога 

- Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама (предшколском установом Барајево) 

- Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе 

- Учешће у изради плана посета часовима (редовна посета, план посете 

огледних/угледних часова, реализација ваннаставних активности) 

- Израда плана психолошких радионица за пројекат једносменског рада у школама 

- Прикупљање  и анализа индивидуалних образовних планова и сарадња са 

наставницима приликом њихове израде (персонализовани програми рада, педагошки 

профили, мере индивидуализације и евалуације) 

- Примена педагошко-психолошких принципа у подели одељенских старешинстава и 

организацији васпитно-образовног рада у одељењу 
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2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе 

 

 Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (психолог је посетила у 

току школске 2020/21. године укупно 42 часова наставе; од тога 18 часа са циљем 

опсервације ученика првог и петог разреда) 

 Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

 Праћење постигнућа и адаптације ученика на почетку првог циклуса (опсервација 

првог разреда) образовања и приликом преласка на други циклус (опсервација петог 

разреда) 

 Анализа и вредновање ИОП документације (персонализованих програма учења, 

педагошких профила, мера индивидуализације, евалуације ИОП-а...) 

 Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у школи ...) 

 Праћење постигнућа ученика петог разреда након преласка са разредне на предметну 

наставу 

 Праћење и евалуација психолошких радионица у оквиру ОЈР-а 

 Праћење рада на заједничком платформи Гугл учионица од првог до осмог разреда 

 

3. Рад са наставницима  

 

 Саветодавни рад са одељенским старешинама првог и петог разреда приликом предаје 

одељења (давање неопходних информација и смерница за даљи рад) 

 Саветодавни рад са наставницима и одељенским старешинама у вези појединачних 

ученика и тешкоћа које су се јављале у раду са њима, као и са тешкоћама у раду са 

целим одељењем (посматрање часа, групне динамике, давање сугестија и предлога за 

даљи рад, као и припрема едукативних/дидактичких материјала) 

 Консултативни рад са одељенским старешинама петог разреда у вези процедура 

праћења и оцењивања владања ученика (упознавање са правилником, обрасцима и 

корацима у реализацији процедура вођења појачаног васпитног рада са ученицима) 

 Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа по 

протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад) 

 Писање мишљења и дописа са одељенским старешинама Центру за социјални рад у 

вези ученика који показују извесне тешкоће понашања или друге облике ризичног 

понашања 

 Упознавање Наставничког већа и других стручних тела/тимова у школи са 

резултатима анкетирања и других облика истраживања психолога у школи 
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 Рад на идентификовању талентованих ученика као и оних који имају проблема у 

учењу и развоју и давање предлога наставницима за организовање одговарајућег 

образовно-васпитног рада 

 Сарадња са одељенским старешинама у идентификацији ученика који показују неке 

облике ризичног понашања (прикупљање табела евиденције, анализа у сарадњи са 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Kонсултације и прикупљање података од учитеља четвртих разреда у циљу 

структуирања одељења петог разреда 

 Рад на откривању узрока заостајања појединих ученика или одељења и предлагање 

одговарајућих педагошких мера 

 Рад са наставницима на идентификовању ученика који прате наставу по 

индивидуализованом образовном плану 

 Сарадња са наставницима прилико израде ИОП-а (пружање помоћи приликом писања 

персонализованог плана рада, педагошког профила ...) 

 Пружање подршке и савета наставницима у погледу планирања стручног 

усавршавања 

 Консултативни рад са наставницима почетницима и наставницима на замени ( у вези 

индивидуалних карактеристика појединачних ученика и спецфичности одељења) 

 Учествовање у давању предлога упутства за ученике које се односи на критеријуме 

оцењивања и правила понашања на часу 

 Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за предају, 

припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле евиденције деце 

са ризичним облицима понашања, евалуације ...) као и информисање о терминима 

састанака тимова 

 Анкетирање наставника о насиљу у школи, у оквиру рада Тима за заштиту од насиља 

 Учестововање у припреми и реализацији заједничких састанака учитеља и наставника 

који предају у петом разреду са темом усклађености програма (у циљу ефикаснијег 

преласка са разредне на предметну наставу). 

 

 

4. Рад са ученицима 

 

 Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак у 

школу. 

 Ретестирање ученика који показују тешкоће у напредовању или значајну регресију у 

односу на почетне резултате и процену капацитета/способности. 

 Структуирање одељења првог и петог разреда 
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 Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни 

дисциплински проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик/одељење, ученик – 

наставник) 

 Саветодавни рад са ученицима који су пријављени за појачани васпитни рад 

 Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблеме емоционалне, социјалне или 

друге природе (емоционалне блокаде, анксиозност, страхови, импулсивно понашање, 

породични проблеми ...) 

 Индивидуални рад са ученицима који показују тешкоће у учењу (упознавање ученика 

са техникама ефикасног учења, идентификовање најадекватнијег начина учења 

имајућу у виду индивидуалне специфичности детета ) 

 Пружање додатне подршке ученицима осмог разреда који прате наставу по ИОП-у у 

вези професионалног избора школе, одн. образовног профила, као и ученицима који 

прате наставу по ИОП-у3 и ученицима које је задесила тешка породична ситуација 

ове школске године 

 Рад са ученицима из вршњачког тима ,,Чувари мира'' на реализацији активности 

планираних годшњим планом рада вршњачког тима 

 Анктетирање ученика о насиљу у школи, анализа и обрада резултата у сарадњи са 

члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Рад на професионалној оријентацији ученика (реализација радионица - ,,Ја у својим и 

туђим очима, 1. и 2. део, информисање ученика о образовним профилима и средњим 

школама, факторима избора занимања одн. школе, учествовање у организацији посета 

средњих школа у циљу презентације школа и информисања ученика осмог разреда, 

анкетирање ученика о њиховим професионалин интересовањима, тестирање ТПИ-ом 

свих заинтересованих ученика уз додатан индивидуални разговор и штампани запис 

резултата теста ...)  

 Сарадња са ученицима у оквиру рада Ученичког парламента (организовање 

заједничких активности ...) 

 Сарадња са ученицима, члановима Вршњачког тима за превенцију вршњачког насиља 

,,Чувари мира'' (организовање акције ,,Најбољи друг/другарица'') 

 Реализација психолошких радионица у оквиру ОЈР-а за ученике од петог до осмог 

разреда 

 Пружање психолошке подршке ученицима и одржавање информативног канала са 

ученицима  у оквиру друштвене мреже Инстаграм (од петог до осмог разреда) и 

Вајбер 

 

 

5. Сарадња са родитељима 

 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и 

понашању 
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 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и развоју 

 Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака 

 Педагошко- психолошко образовање родитеља будућих првака (информисање, 

саветодавни разговори...) 

 Сарадња са родитељима приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у (писања педагошког профила и сл.) 

 Сарадња са представницима родитеља у оквиру рада Стручних актива и Тимова 

школе 

 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима 

 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања редовне посете часова 

наставе и ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након 

посећеног часа према протоколу, разговори са наставницима наком посећеног часа...). 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу поделе одељенских старешинстава 

 Сарадња са директором и педагогом у изради плана посете предметних наставника 

часовима у четвртом разреду и праћењу његове реализације 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активноси у циљу 

превенције насиља у школи 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља 

 Сарадња са директором и педагогом на планирању активности у циљу јачања 

наставниких и компетенција 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу одабира одговарајућих видова 

стручног усавршавања наставника и стручних сарадника (избор и реализација 

семинара) 

 Сарадња са директором и педагогом приликом израде Годишњег извештаја  и плана 

рада школе 

 Сарадња са директором и педагогом приликом израде образаца и табела за 

прикупљање различитих информација од наставника и родитеља (табеле евиденције, 

сагласности ...) 

 Сарадња са директором приликом реализације постојећег Развојног плана рада школе, 

за период од 2020-2023. године 

 Сарадња са педагогом приликом одабира нових наставника или наставника на замени 

(присуство разговорима, учешће у разговорима, процена кандидата, анализа 

биографија ...)  

 Сарадња са директором и педагогом у току васпитно-дисциплинских поступака 
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 Сарадња са педагогом у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...) 

 Сарадња са директором и педагогом у раду Комисије за стицање дозволе за лиценцеу 

наставника 

 Сарадња са педагогом приликом праћења вођења педагошке документације  

 Сарадња са педагогом приликом испитивања спремности деце за упис у први разред 

основне школе 

 Сарадња са педагогом током структуирања одељења првог и петог разреда 

 Сарадња са педагогом приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у 

 Сарадња са педагогом у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

 Сарадња са педагогом у реализацији програма професионалне оријентације 

 Сарадња са педагогом у изради образаца за појачани васпитни рад у школи, као и 

образаца праћења ситуација насиља у школи 

 Сарадња са педагогом у изради инструмената за истраживачки рад и различитих 

образаца /табела евиденције ... 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

 Учестовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељенским већима 

старијих и млађих ученика 

 Координација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (13) 

 Учествовање/координација малих тимова за заштиту  

 Координација Стручног актива за развојно планирања у школи (4) 

 Координација Ученичког парламента (3) 

 Учествовање у Тиму за ИО (7) 

 Координација Тимова за додатну подршку ученицима (ангажовање у раду 12 тимова) 

 Учествовање у Тиму за професионални развој (4) 

 Учествовање у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе (7) 

 Учествовање у Тиму за професионалну оријентацију (4) 

 Учесвовање у Тиму за ОЈР (10) 

 

8. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

 

 Сарадња са стручњацима из Центра за социјални рад Барајево. 

 Сарадња са васпитачима ПУ ,,Полетарац'' (одељење у Вранићу). 
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 Сарадња са Регионалним центром за таленте 

 Сарадња са Институтом за психологију Филозофског факултета 

 Сарадња са стручним службама школа на територији општине Барајево (ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић'' и Средња школа Барајево) 

 Сарадња са Интерресорном комисијом на општини Барајево. 

 Сарадња са Општином Барајево 

 Сарадња са Културним центром Барајево 

 Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадња школских 

педагога и психолога у оквиру секције стручних сарадника основних и средњих 

школа 

 Континуирано стручно усавршавање унутар установе (присуство стручним 

предавањима; учествовање и реализација интерних обука у школи, учествовање у 

ажурирању профила школе на друштвеним мрежама; учестовавање на Конгресу 

психолога у оквиру теме Примена ИОП-а3 у раду са даровитим ученицима). 

 Континуирано стручно усавршавање изван установе (присуство акредитованим 

семинарима: Програм обуке за запослене у образовању/дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала, као и реализација 17 викенд психолошких 

радионица у оквиру ангажовања у раду Гешталт академије) 

 

 

9. Вођење документације, припрема за рад  

 

 Израда годишњег и месечних планова рада 

 Израда годишњег извештаја рада психолога 

 Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и 

родитељима 

 Вођење дневника рада активности школског психолога 

 Вођење евиденције стручног усавршавања у оквиру и изван установе 

 Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

 Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора 

знања (интернет, стручни часописи ...) 

 Израда инструмената за аналитичко-истраживачки рад у школи (анкете, упитници...) 

 Припрема и договарање са педагогом , тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње . 

 

 

 

 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 116 www.ospavlepopovic@edu.rs 

3.19.3. БИБЛИОТЕКАР 

 

Школска библиотека ради у матичној школи у Вранићу. Најважнији циљ рада школске 

библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености . 

Библиотека располаже фондом од око 9000 књига. Садржи : дела из програма матерњег 

језика , дела из осталих предмета, сликовнице, приручну литературу, уџбенике и приручнике 

за све предмете као и књижевну и научно-популарну литературу. Корисници библиотеке су : 

ученици , наставници, сарадници  као и остали запослени у школи. Све књиге су заведене у 

књиге инвентара за монографске публикације. У току је израда електронске базе како би се 

формирао електронски каталог- ИБГ програм за библиотечко пословање. Задуживање 

корисника библиотеке врши се преко карте читаоца. Води се књига инвентара, свеска уписа, 

дневник рада и др. Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и 

програм васпитно-образовног рада школе и обухвата : образовно-васпитну делатност ;  

библиотечко-информациону делатност ; културну и јавну делатност ; стручно усавршавање; 

остале активности.  

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку, како за читање обавезно предвиђених дела 

школске и домаће лектире тако и књига које нису предвиђене наставним планом и 

програмом. Таквих књига је све више , а број деце која читају расте. У школи се спроводи 

акција : ,, Поклони књигу школској библиотеци “  .У акцији учествују сви ученици и 

радници школе. Сваке године излази школски лист : ,,Школски забавник ( ове године бр.8 )  

 

Септембар:  

1. Уређење библиотечког простора; 

2. Проналажење уџбеника за ученике од првог до осмог разреда; 

3. Обогаћени једносменски рад-план и програм рада,формирање група; 

4. Дежурство-понедељак и уторак (10:20-12:20); 

5. 08.09.2020.год.-Међународни дан писмености-материјал послат на вибер групу; 

6. 14.09.2020.год.- фотографисање за ФБ објаву пројекат,,Мини-мини“у школи 

(Спортски савез); 

7. Уређење ФБ прича на школском профилу током целе године, праћење конкурса и 

подела материјала 

8. везаног за значајне догађаје и празнике на вибер групи; 

9. 22.09.2020.-ФБ прича-Међународни дан мира; 

10. 23.09.2020.-Покретање акције добровољног донирања књига- Поклањам књигу 

школској библиотеци; 

11. Током године рад у школским тимовима. 

 

Октобар: 

1. Писање извештаја за МБС базу(Градска библиотека-Народна библиотека); 

2. Учешће у стварању новог Правилника за рад школске библиотеке; 
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3. Подношење молбе за куповину рачунара и програма за електронско библиотечко 

пословање- 

4. унапређење библиотечке делатности у школи; 

5. Учлањење првака и петака-издавање нових чланских карти-упис нових чланова; 

6. Инвентарисање и лепљење књига; 

7. 01.10.2020.год. обилазак подручног одељења у Шиљаковцу-договор о Међународном 

тестирању 

8. читалачке писмености ПИРЛС 2021. у четвртом разреду; 

9. Одабрана за координатора и администратора тестирања; 

10. Обележавање Дечје недеље,дечја права-ламинирање материјала; 

11. 02.10.2020.-ЗООМ платформа-обука за координаторе ПИРЛС 2021 

12. 09.10.2020.год .-израда извештаја за МБС базу и слање; 

13. 20.10.2020.год.-Дан јабука-радионица,пано,материјал за вибер групу; 

14. 21.10.2020.год.-Дан сећања на српске жртве у другом светском рату-присуство и 

симболично учешће. 

 

Новембар: 

1. Посета првака –оба одељења библиотеци-час посвећен упознавању 

простора,правилима коришћења 

2. књига,учлањење-промовисање рада библиотеке; 

3. Учлањење ученика подручних одељења Мељак и Шиљаковац-исписивање чланских 

карти ; 

4. Додела захвалница донаторима књига; 

5. Вебинар за библиотекаре у организацији ФПН Београд-2.,9. И 16.11.2020.-

Међукуртурални дијалог; 

6. 06.11.2020.год.-подела материјала о Вуку С. Караџићу-вибер група; 

7. Сарадња са ЗВКОВ у вези ПИРЛС 2021; 

8. Одабир и наручивање програма за библиотечко пословање; 

9. Инсталирање рачунарске опреме. 

 

Децембар: 

1. 04.12.2020.год.-обука за електронско библиотечко пословање-ИБГ(Милош Пантелић); 

2. Инсталирање програма и бар код читача; 

3. Конкурс-Библиотека-жељотека-израда ликовних радоба-одабир за конкурс; 

4. Електронско инвентатисање и кодирање књига. 

 

Јануар: 

1. Обележавање Школске славе Свети Сава-радионица-тематски дан; 

2. Инвентарисање-електронски унос. 
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Фебруар:  

1. 03. и 04.02.2021.год,-обележавање Дана гласног читања-радионице,видео снимци; 

2. 12.02.2021.год. извештај за МБС базу(Градска библиотека-Народна библиотека); 

3. 17.02.2021.год.-обука за администраторе ПИРЛС 2021; 

4. Инвентарисање,издавање књига. 

 

Март: 

1. 04.03.2021.год.-родитељски састанак у Шиљаковцу-други по реду, 

2. 09.03.2021.год. ПИРЛС 2021-тестирање-спровођење уз присуство посматрача из 

Министарства просвете; 

3. 16.03.2021.год.-реализација конкурса Библиотека-жељотека. 

 

Април: 

1. 18.04.2021.год.-учешће на Ускршњим чаролијама-ликовни рад; 

2. 22.04.2021.год.-Дан планете Земље-радионица,пано,материјал,песме,видео. 

 

Мај: 

1. Учешће на конкурсу-Боје мира-ликовни радови ученика; 

2. Слање материјала на вибер групу. 

 

Јун: 

1. Одабир радова за конкурс; 

2. Награђивање најбољих читалаца у школи; 

3. Одабир књига за одличне ученике; 

4. Селектовање по разредима; 

5. Издавање књига и евиденција враћања( осми разред); 

6. Конкурс ,,Чајна башта“-ликовни радови; 

7. Спремила материјал за Школски забавник бр.8 . 

 

Реализација  плана : 

• Образовно- васпитна делатност 

 Планирала сам активности у раду са ученицима ; ученици  су упознати са радом библиотеке 

и врстама библиотечке грађе; пружала сам помоћ ученицима при избору књига, часописа, 

енциклопедија ; подстицала интересовања ученика за читање књига ; препоручивала 

актуелне наслове за децу ; давала неопходна упутства за писање реферата и семинарских 

радова ; Обележавали смо важне дане , догађаје и годишњице ( Дан школе, Дан књиге ... ) 
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• Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

Информисала сам предметне наставнике о набавци уџбеника и приручника  за поједине 

предмете; укључена сам у рад пет тимова ; присуствовала сам седницама Наставничког већа, 

Одељењског већа,  као и седницама  Школског одбора, изабрана из реда наставног особља.  

• Библиотечко-информациона делатност 

Планирала сам рад током године ; уређивала  простор библиотеке ; сређивала књиге и 

ознаке на полицама ;  писала чланске карте ; остваривала стручне послове ( тј. 

инвентарисала поклоњене и купљене књиге );  

• Културна и јавна делатност 

Припремали смо и сакупљали материјал за школски лист ; организовали смо разне 

радионице- само дозвољене због епидемиолошке ситуације; песничке часове ; правила ФБ 

приче на профилу школе ; припремали и организовали  

обележавање важних  датума- материјал- онлајн;  

-Стручно усавршавање и остали послови 

Редовно пратим педагошку и стручну литературу ; учествујем у семинарима и стручним 

саветовањима за школске библиотекаре ; сарађујем са Градском библиотеком  Београд ; 

посећујем вебинаре различите тематике ; планирам  сарадњу са Друштвом школских 

библиотекара и учлањење у друштво; 

 

3.20. СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

3.20.1. СЕКРЕТАР 

 

Редни 

број 

Опис пословне активности 

1. Израда општих  аката: У претходном периоду  израђена су или извршене промене на 

девет  интерних аката: 

Правилник о јавним набавкама;  Правилник  о канцеларијском пословању; Правиник о 

избору ђака генерације; Правилник о архивском пословању; Правилник о организацији и 

систематизацији радних места; од пожара; Правилник о финансијском управљању и 

контроли; Правилник о раду школске библиотеке и правилник о електронском 

документу; добијена је сагласност МУП-а РС, сектора за ванредне ситуације на Програм 

основне обуке запослених за заштиту од пожара. 

Секретар школе је учествовао у процесу промене и усвајања Правилника о сталном 

стручном усавршавању запослених у установи. 

2. Учешће у раду Школског одбора: Присуствовао на 10. седница  Школског одбора  ( у 

школи и он-лајн), води записник и евиденцију рада школског одбора. 
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Учествовао у процесу промене чланова школског одбора. 

3. Поступање везано за добијање  употребне дозволе за  Школску спортску салу: 

Секретар школе је у сарадњи са директорком и ГО Барајево,  успео да после 10 година  

издејствује употребну дозволу за Школску спортску салу. Том приликом израђен је  

Главни грађевински пројекат, пројекат заштите од пожара и Записник о затеченом 

стању, прикупљена је обимна документација, Елаборат геодетских радова, контрола 

темеља и инсталација. Секретар је током процеса добијања Употребне дозволе покренуо  

и реализовао  три јавне набавке и низ процедура за добијање сагласности на изведене 

радове. 

Употребна дозвола је добијена 31. 12. 2020. 

4. Учешће у раду Тима за заштиту од насиља, дискриминације, занемаривања и 

злостављања: Секретар у складу са ЗОСОВ-ом  према потребама, активно учествује у 

раду тима и присуствује седницама .  

5. Послови јавних набавки: Секретар школе  се бави израдом плана  јавних набавки за 

календарску годину и у складу са потребама  врши припреме и предлоге за промену  

Плана јавних набавки.  

Секретар је непосредно одговоран за реализацију Јавних набавки, покретањем  и 

спровођењем поступака, као и процесом контроле и пријема набављених добара, радова 

и услуга.   

У извештајном периоду покренуто је  и реализовано 18. Јавних набавки од тога 6 је 

финансирао град Београд, 4 је финансирала ГО Барајево, а 8 јавних набавки је 

финансирано из сопствених средстава. 

6. Послови везани за упис  првака- портал Е-Управа: Секретар непосредно врши пријем 

уписне документације за ђаке прваке, и врши упис будућих првака у  систем/портал  Е-

УПИС који функционише у оквиру Е-управе , врши расподелу и  на предлог стручне 

службе школе, формира одељења. За следећу школску годину  у матичној школи и 

подручним одељењима уписано је 76 првака у  четири одељења. 

Секретар извештава ШО о процесу уписа ученика у први разред. 

7. Завршни испит ученика осмог разреда: Секретар школе  као члан школске комисије 

учествује у свим сегменитима реализације  Завршног испита за ученике осмог разреда 

8. Вођење евиденција:  Секретар обавља стручне и административно техничке послове 

везане за : 

Евиденције  запослених , прикупља, контролише и чува персонална досијеа запослених– 

уједно је овлаштен  за  рад на порталу Централног регистра- одјава пријава запослених. 

Секретар прати  рад  наставника  на порталу Е дневник. 

 Секретар    заједно са стручном службом школе контролише вођење  матичних књига за 

ученике школе 

9. Издавање јавних исправа: Секретар се бавио пословима издаваања јавних исправа 

(преводнице, сведочанства, ђачке књижице, потврде о школовању и радном 

ангажовању)и копија и дупликата јавних исправа које ученици и запослени користе у 
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разне сврхе. 

10. Рад са запосленим  : Секретар се стара о статусу запослених, израдом уговора о раду , 

Решења, Одлука  и других аката којима се регулише радно правни статус запослених 

11. Стручна помоћ директорки школе: 

- Модел установа и Продужени боравак 

- Ђачка задруга, секретар је задужен за израду оснивачког акта, организацију оснивачке 

скупштине . 

- Дисциплински поступци које директор води против ученика и запослених у школи 

- Инспекцијски прегледи, секретар присуствује свим инспекцијским прегледима које 

надлежне инспекцијске службе обављају у школи 

12. Послови безбедности и здравља на раду: Секретар је лице именовано за спровођење 

послова безбедности и здравља на раду, у протеклој години израђени су протоколи, 

правилници и пратећа акта. У сарадњи са фирмом АКТИВА-ВАРНОСТ извршено је 

тестирање запослених везано за здрав и безбедан рад као и интерна евалуација 

тестирања. 

13. Послови Финансијског управљања и контроле: секретар је заједно са шефом 

рачуноводства израдио сва потребна акта ( прописана законом о фин. управљању и 

контроли)  урађена је општа анализа стања и заједно са радним тимом донете су мере за 

побољшање општег стања у области финансија. 

14. Послови везани за Заштиту од пожара: Секретар школе је лице именовано за 

извршавање послова Заштите од пожара. У 2020. извршена је контрола свих мобилних 

уређаја за гашење пожара, контрола хидрантске и громобранске мреже као и контрола 

исправности против паник лампи.  Урађен је интерни правилник о основној обуци 

запослених за заштиту од пожара као и тестови за обуку која је планирана за новембар 

2021. 

15. Послови  везани за  Ризике пословања:  израђен је стратешки документ који обухвата 

анализе и процену ризика пословања у свим сегментима рада школе. 

16. Послови  везани за  заштиту података о личности: Секретар је именовано лице 

именовано од стране директора школе за послове везане за заштиту података о личности.  

17. Послови везани за ванредне ситуације: Секретар је у априлу 2021. покренуо поступак 

израде стратешке документације  и области ванредних ситуација. Осим израде 

документације секретар се бави и организацијом  и процедурама везаном за поступање 

ученика и запослених  у ванредним ситуацијама.  

18. Послови везани за поступање и представљање школе пред  судовима: 

Секретар обавља послове везане за представљање Школе ( као институције и њених 

представника) пред домаћим судовима. У 2021. Секретар је пружао правну заштиту у 

тужби коју је запослени покренуо против директорке школе, а у сарадњи са Јавним 

правобранилаштвом припрема и експедује документа потребна за вођење поступка који 

запослени (помоћно особље води против школе). 

19. Послови везани за повереника за информације од јавног значаја: У школскоуј 
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2020/2021 имали смо један захтев за приступ информацијама од јавног значаја . 

Секретар је прикупио, образложио и експедовао тражену документацију 

20. Учешће у раду Комисије за избор ученика генерације: Секретар школе је израдио и 

дао на јавни увид Правилник о избору ђака генерације. Правилник је усвојен и ушау у 

употребу приликом избора ђака генерације у школској 2020/2021. Секретар је активно 

учествовао у раду комисије за избор ђака генерације. 

21. Учешће у раду Комисије за пријем запослених: Секретар је  учествовао у раду 

комисије за пријем запослених у радни однос по расписаном конкурсу за пријем 

помоћног радника-спремачице и у раду комисије за пријем наставника математике. 

22. Учешће у раду Комисије за избор директора школе: Секретар је у законскм року 

извршио припремне радње за покретање поступка за избор директора у наредном 

четворогодишњем периоду. По доношењу одлуке ШО за покретање поступка и 

именовање комисије за избор, секретар је са члановима комисије израдио текст 

конкурса, исти је предат на објављивање листу НСЗЗ „ПОСЛОВИ“ 

Комисија је уз помоћ секретара одржала две седнице и врши припрему за извођење 

гласања на посебној седници наставничког већа. Секретар ће за изабраног кандидата 

припремити сва потребна документа и проследити их на увид и давање сагласности, 

школској управи и министру МПНТ РС. 

23. Вођење Архива: секретар је задужен за вођење архива, пријем, евиденцију, сортирање и 

отпис архивске грађе. У протеклој години секретар је сачинио и нови превилник о 

Архиви и архивском пословању као и листу о категоријама и роковима чувања архивске 

грађе.....  

24. Помоћ за израду финансијског плана спровођење поступака пописа имовине: 

секретар је у претходном периоду био именован за члана  школске пописне комисије, 

израдио је потребна решења о именовању а заједно са  шефом рачуноводства  припремао 

је извештаје за органе школе. Секретар помаже  шефу рачуноводства око израде 

финансијског плана који је основа за израду Плана јавних набавки . 

25. Израда и имплементација  пројеката: секретар је израдио пројекат везан за  развој 

школског спорта  у 2021.  По одлуци ШО секретар је и реализатор пројекта. У протеклом 

периоду израђено је четири квартална и годишњи извештај о реализацији пројекта, 

набавке реквизита и опреме. Заједно са  наставницима и  директорком школе радим на 

оснивању нових спортских секција. 

Учествовао у организацији манифестације „Дан Јабука“. У августу 2021. Секретар је 

написао пројекат којим сје школа конкурисала на конкурс НИС-а „Заједници Заједно“ а 

у марту 2021. 

26. Секретар активно учествује у сарадња са друштвеном заједницом  другим школама и 

институцијама, невладиним организацијама , спортским клубовима, секретаријатом и 

школском управом. 
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3.20.2. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

 

• Учествовала сам у припремама финансијског плана Школе 

• Уносила сам финансијски план у систем ИФИСуП 

• Израђивала сам периодичне и годишње обрачуне (Квартални извештај-трошење 

средстава од редовних материјалних трошкова и осталих уплата од нивоа 

града,Образац 5-Извештај о извршењу буџета-извештај прихода , расхода и издатака 

по изворима примања,Годишњи попис основних средстава ,стања у 

благајни,потрживања и обавеза ,Завршни рачун-пословање током једне календарске 

године) 

• Припремала сам финансијске извештаје за Школски одбор 

• Старала сам се облаговременом итачном евидентирањусваке промене у 

књиговодственим и другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског 

резултата Школе 

• Сарађивала сам са органима Школе и запосленим лицима у вези с обављањем својих 

послова 

• Старала сам се о евидентирању потраживања Школе према другим лицимаи 

предузимала мере за њихову наплату 

• Старала сам се о евидентирању дуговања Школепрема другим лицимаи предузимала 

мере за њихово измирење 

• Водила сам потрбну документацију материјалног и финансијског пословања у складу 

са законским прописима 

• Организовала сам и коодинирала рад службе рачуноводства 

• Организовала сам и координирала рад на попису средстава и инвентара Школе; 

• Пратила сам законске и друге прописе и друге правне актекоји се односе на послове 

које обављам 

• Стручно сам се усавршавала 

• Обављала сам послове у вези са надлежном Управом за јавна плаћања 

• Обрачунавала сам и вршила исплату  плате, накнаде плате, накнаде трошкова 

запослених и друга примања и о истима водила евиденцију 

• Припремала сам документацију за поврат средстава од  акциза за плаћено  лож уље и  

средства добијена од акциза од Пореске управе враћала у буџет и о томе обавештавала 

надлежне 

• Руковала сам новчаним средствима 

• Водила сам  књигу улазних рачуна и  Централни регистар фактура 

• Састављала сам статистичке извештаје из области финансијског пословања 

3.20.3. ФИНАНСИЈСКО – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК 

• Учествовала сам у обрачуну плате и о томе водим евиденцију; 

• Обављала сам послове у вези са накнадама за превоз запослених и ученика школе; 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 124 www.ospavlepopovic@edu.rs 

• Водила сам родитељски рачун, правила сам задужења за: осигурање ученика и разне 

уплате по другим основама (издавала сам све признанице и књижила све уплате по 

том рачуну уз помоћ и надзор шефа рачуноводства). 

• Водиласамблагајничкидневник; 

• Обављала сам послове у вези осигурања ученика и запослених лица (од несрећног 

случаја) , водила евиденцију осигураних, издавала сам обрасце за пријаву накнаде 

штете које оверава Школа; 

• Подносила сам месечни извештај о дуговањима запослених и ученика; 

• Водила сам главни деловодни протокол и попис аката  

• Сарађивала сам са органима Школе и запосленим лицима у вези с обављањем својих 

послова; 

• Пратила сам законске и друге прописе и друге правилнике у вези с обављањем својих 

послова; 

• Издавала сам потврде ученицима и родитељима; 

• Вршила сам исплату зарада и других накнаде, као и друга примања радника и водила 

евиденцију о истим; 

• Водила сам картоне зарада и обрасце из области рада; 

• Састављала сам статистичке извештаје из области финансијског пословања, обављала 

сам послове са платним прометом;  

• Вршила сам отпремање свих писмених пошиљки и обављала сам све 

административно-техничке послове у вези са слањем и пријемом поште; 

• Вршила сам набавку средстава за хигијену , канцеларијског материјала, резервне 

делове за остале потребе (сијалице, боје и други материјал); 

• Вршила сам набавку алата и друге опреме по захтеву помоћно-техничког особља; 

• Вршила сам набавку учила и друге опреме; 

• Вршиласамкопирања; 

• Сарађивала сам са секретаром Школе, шефом рачуноводства и осталим запосленима. 
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IV ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

 

4.1 ДИРЕКТОР 

 

У школској 2020/21. години, почев од 01. 09. 2020.-те године па дo 31. 08. 2021. године сам, 

у сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством 

школе, помоћно-техничким особљем школе, органима локалне самоуправе, надлежне 

Школске управе и инспекцијског сектора обављала следеће активности: 

1) планирала и организовала остваривање програма образовања и васпитања школе и свих 

других активности:   

2) старала се о квалитету рада школе, самовредновању рада школе, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада: 

3) старала се о остваривању Развојног плана установе: 

4) одлучивала о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговарала за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава: 

5) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, удружењима и организацијама: 

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: 

7) планирала и пратила стручно усавршавање и спроводила поступак за стицање звања 

наставника: 

8) предузимала  мере у случајевима појачаног васпитног рада ( није било повреда забране 

110-112. Закона о основама система и образовања): 

9) старала се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете „Доситеј“: 

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: 

11) сазивала и руководила седницама Наставничког већа ( десет редовних седница и девет 

ванредних  седница) без права одлучивања: 

12) образовала стручна тела и тимове, усмеравала и усклађивала рад стручних органа у 

школи: 

13) сарађивала са родитељима, односно старатељима ученика: 

14) одлучивала о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених: 

 

15) иницирала, подстицала и учествовала у уређивању матичне школе и подручних одељења: 
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16) старала се о квалитету рада школе за време остваривања наставе у измењеном програму 

рада школе у условима пандемије вируса Covid 19 , остваривању стандарда и исхода 

постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада у извођењу наставе на даљину: 

 

 

4.2 ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У току школске 2020/2021.године Школски одбор је имао шест редовних седница и две 

ванредне седнице током којих је реализовао следеће садржаје из домена своје надлежности: 

 

 

 Усвојен је Годишњи извештај  о раду школе за школску 2019/2020. годину ; 

 Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину; 

 Усвојен је Анекс годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину; 

 Усвојен је Анекс Развојног плана школе ( Обогаћени једносменски рад); 

 Усвојен је Анекс Школског програма (август, 2020. године); 

 Усвојен је план Јавних набавки и анекс плана  Јавних набавки за 2020/2021. године; 

 Усвојен је извештај о Финансијском пословању школе и Завршни рачун; 

 Доношење финансијског плана рада школе у 2021. години; 

 Упознало се са извештајем о попису: непокретне, финансијске и нефинансијске 

имовине школе на дан 31. 12. 2020. године; 

 Разматрао је поступање школе по мерама за спречавање ширења вируса Covid 19; 

 Усвојен је шестомесечни извештај о раду директора школе за период од 01. 09. 2020. 

године до фебруара 2021. године; 

 Разматрао је предлоге  о планираним радовима у школи; 

 Разматрали и доносили одлуке у вези инспекцијских надзора у школи; 

 Разматрали сарадњу са музичком школом ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца и наставак 

коришћења школског простора, 

 Донели Правилник о раду школске библиотеке; 

 Давање сагласности на измењен Правилник о организацији и систематизацији радних 

места; 

 Разматрали разрешење старих и именовање нових чланова Школског одбора; 

 Разматрали информације о пробном и завршном испиту; 

 Верификовали комисију за имплементацију система за финансијско управљање и 

контролу; 

 Усвајање Анекса интерног правилника о сталном стручном усавршавању у установи; 

 Доносио општа акта школе (правилник о канцеларијском пословању, Правилник о 

архивском пословању); 
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 Доносио сагласност Школског одбора за упућивање захтева надлежном Градском 

секретаријату за добијање на коришћење и издавање непокретности/ објекта- школске 

спортске сале; 

 Доносио одлуку о верификацији чланова Стручног актива за развојно планирање 

школе; 

 Расписали конкурс за избор директора школе; 

 Именовали комисију за избор директора школе; 

 Доносио одлуку о увођењу наставе продуженог боравка хетерогених група ученика 

првог и другог разреда у матичној школи у Вранићу и подручном одељењу у Мељаку; 

 Информисани о активностима школе за предају допуне Елабората за стицање статуса 

Модел установе за развој школског спорта и Елабората за стицање статуса Модел 

установе за Обогаћени једносменски рад; 

 Информисани о активностима школе, урађеним анкетама испитивања мишљења 

ученика, наставника и родитеља у вези извођења образовно-васпитног рада учењем на 

даљину; 

 Разматралиинформације о актуелнимтемама у школи; 

 Разматралианализеуспеха и дисциплинеученикапокласификационимпериодима;  

 Разматрали су реализацију Развојног плана школе у периоду 2020-2023. године;  

 Разматрали конкурсну документацију за директора школе и извршили избор 

директора школе; 

 Сачињен је извештај о раду Школског одбора у школској 2020/2021. години; 

 Усвојен је завршни извештај о раду директора школе за школску 2020/2021. годину; 

 Бавио се и другим питањима из своје надлежности  која су утврђена Законом и 

Статутом школе. 

 

4.3 САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2020/2021.  године одржано је девет седница Савета родитеља: 

 

 На првој конститутивној седници именован је нови сазив Савета родитеља; 

 Усвојен је извештај о раду Савета родитеља у школској 2019/2020. години; 

 Разматран је извештај о раду директора школе за 2019/2020. годину; 

 Усвојен је план рада Савета родитеља за школску 2020/2021. годину; 

 Упознали се са Пословником о раду Савета родитеља; 

 Разматран је Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину; 

 Донета је одлука о избору осигуравајуће куће за ученике; 

 Донета је одлука о прихватању годишњег плана за извођење екскурзија, излета и 

наставе у природи за школску 2020/2021. годину; 

 Разматрали о могућностима помоћи родитеља школи; 
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 Упознали се са пројектом ,,Бесплатни уџбеници“; 

 Савет  је разматрао извештаје стручне службе о успеху и дисциплини ученика на 

крају класификационих периода школске 2020/2021. године; 

 Делегирали два члана за новоформирани Општински савет родитеља по новом Закону 

о основама система образовања и васпитања; 

 Упознали се са делокругом рада Тима за заштиту; 

 Упознали се са апликацијом школе за модел установу Обогаћеног једносменског рада; 

 Учествовали у поступку избора уџбеника за трећи и седми разред основне школе; 

 Учествовали у поступку избора уџбеника за четврти и осми разред основне школе; 

 Изабрали дистрибутера за набавку уџбеника; 

 Савет родитеља није подржао акцију да се са родитељског рачуна  уплати годишња 

чланарина за Организацију Црвени крст; 

 Дали предлог Школском одбору да се не изводе екскурзије и рекреативна настава због 

проглашења ванредног стања епидемије COVID 19; 

 Организована је прослава матурске вечери; 

 Давање мишљења за настављање пројекта Обогаћеног једносменског рада и у 

школској  2021/2022. године ; 

 Информисани о активностима школе за покретање и предају елабората за стицање 

статуса Модел установе за развој школског спорта и Обогаћеног једносменског рада; 

 Анализирали васпитну улогу школе; 

 Договарали се око одржавања Базара књига ради размене уџбеника; 

 Учествовали на обуци Чувам те на националној платформи; 

 Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог разреда; 

 Разматран је извештај о раду директора школе; 

 Учествовали у реализацији пројекта Беотаблет; 

 Договорена је даља сарадња са музичком школом ,,Марко Тајчевић“  из Лазаревца; 

 Упознали се са извештајем о самовредновању рада установе школске 2020/2021. 

године. 
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V ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

5.1 АНАЛИЗА ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА  

 

Педагошко – инструктивни рад за школску 2020/21. годину обављали су: директор, 

два педагога и психолог. Укупно је посећено 62 часова наставе * ( од тога је и 6 часова у 

оквиру Обогаћеног једносменског рада и 7 часова онлајн наставе). Директор је посетио 42 

часа, педагог Весна Рудић 22 часа, педагог Сања Јанковић 6 часова и психолог 18 часова. 

Посећено је 32 часa наставника разредне наставе и 30 часова наставника предметне наставе. 

 

Имајући у виду да се у току ове школске године начин извођења наставе више пута 

мењао (уживо у мањим групама и онлајна преко Гугл платформе – Гугл учионица), број 

посећених часова је мањи од планираног.   

 

* наставнициразредненаставе наставници 

предметненаставе 

укупно 

Редовна посета 15 9 24 

Огледни час  1 1 

Угледни час  5 5 

Тематски дан 1  1 

Посета код нових 

наставника/учитеља 

5 11 16 

Посета наставника/учитеља на 

краћој замени 

2  2 

ОЈР  2 4 6 

Онлајн настава 7  7 

 32 30 62 

У току посете часова вршено је праћење присуства индикатора свих пет стандарда квалитета 

школског часа. Добијени суследећи резулати: 

• Стандард 2.1 (Наставник ефикасно управља процесом учења на часу) са просечном 

оценом 2,97. 

• Стандард 2.5 (Сваки ученик има прилику да буде успешан) – 2,19 

• Стандард 2.2 (Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитиним потребама 

ученика – 1,89 

• Стандард 2.3 (Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу) – 1,83 

• Стандард 2.4 (Поступци вредновања су у функцији даљег учења) – 1,33 

Стандард 2.1 (Наставник ефикасно управља процесом учења на часу)  

Ученицима су у највећој мери јасни циљеви/исходи часа, разумеју зашто то што је планирано 

треба да се научи,  као и објашњења и кључни појмови. Наставници у највећој мери 
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поступно постављају питања, задатке и захтеве различитог нивоа сложености. У нешто 

мањој мери је заступљено усмеравање интеракције међу ученицима од стране наставника 

тако да је оно у функцији учења. Заступљеност појединачних индикатора је прилично 

равномерно заступљена код наставника предметне и разредне наставе, с тим да је код 

наставника предметне наставе у нешто већој мери присутан индикатор 2.1.1. (Ученицима су 

јасни циљеви часа...).  

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитиним потребама ученика 

 

У великој мери наставници прилагођавају темпо рада различитим образовнм и васпитним 

потребама ученика, прилагођавају захтеве могућностима сваког ученика и посвећују време и 

пажњу сваком ученику у складу са његовим образовно-васпитним потребама. Наставници 

који раде са ученицима по ИОП-у или уз мере индивидуализације примењују посебне 

задатке/активности и укључују ученике у заједничке активности. Наставници разредне 

наставе у већој мери прилагођавају темпо рада ученицима у односу на наставнике предметне 

наставе, што је и очекивано имајући у виду да проводе са својим ученицима цео наставни 

дан.  

 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 

 

У највећој мери ученици повезују предмете учења са претходно наученим из других области 

и из свакодневног живота, а у великој мери показују да су разумели предмет учења на часу и 

да су у стању да примене научено. Неопходно је да наставници подстичу ученике да 

самостално реализују, планирају и вреднују пројекте у настави. У остваривањеу овог 

стандарда наставници предметне и разредне наставе су врло уједначени.  

 

2.4 Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

 

На часовима наставе постоји формативно и сумативно оцењивање, које се врши у складу са 

прописима, али је ипак заступљено у мањој мери. Неопходно је давати чешће повратне 

информације како појединачно ученицима, тако и одељењу у целини, као и подстицати 

ученике да критички процењују свој напредак. Такође потребно је учити ученике како да 

постављају циљеве у учењу. Наставници предметне наставе чешће оцењују ученике на часу 

од наставника разредне наставе.  

 

2.5 Сваки ученик има прилику да буде успешан 

 

Наставници у највећој мери показују поверење у могућности ученика, имају позитивна 

очекивања од њих у погледу успеха, подстичу ученике на међусобно уважавање и 

одржавање дисциплине у складу са договореним правилима. Потребно је ученицима у већој 
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мери пружити прилику избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала. 

Приметно је да наставници предметне наставе у већој мери користе различите мотивационе 

поступке за подстицање ученика на веће ангажовање на часу.  

Индикатори који су у највећој мери заступљени су: 

 

 2.1.1 Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано    

требаданаучи 

 2.3.2   Ученик повезује предмет учења са претходно наученим предметним  

           областима, професионалном праксом и свакодневним животом 

 2.1.2 Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове 

 2.1.4 Наставник поступно поставља питања/задатке /захтеве различитог нивоа  

сложености 

 2.5.5 Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна  

           очекивања у погледу успеха 

 

Индикатори који су у најмањој мери заступљени су: 

 

 2.3.6 Ученик планира, реализује, вреднује пројекат у настави самостално или уз  

помоћнаставника 

 2.4.5 Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика 

 2.4.4 Ученик поставља циљеве себи у учењу 

 2.4.3 Наставник даје потпуну разумљиву повратну информацију ученицима о 

           њиховом раду, укључујући јасне препоруке о наредним корацима 

 2.4.2 Ученикусујасникритеријумивредновања 

 2.5.4 Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада  

или материјалом 

 

Директор је посетио 7 часова онлајн наставе стручног већа математике, физике, информатике 

и рачунарства и технике и технологије. На основу резултата педагошко-инструктивног рада 

можемо приметити да је комуникација на релацији наставник-ученик била континуирано 

обављана уз међусобно уважавање. Наставници су у највећој мери ревносно постављали 

материјале за рад као и повратне информације о напредовању ученика. Потребно је радити 

на подстицању наставника на коришћење разноврсних форми материјала који се користе у 

раду.  

Ако упоредимо резултате педагошко-инструктивног рада прошле године и сада, 

можемо приметити извесне разлике. И ове и прошле године, најзаступљенији стандард је 2.1 

(Наставник ефикасно управља процесом учења на часу), док је ове године на другом месту 

стандард 2.5 (Сваки ученик има прилику да буде успешан) а прошле године је био на трећем 

месту. Стандард 2.2 (Наставник прилагођава рад на часу ...) се сада налази на трећем месту, а 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 132 www.ospavlepopovic@edu.rs 

прошле године је био на другом месту. Стандард који је и прошле и ове године најслабије 

заступљен је 2.4 (Поступци вредновања у функцији учења). 

 Анализирајући посећене часове, оствареност стандарда, али и присуство 

интердисциплинарности, корелација на различитим нивоима, иновативности и креативности, 

издвојили бисмо и похвалили следеће часове: 

 Угледни час – Математика ,,Осна симетрија – пресликавање'', реализатор Александар 

Давидовић у 5/3 

 Редовна посета – Хемија ,, Атом, грађа атома и хемијске везе – контролни задатак'', 

реализатор Јелена Јовановић у 7/1 

 Редовна посета – Математика ,, Римске цифре – обрада'', реализатор Радица Ђорић у 

2/2 

 Редовна посета – Техника и технологија ,,Састављање струјних кола'', реализатор 

Момчило Вулевић у 8/3 

 Посета код новог наставника – Српски језик ,, Глас и штампано слово Ф'', реализатор 

Круна Кецојевић у 1/3 

 

 

5.2 ЗАПАЖАЊА ДИРЕКТОРА О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА  

 

 Редовна настава: 26 часова 

 Угледни час: 2 часа 

 Огледни час: 1 час 

 Тематски дан: 1 час 

 Обогаћени једносменски рад: 6 часова 

 Онлајн настава: 6 часова 

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 3,63 

 

Методе и облици рада су у функцији реализације наставних циљева у највећем броју 

случајева. Уводни и завршни део часа не садрже довољно елемената за обнављање и 

повезивање градива са претходно наученим и примерима из свакодневног живота. 

Инструкције, објашњења и питања наставника су јасна и прецизна. Наставници се 

придржавају принципа поступности и ученицима постављају све сложенија питања и 

задатке. На неким часовима присутна је корелација новог градива са садржајима из других 

области и актуелним научним новинама. На већини часова ученици се подстичу да 

коментаришу, дају сугестије и предлажу различите приступе за решавање задатака са циљем 

покретања критичког мишљења у процесу учења, али је улога наставника доминантна, у 

већини случајева се не налазе адекватни начини за вршњачко учење. Најчешћи облик рада са 

ученицима је фронтални, на мањем броју часова наставници користе друге облике рада у 
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зависности од наставних садржаја, типа и циља часа. Знатан број наставника користи 

наставна средства која су у функцији унапређења наставног процеса и постигнућа ученика. 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

– 2 

 

У већој мери је присутно прилагођавање захтева могућностима свих ученика, темпа рада и 

наставног материјала индивидуалним карактеристикама ученика. Наставници подстичу 

ученике да напредују сопственим темпом, најчешће уважавају њихове образовне и васпитне 

потребе. Ученици који слабије напредују укључују се у рад на допунској настави. Додатни 

рад се спроводи са циљем проширивања знања и припреме ученика за такмичења. 

Систематски се ради на идентификацији ученика којима је потребна додатна подршка. У 

одељењима где се реализују индивидуални образовни планови (ИОП1, ИОП2 и 

индивидуализација) наставници примењују посебне задатке, активности и материјале 

прилагођене индивидуалним потребама ученика. У овим одељењима одређени део часа 

наставници посвећују овим ученицима у оквиру индивидуалног рада и подршке и њихово 

напредовање се прати од стране стручног Тима за инклузивно образовање. На појединим 

часовима ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 

активностима у складу са својим способностима са циљем успостављања боље интеракције 

са другим ученицима.   

 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције 

на часу – 1,86 

 

Већина ученика показује да је разумела предмет учења на часу, умеју да примене научено и 

да повежу са претходно наученим у разним областима али мањи број зна да образложи начин 

доласка до решења. На основу активности ученика увиђамо да су разумели предмет учења и 

умеју да примене научено што се проверава кроз примере из свакодневног живота. Већина 

ученика планира, вреднује и реализује пројекат у настави али уз помоћ наставника. 

Наставници ученицима пружају корисне повратне информације са циљем да ученици 

самостално дођу до решења проблема и процене тачност одговора. 

 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења – 1, 43 

 

Наставници врше сумативно оцењивање у складу са Правилником и дају јасне критеријуме 

ученицима на основу којих вреднују њихов рад. Наставници углавном дају потпуну и 

разумљиву информацију ученицима о њиховом раду, али често изостају јасне препоруке о 

наредним корацима због недостатка времена. Поједини наставници континуирано процењују 

напредак ученика коришћењем различитих метода и техника оцењивања. Формативно 

оцењивање већине наставника није осмишљено на прави начин. Правилником се предвиђа 
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провера постигнућа ученика на сваком часу. Ученицима су углавном јасни критеријуми 

вредновања. Напредак ученика се похваљује. Потребно је посветити више времена 

поучавању ученика како да траже и постављају себи циљеве у учењу. На мањем броју часова 

ученици се оспособљавају да вреднују свој напредак и напредак других ученика.  

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан – 2,56  

 

У већини случајева на часовима се уочава међусобно поштовање и уважавање међу 

ученицима и наставницима. Наставници одржавају дисциплину према договореним 

правилима. Наставник има позитивна очекивања у погледу успеха ученика. Лични, 

професионални и социјални развој ученика подстиче се кроз континуиран, веома 

разноврстан и стручно вођен рад у ваннаставним активностима. Ученици се подстичу да на 

часовима постављају питања, предлажу решења, коментаришу градиво, износе своје 

мишљење и дају критички осврт. Са обзиром на могућности које ученици имају (односно 

немају) за учење код куће, наставници се труде да градиво које им преносе максимално 

прилагоде могућностима ученика, те да наставне садржаје поткрепе примерима блиским 

деци. Већина ученика учи само у школи јер код куће немају ни могућности ни мотивацију и 

подршку од стране родитеља. Задаци су прилагођени индивидуалним могућностима сваког 

ученика. Кроз разноврсне ваннаставне активности и пројектну наставу остварује се развој 

кључних компетенција и различитих способности ученика водећи рачуна да се задовоље 

њихова интересовања. Посебна пажња се посвећује ученицима из осетљивих група и 

ученицима који су у ризику од раног напуштања школе кроз њихово укључивање у допунску 

наставу и израду индивидуализованих планова. Већина ученика је заинтересована и активно 

учествује у раду на часу. Адекватно се реагује на међусобно неуважавање ученика. 

Мотивација ученика се подстиче применом различитих поступака: самостални рад ученика, 

истраживачки рад, тимски рад ученика, рад на пројектима, практични радови и учешће на 

конкурсима и такмичењима.  
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VI УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

6.1.УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

На крају школске 2020/21. године сви ученици  су завршили разред са позитивним успехом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
аз

р
ед

 

Б
р

о
ј 

у
ч
ен

и
к
а 

О
д

л
и

ч
н

и
х
 

С
а 

п
р

о
се

к
о

м
 5

,0
0
 

В
р

л
о

д
о

б
р

и
х
 

Д
о

б
р

и
х
 

Д
о

в
о

љ
н

и
х
 

С
в
ег

а 
п

о
зи

ти
в
н

и
х
 

С
а 

1
 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 

С
а 

2
 

н
ед

о
в
о

љ
н

е 

С
а 

3
 

н
ед

о
в
о

љ
н

е 

С
а 

4
 н

ед
о

в
о

љ
н

е 

С
а 

5
 и

 в
и

ш
е 

н
ед

о
б

о
љ

н
и

х
 

С
в
ег

а 
н

ед
о

в
о
љ

н
и

х
 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

х
 

II
 -

 V
II

I 

459 201 105 163 91 4 459 0 / / / / 0 0 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 136 www.ospavlepopovic@edu.rs 

6.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА 

 

 

Млађи разреди: 

 

 

 

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

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

више ученика који су остварили врлодобар или добар успех. Може се приметити да у другом 

разреду, имајући у виду укупан број ученика другог разреда, има више одличних него у  

трећем и четвртом, што је донекле  уобичајена тенденција да је највећи број одличних код 

млађих ученика.  
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2/1 М. Јанковић 19 9 13 6 / / / / / / / 

2/2 Р. Ђорић 18 9 11 7 / / / / / / / 

2/3 Ј. Мацура 19 12 14 5 / / / / / / / 

2/4 Р. Ђ. Петровић 8 2 6 2 / / / / / / / 

Т  64 32 44 20        

3/1 С. Стошић 20 10 15 5 / / / / / / / 

3/2 С. Дамевић 20 8 13 6 1 / / / / / / 

3/3 О. П. Митић 17 4 5 11 1 / / / / / / 

3/4 Д. Мићић 7 4 5 2 / / / / / / / 

Т  64 26 38 24 2       

4/1 Љ. Каличанин 21 12 14 7 / / / / / / / 

4/2 Д. Маринковић 21 4 11 8 2 / / / / / / 

4/3 И. Стефановић 21 6 9 10 2 / / / / / / 

4/4 Р. Ђ. Петровић 7 2 3 4 / / / / / / / 

Т  70 24 37 29 4       
II-

IV 
 

198 82 119 73 6       
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Старији разреди: 

 

 

 

У старијим разредима, 261 ученик је завршио разред са позитивним успехом. Од тога су два 

ученика првобитно била упућена на поправни испит у августу, један ученик са једном 

недовољном, а други са две недовољне оцене. Оба ученика су положила поправни испит 

(један ученик је положило са довољним успехом, одн. оценом 2, а други ученик са добрим 

успехом, одн.оценом 3). 
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5/1 А. Давидовић 21 3 8 8 4 1 / / / / / 

5/2 Б. Вучић 22 1 5 9 7 1 / / / / / 

5/3 М. Вулевић 21 6 11 7 3 / / / / / / 

Т  64 10 24 24 14 2 / / / / / 

6/1 М. Станковић 19 3 9 5 5 / / / / / / 

6/2 Ј. Игњатовић 22 2 6 8 8 / / / / / / 

6/3 М. Бијорац 23 1 6 10 7 / / / / / / 

Т  64 6 21 23 20 / / / / / / 

7/1 Б. Бубало 24 2 7 9 7 1 / / / / / 

7/2 М. Војводић 24 / 6 7 10 1 / / / / / 

7/3 Г. Вељовић 24 1 3 10 11 / / / / / / 

Т  72 3 16 26 27 1 / / / / / 

8/1 Ј. Видић 19 3 9 4 6 / / / / / / 

8/2 И. Спасојевић 20 / 7 7 5 / / / / / 1 

8/3 Р. Шарчевић 22 1 5 6 11 / / / / / / 

Т  61 4 21 17 22 / / / / / 1 
V-VIII  261 23 82 90 83 3 / / / / 1 
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6.3.  УСПЕХ ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

 
Млађиразреди 

 

 
Старијиразреди 

о
д

ељ
ењ

е 

одељенскистарешина 
просек 

одељења 

о
д

ељ
ењ

е 

одељенскистарешина 
просек 

одељења 

2/1 М. Јанковић 4,66 5/1 А. Давидовић 4,02 
2/2 Р. Ђорић 4,66 5/2 Б. Вучић 3,72 
2/3 Ј. Мацура 4,77 5/3 М. Вулевић 4,33 
2/4 Р. Ђ. Петровић 4,55 T  4,02 

   6/1 М. Станковић 4,11 

Т  4,66 6/2 Ј. Игњатовић 3,79 

3/1 С. Стошић 4,67 6/3 М. Бијорац 3,80 
3/2 С. Дамевић 4,59 T  3,90 

3/3 О. П. Митић 4,21 7/1 Б. Бубало 3,90 
3/4 Д. Мићић 4,71 7/2 М. Војводић 3,63 

   7/3 Г. Вељовић 3,57 

Т  4,54    
4/1 Љ. Каличанин 4,60 T  3,70 

4/2 Д. Маринковић 4,27 8/1 Ј. Видић 4.08 
4/3 И. Стефановић 4.28 8/2 И. Спасојевић 4,02 
4/4 Р. Ђ. Петровић 4,34 8/3 Р. Шарчевић 3,61 
Т  4,37 T  3,90 

II - IV  4,52 V-VIII  3,88 

   II-VIII  4,15 

 

 

 

 

Ранг листа одељења са најбољим успехом – млађи разреди 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 2/3 4,77 
2. 2/1 4,66 
3. 2/2 4,66 
4. 4/1 4,60 
5. 3/2 4,59 
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* Нису рачуната одељења из подручног одељења у Шиљаковцу. 
 

Ранг листа одељења са најбољим успехом – старији разреди 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 5/3 4,33 
2. 6/1 4,11 
3. 8/1 4,08 
4. 5/1 4,02 
5. 8/2 4,02 

 

 

6.4   УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од другог до четвртог разреда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

просек оцена): Физичко васпитање, Ликовна култура, Музичка култура и Свет око нас. Врло 

добар успех је постигнут из предмета Српски језик, Енглески језик, Природа и друштво и 

Математика.  

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

тенденција бољег успеха у оквиру предмета који припадају вештинама, међутим у поређењу 

на претходну годину приметно је знатно побољшање успеха и из осталих предмета пто се 

углавном није дешавало претходних година.  

 

 

 

Предмет 

II полугодиште 

школске 2019/2020. 

године 

II полугодиште 

школске 2020/2021. 

године 

Српски језик 4.40 4.21 

Енглески језик 4.30 4.47 

Ликовна култура 4.17 4.97 

Музичка култура 4.09 4.83 

Свет око нас 4.53 4.52 

Природа и друштво 3.82 4.15 

Математика 3.78 3.97 

Физичко васпитање 4.59 5.00 

УКУПНО 4.21 4.51 

Народна традиција 4.86 4.83 

Пројектна настава / 5.00 

УКУПНО 4.53 4.78 
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ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од петог до осмог разреда) 

 

Код већине предмета просечне оцене по предметима су уједначене, одн. постоје мања 

одступања. Веће одступање је примећено из предмета хемија. У поређењу на предходну 

годину просечна оцена из овог предмета је спала за више од једне оцене.  

 

 

6.5.   БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА  ПО ПРЕДМЕТИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

Предмет I полугодиште II полугодиште Крај школске 

године 

Српски језик 1 / / 

Енглески језик / / / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура / / / 

Свет око нас / / / 

Природа и друштво / / / 

Историја 1 / / 

Предмет 

II полугодиште 

шк. 2019/2020. 

год. 

II полугодиште 

шк. 2020/2021. 

год. 

Српски језик 3.63 3.57 

Енглески језик 3.90 3.90 

Ликовна култура 4.79 4.60 

Музичка култура 3.83 4.15 

Историја 3.95 3.89 

Географија 3.60 3.59 

Физика 2.84 2.72 

Математика 3.37 3.27 

Биологија 3.83 3.60 

Хемија 3.15 2.04 

Техника и технологија  3.83 3.82 

Информатика и рачунарство  4.31 4.04 

Физичко васпитање 4.92 4.91 

Француски језик 3.10 3.51 

Руски језик 3.75 3.52 

Владање 4.94 4.98 

УКУПНО (без изборних предмета) 3.80 3.75 
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Географија 2 / / 

Физика 2 / / 

Математика 17 2 / 

Биологија 2 / / 

Хемија 4 / / 

Техника и технологија / / / 

Информ. и рачунарство 8 / / 

Физичко васпитање / / / 

Француски језик / / / 

Руски језик 2 1 / 

Укупно 39 3 / 
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6.6. ВЛАДАЊЕ  И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II 

ПОЛУГОДИШТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владање/разред 

 

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

VIII 
I-VIII 

Примерно 59 63 64 70 256 64 64 71 59 
258 / 

Врло добро 
/ / / / / / / 

/ 1 
/ 1 

Добро 
/ / / / / / / 

1 / / 1 

Задовољавајуће 
/ / / / / / / / / / / 

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

Васпитно-

дисциплинскемере 
           

опомена 
/ / / / / / / 2 / / 2 

укородељенскогстарешине 
/ / / / / / / / / / / 

укородељенскогвећа 
/ / / / / / / / / / / 

укордиректора 
/ / / / / / / / / / / 

укорнаставничкогвећа 
/ / / / / / / / / / / 
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6.7  РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

Табела школских такмичења свих нивоа, 

школска 2020/2021.година
1
 

 

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Kalendar-takmi%C4%8Denja-i-smotri-20-

21.pdf 

 

Датум Активност                        

( назив и сажет опис)  

Учесник/ци Реализатор/и Освојена места 

 

30.09.2020. Градско такмичење из 

стоног тениса: 

Појединачно и екипно 

Спортски центар 

‘’Мастер’’, Земун 

Андреа Јеремић 

7/3 

Анђелија 

Тодоровић 5/3 

Наставница 

Јасмина Тешић 

Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

Андреа - 

2.место 

појединачно, 

Анђелија - 

4.место 

појединачно, 

Андреа и 

Анђелија 

2.место екипно. 

10.11.2020. Општинско такмичење 

младих песника 

Ана Јаковљевић 

8/2  

Павле Ташић 

5/3  

Наставница 

Марија Бијорац 

Ана 

Јаковљевић 1. 

место 

Павле Ташић 3. 

место 

28.01.2021. Школско такмичење из 

енглеског језика 

Огњен Бабић, 

8/2 

Огњен Пунош 

8/2 

Елена Закић 8/2 

наставница 

енглеског језика 

Милица 

Војводић 

1. место 

Огњен 

Пунош 

2. место 

Елена 

Закић 

3. 3. место 

Огњен 

Бабић 

5.2.2021. Школско такмичење из 

математике 

3/1-Васић 

Богдан ,Лечић 

Јована 

Батножић Нађа 

ОШ”Павле 

Поповић”,учите

љи 3. и 4. 

разреда  

3.разред 

1.место Богдан 

Васић 

                                                 
1
 Такмичења су у складу са Календаром такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. 

годину ( број: 610-00-00016/2021-07 од 14. 01. 2021. године) 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Kalendar-takmi%C4%8Denja-i-smotri-20-21.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Kalendar-takmi%C4%8Denja-i-smotri-20-21.pdf
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3/2-Броћиловић 

Димитрије, 

Ташић Ленка 

3/3 

Ђорђе 

Михајловић 

3/4 

Анђелић Новак, 

Вујичић 

Љубица, 

Јаковљевић 

Андријана 

4/2-Видановић 

Наталија, 

Стајковић 

Михаило, Васић 

Урош,Јелић  

Урош,Нинић 

Марко 

4/1-Елена 

Поповић, 

Михаила 

Стојановић, 

Ана Лукић 

4/3 

Вулевић Огњен, 

Лалић Милан, 

Пушић 

Димитрије 

5. разред: 

Страхиња 

Радовановић, 

Хелена 

Кошанин, 

Радмила Нићић, 

Страхиња 

Дукић, Алекса 

Васић, Нађа 

Соња Стошић 

Слађана 

Дамевић 

Оливера 

Поповић Митић 

Добринка 

Маринковић 

Драгана  

Мићић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.место - Ђорђе 

Михајловић 

3.место Новак 

Анђелић 

5.место 

Љубица 

Вујичић 

4.разред 

1.место:Јелић 

Урош 

2.место:Васић 

Урош 

3.место: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пласман даље: 

5: Алекса 
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Томашевић 

Никодим 

Марјановић, 

Огњен 

Тешовић, Илић 

Катарина 

 

Лука 

Томашевић, 

Огњан 

Радусиновић, 

Кристина 

Весић, Никола 

Грубић 

Огњен Бабић, 

Теодора 

Павловић, 

Бојана 

Абрамовић 

 

 

Александар 

Давидовић, 

Сандра 

Шљивовац, 

Марија 

Станковић, 

Бојан Вучић 

Васић 1. место 

 

 

 

 

 

6: 1. Никодим 

Маријановић 2. 

Тешовић 

Огњен 3. Илић 

Катарина 

 

7: 1. Лука 

Томашевић  

 

 

8: 1. Бојана 

Абрамовић 

2. Огњен Бабић 

      

      

18.02.2021. 

 

Градско такмичење-

пливање 

4-1 

Елена Поповић 

 

 

Борис Бубало 

3.место 

19.02.2021. Градско такмичење-

пливање 

5-1 

Страхиња 

Радовановић 

6-2 

Милан Пантић 

Борис Бубало Учешће 

24.02.2021. Школско такмичење из 

српског језика 

Маја 

Здравковић 

Андреа 

Стефановић 

Анђела Јоксић 

Наставница 

Марина Бијорац 

Маја 

Здравковић 1. 

место 

Андреа 

Стефановић 

2.место 

Анђела Јоксић 

3. место 

25. 02. 2021. Школско такмичење 

историја 

Александра 

Стојановић, 8-3 

Урош 

Миливојевић 

пласман на 

општинско 
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Милан Мацура, 

8-1 

Стеван Мацура, 

8-1 

такмичење, 

ранг листа 

26.2.2021. 

 

 

25- 26.2.2021. 

Градско такмичење-

спортска гимнастика 

 

Школско такмичење 

Смотра за најбољу 

дечију карикатуру 

 „ Мали Пјер” 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја и 

Пријатељи деце Србије 

и ОШ „ Павле 

Поповић“ 

 

Ана Поповић 7-

2 

 

 

21 ученик  

(од 5-7. разреда) 

Борис Бубало 

 

 

Тања 

Веселиновић 

8.место 

 

 

1. место: Маша 

Тајхтеровић 5-

3, Аница 

Марковић 7-1 и 

Ненад Радовић 

7-2 

2. место: Павле 

Ташић 5-3 и 

Јана Јелић 7-2 и 

3. место: 

Угљеша 

Броћиловић 5-3 

28.2.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општинско такмичење 

из математике 

3.разред: 

Васић 

Богдан3/1 

Лечић Јована 

3/1  

3/3 

Ђорђе 

Михајловић       

3/4 

Анђелић Новак, 

Вујичић 

Љубица 

Богдан4.разред:

Јелић 

Урош,Васић 

Урош 

ОШ”Кнез Сима 

Марковић”Барај

ево 

Соња Стошић 

 

Оливера 

Поповић Митић 

      

      Драгана 

       Мићић 

 

 

 

 

3.разред . 

1.место - Ђорђе 

Михајловић 

Богдан Васић 

3/1-2.место 

4.разред: 

1.Јелић Урош 
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4/3 

Огњен Вулевић 

 

5. Алекса Васић 

6 разред: 

Катарина Илић, 

Огњен 

Тешовић, 

Никодим 

Маријановић 

7. Лука 

Томашевић 

8. Огњен Бабић 

и Бојана 

Абрамовић 

 

 

 

 

 

 

 

Алекснадар 

Давидовић, 

Бојан Вучић, 

Марија 

Станковић 

 

 

За 5. разред: 

Алекса Васић 

3. место 

За 6. разред: 2. 

место Огњен 

Тешовић и 

Катарина Илић 

7. разред:3. 

место Лука 

Томашевић 

Учешће, нису 

остварили 

резултат 

1.3.2021. Општинско такмичење 

- Смотра за најбољу 

дечију карикатуру „ 

Мали Пјер“ 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја , 

Пријатељи деце Србије 

и ОШ „ Павле 

Поповић“ 

Маша 

Тајхтеровић 5-

3, Павле Ташић 

5-3 и Угљеша 

Броћиловић 5-3 

Јана Јелић 7-2 и 

Ненад арадовић 

7-2 

Аница 

Марковић 7-1 

Тања 

Веселиновић 1. место:  

Ненад Радовић 

7/2 и Павле 

Ташић 5-3 

2. место: Јана 

Јелић 7-2 и 

Угљеша 

Броћиловић 5-3 

и 

3. место: Маша 

Тајхтеровић 5-3 

и Аница 

Марковић 7-1.  

 

11.3.2021. Мислиша Ученици од 

1.до 4.разреда 

3/1 Богдан 

Васић ,Нађа 

Батножић, 

Белма 

Учитељи од 1.до 

4. разреда 

Соња Стошић 

Богдан Васић 

3/1 
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Халиловић, 

Јована Лечић 

  
3/3Ђорђе 

Михајловић 

3/4Анђелић 

Новак, Вујичић 

Љубица, 

Јаковљевић 

Андријана 

4/1Михаила 

Стојановић, 

Емилија 

Поповић, Ана 

Лукић, Ива 

Милованчевић 

4/3Вулевић 

Огњен,Милетић 

Петар,Радовано

вић Ања,Лалић 

Милан,Маринк

овић 

Оливера,Милан

овић 

Кристина,Мили

војевић 

Александар,Пу

шић 

Димитрије,Тодо

ровић 

Валентина 

 

Оливера 

Поповић Митић 

 

Драгана Мићић 

 

 

Љиљана 

Каличанин 

 

 

Ирина 

Стефановић 

3.награда 

Ђорђе 

Михајловић 

7.4.2021. Школско такмичење 

рецитатора 

3/3Лидија 

Јовановић, 

Магдалена 

Ађанчић, 

Светлана 

Димитријевић, 

Нађа Грубовић 

3/1Ивана 

КрајновићБелма 

Оливера 

Поповић Митић 

Соња Стошић 

 

 

 

2.место, 

Светлана 

Димитријевић 

1.место Белма 

Халиловић                    
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Халиловић 

4/3Кристина 

Милановић,Ањ

а Радовановић 

I/4Уна 

Трајковић Олга 

Тешовић                                       

 

 

Драгана Мићић 

Рада Ђукић 

Петровић 

 

08.04.2021. Школско такмичење 

рецитатора 

Хелена 

Кошанин 

Викторија 

Тодоровић 

Анстасија 

Андрејевић 

Наставница 

Марија Бијорац 

1. Хелена 

Кошанин 

2. Викторија 

Тодоровић 

3. Анстасија 

Андрејевић 

13.04.2021. Општинско такмичење 

рецитатора 

Хелена 

Кошанин 

Викторија 

Тодоровић 

Анстасија 

Андрејевић 

Наставница 

Марија Бијорац 

2. Хелена 

Кошанин 

1. Викторија 

Тодоровић 

3. Анстасија 

Андрејевић 

14.4.2021. Општинско такмичење 

рецитатора 

3/3 

Светлана 

Димитријевић 

3/1 

Белма 

Халиловић 

 2.место- 

Светлана 

Димитријевић 

2.место  

Белма 

Халиловић 

19.04.2021. Општинско такмичење 

,,Васкршње 

чаролије’’,ликовни 

радови 

3/3 

Виктор Др 

оњак 

3/1 

Вања Лазић 

Матеја Којић 

Данка Биочанин  

Ивана 

Крајновић 

Нађа Батножић 

 

Зорица 

 

 

 

 

 

 

 

2.место, Виктор 

Дроњак 

1.место Вања 

Лазић 

2.место Матеја 

Којић 

3.место Данка 

Биочанин  

 

 

1.место на 

општинском 
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Дамњановић 

 

 

Љиљана 

Каличанин 

такмичењу и 3. 

место на 

градском 

такмичењу 

22.04.2021. Градско такмичење-

рукомет 

 

мушка и женска 

екипа 7-8 

разреда 

Борис Бубало пласман женске 

екипе у 

полуфинале 

23.04.2021. Градско такмичење-

рукомет 

женска екипа 7-

8 разред 

Борис Бубало 4.место 

24.04.2021. Општинско такмичење 

из српског језика 

Маја 

Здравковић 

Андреа 

Стефановић 

Анђела Јоксић 

Марина Бијорац Учешће 

25. 04. 2021. Општинско такмичење 

историја 

Александра 

Стојановић, 8-3 

Милан Мацура, 

8-1 

Стеван Мацура, 

8-1 

Урош 

Миливојевић 

Стеван 

Мацура
2
 

Милан Мацура
3
 

26.04.2021. Општинско такмичење 

,,Васкршње чаролије’’, 

осликавање јаја  

3/3 

3/1 

 

 Оливера 

Поповић Митић 

Соња Стошић 

1.место, групни 

рад 

1.место .Вања 

Лазић 

28.04.2021. Школско такмичење 

(џудо) 

4/3 

Лалић Милан, 

Глишић Марија 

Ирина 

Стефановић 

 

28.04.2021. Градско такмичење-

Футсал 

мушка и женска 

екипа 7-8. 

разред 

Борис Бубало пласман женске 

екипе у 

полуфинале 

29.04.2021. 

 

Градско такмичење-

Футсал 

женска екипа 

7-8. разред 

Борис Бубало 4.место 

30.04.2021. Републичка смотра 

ученичког ликовног 

стваралаштва, Београд 

Удружење ликовних 

30 ученика од 

5-8. разреда 

Тања 

Веселиновић 

учешће 

                                                 
2
 2. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

3
 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 
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пегагога Србије и 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја  

12.05.2021. Градско такмичење-

одбојка 

Спортски центар 

‘’Мастер’’, Земун 

дечаци и 

девојчице 7-8. 

разред 

Јасмина Тешић 

Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

учешће 

15. 05. 2021. Градско такмичење из 

историје 

ОШ,,Свети Сава” 

Врчин 

Стеван Мацура, 

8-1 

Милан мацура, 

8-1 

Урош 

Миливојевић 

Стеван 

Мацура
4
 

18.05.2021. Градско такмичење-

кошарка 

Спортски центар 

‘’Шумице’’ 

дечаци 7-

8.разред 

Јасмина Тешић  

Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

пласман међу 8 

најбољих (¼ 

финале) 

19.05.2021. Градско такмичење-

кошарка 

Спортски центар 

‘’Шумице’’ 

девојчице 7-

8.разред 

Јасмина Тешић 

Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

учешће 

22. 05. 2021.  Републичко такмичење 

из историје  

ОШ,,Лаза К.Лазаревић” 

Шабац 

Стеван Мацура Урош 

Миливојевић 

без пласмана 

сајт школе, фб 

профил школе 

10.06.2021. Градско такмичење 

футсал 

Ада Циганлија - терени 

на отвореном 

дечаци и 

девојчице  

5-6. разред 

Јасмина Тешић 

Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

учешће 

11.06.2021. Градско такмичење 

кошарка 

Ада Циганлија - терени 

на отвореном 

девојчице  

5-6. разред 

Јасмина Тешић  

Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

учешће 

15.06.2021. Градско такмичење 

кошарка 

Спортски центар 

‘’Шумице’’ 

дечаци  

5-6. разред 

Јасмина Тешић 

Београдска 

асоцијација за 

школски спорт 

учешће 

 

На основу збирне табеле може се закључити да су ученици наше школе и упркос 

тешким условима, са ограничењима, у којима је протекла ова школска година, узели учешћа 

на многим такмичењима и остварили одличне резултате. 

 

 

                                                 
4
 3. место пласман на републичко такмичење. 
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ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Школско такмичења рецитатора ОШ” Павле Поповић „Вранић 

одржаног 07.04.2021.године 

 
Трочлана комисија састављена од два учитеља и школског библиотекара је 

одгледала видео снимке ученика са презентованим рецитацијама.На мејл 

школе стигло је 13 валидних видео снимака (такмичили су се снимци са  

добрим звуком и сликом ) јер су само они задовољавали пропозиције  

такмичења. 

Комисију су чинили:1.Драгана Гогић-учитељица 

2.Милена Јанковић-учитељица 

3.Сузана Јевтић-школски библиотекар 

Поштујући све пропозиције и критеријуме такмичења рецитатора комисија је 

једногласно изабрала следеће ученике за учешће на општинско такмичење: 

1. место- Белма Халиловић III1-„Концерт“ M. Aнтић 

2. место-Светлана Димитријевић III3-„Страшан лав“ Д.Радовић 

3. место-Олга Тешовић IV4-„Болесник на три спрата“Љ.Ршумовић 

 

Резултати такмичења су саопштени учитељима и ученицима и желимо им пуно успеха у 

будућим такмичењима. 

 

6.8  ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

У току школске 2020/2021. године, на нивоу целе школе, има укупно 28 139 изостанка, од тог 

броја је 27 910 оправданих и 229 неоправданих изостанака. Укупан број изостанака у 

старијим разредима је 11 479, а у млађим 16 660. Број оправданих изостанака у старијим 

разредима износи 11 250, а у млађим 16 660. Број неоправданих изостанака у старијим 

разредима износи229, а у млађимразредима их није било. 

 Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (без подручног одељења у 

Шиљаковцу) од I до IV разреда: 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 2-3 658 
2. 4-1 928 
3. 3-2 979 

 

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

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5-1 509 
2. 5-3 563 
3. 8-1 729 
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Одељења са најмањим бројем неоправданих изостанака (од V – VIII) 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5-2 0 
2. 6-1 0 
3. 8-1 0 

 

6.9. ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РЕЗУЛТАТИ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

У школској 2020/21. години завршни испит је полагало 60 ученика. Две ученице  су полагале у 

посебној просторији, једна са посебно припремљеним тестовима који је подразумевао измењен 

садржај (ИОП-2) и 1 ученица са истим тестом као и за остале ученике, такође у посебној просторији 

( ИОП-1). Због пандемије, завршни испит је организован и реализован уз поштовање мера заштите за 

све ученике, као и све запослене. 

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

различитим одељењима на завршном тесту. Већа одступања су запажена на тесту из матерњег језика, 

као и на комбинованом тесту, док су резултати из математике уједначени и са мањим одступањима.  

Од укупног броја ученика, 1 ученица није распоређена у првом кругу уписа у средње школе, већ у 

другом  и уписала је  Гимназију у  Обреновцу. 

Од укупног броја ученика, 31 ученик је уписао средњу школу коју је прву навео у листи жеља, 11 

ученика је уписало средњу школу која им је била друга по реду на листи жеља, 7 ученика је трећу и 3 

ученика четврту и пету на листи. По један  ученик је уписан  у средњу школу која му је била 7, 9 и 

15. Један ученик који је наставу пратио по ИОП-у 2е уписао се преко Школске управе (Средња 

школа Брајево – смер фризер),  а један ученик је упућен на разрдни испи, а потом и на поправни због 

нередовног долажења у школу, великог броја изостанака. Он ће полагати завршни испит у трећем 

уписном кругу у ОШ»Иван Горан Ковачић». 
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Табела  1. Врста школе коју су ученици уписали по одељењима 

 

 8/1 8/2 8/3 УКУПНО  

СРЕДЊА 

ШКОЛА/ 

школскагодина 

2019/20. 2020/21. 2019/20. 2020/21. 2019/21. 2020/21. 2019/21. 2020/21. 

ГИМНАЗИЈА 3 4 1 2 6 2 10 8 

УГОСТИТЕЉСКО-

ТУРИСТИЧКА 

ШКОЛА 

 

0 1 0 3 0 0 2 4 

ЕЛЕКТОТЕХНИЧК

А ШКОЛА 
3 2 2 6 2 3 7 11 

МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА 

 

4 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

7 

 

5 

ГРАЂЕВИНСКА 

ШКОЛА 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

0 

 

4 

 

1 

ХЕМИЈСКО-

ПРЕХРАМБЕНА 

ТЕХНОЛОШКА 

ШКОЛА 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

 

5 

 

1 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

3 

 

10 

 

 

6 

 

САОБРАЋАЈНО 

ТЕХНИЧКА  

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

ПРАВНО 

ПОСЛОВНА 
0 2 1 1 1 0 2 3 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

БАРАЈЕВО 

 

2 

 

0 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3+(ИОП2) 

 

6 

 

5 

ЕКОНОМСКА 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

3 

 

 

2 

ВАЗДУХОПЛОВН

А АКАДЕМИЈА   
2 1 0 0 0 0 2 1 

МАШИНСКА 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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ШКОЛА ЗА 

ДИЗАЈН 

ТЕКСТИЛА 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

3 

ЖЕЛЕЗНИКА 

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

0 1 0 0 0 1 0 2 

ГЕОДЕТСКА 

ШКОЛА 
0 1 0 0 0 0 0 1 

АРХИТЕКТОНСКА 

ШКОЛА 
0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

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

профилима покривају различите области (11),  као и гимназија (8 ученика). 

 И прошле школске године највећи број ученика је уписао гимназију, али и смерове у техничкој 

школи. И медицинска школа је такође популарна па и ове године имамо 5 ученика који су уписали 

неки смер у медицинској школи.  

 

Ђак генерације школске 2020/21.године Александра Стојановић 8/3, је са 86,06 поена уписала 

Тринаесту београдску гимназију, ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР. (Прошле године ђак 

генeреције je уписaо исту гимназију, али ПРИРОДНО -  МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. 
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VII ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИХ ОБЛИКА РАДА 

 

 

7.1 РАД СЕКЦИЈА 

 
7.1.1 БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

 

Водитељ: Сузана  Јевтић 

 
Библиотечка секција је почела са радом 16.09.2021.године. Секцију чине чланови млађег и  

старијег школског узраста од првог до осмог разреда.Због специфичне ситуације КОВИД 

19, ове године су више били ангажовани ученици млађег школског узраста. Састанци секције 

су се одвијали средом. У току године било је састанака и ван ако је било потребе за  

тим. Заједнички смо направили план рада и поделу послова.Чланови секције су слагали  

књиге, уређивали полице, одвајали неважеће-старе уџбенике ( стари папир ), учествовали 

на разним конкурсима, учили у библиотеци, украшавали простор, доносили цвеће. 

Конкурси на којима су учествовали: 

1.Библиотека-Жељотека ( децембар-март ); 

2.Ускршње чаролије – 18.04.2021.; 

3.,,Чајна башта“ ОШ ,,Аврам Писевски“ Скопље; (мај-јун); 

4.Боје мира ( јун); 

5.Материјал за Школски забавник бр.8; (мај-јун); 

Учествовали су у изради пригодних паноа посвећених тематским данима и значајним 

датумима. Изразили су жељу да би волели да имају пуно занимљивих књига у библиотеци. 

Остали видови рада библиотечке секције: 

• Промоција читања и развијање читалачке способности; 

• Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижевном и некњижевном грађом; 

• Оспособљавање за самостално налажење информација; 

• Упознавање са разним часописима; 

• Уређење простора; 

• Донације књига; 

• Одабир ,,нај“ читача школске 2020/2021.год. 

 

7.1.2 СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Водитељ секције: Милица Војводић 

 

Ове године Секција је функционисала преко Гугл учионице којој су се прикључили ученици 

од 6. до 8. разреда, укупно њих 25. Постављала сам повремено задатке и упутила ученике на 

бесплатне часове конверзације у Америчком кутку који су се током већег дела године 

одржавали на даљину. 
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Делимично су ученици проширивали своја знања из енглеског језика и путем Гугл учионице 

за мајндфулнес или усмерену пажњу на којој сам постављала садржаје и позивала ученике на 

интеракцију. Већином су садржаји били на енглеском језику. 

 

7.1.3 ЕКОЛОШКА СЕКЦИJА 

 

Током целе школске године је рађено на едукацији ученика и на њиховом подизању свести о 

неопходности очувања животне средине. 

У току школске 2020/2021 организована је акција сакупљања под називом „Чепом до 

осмеха“. 

Обележен је и Национални дан без дуванског дима-31. јануар, кроз разговор са ученицима о 

штетном утицају дуванског дима на здравље људи. 

Ученици су обележили Дан планете Земље-22.04.2021. 

Писани су литерарни састави и песмице на следеће теме: „Чувајмо Земљу да буде чиста“ и 

„Само је једна планета Земља“. 

Није организована акција сакупљања старог папира и рециклажног материја услед пандемије 

корона вируса. 

 

7.1.4 САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Момчило Вулевић 

 

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

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

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

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

Саобраћајна секција у овој школској години није реализована због високе стопе заразе 

корона – вирусом и ограничења која су уведена како би се смањио ризик од инфекције 

вирусом. 

 

7.1.5 ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ програма: Јелена Игњатовић 

 

Школске 2020/21. године литерарно-рецитаторску секцију водила је наставница Јелена 

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

узимали учешће у њеном раду,у зависности од својих интересовања, афинитета и прилика. 

Комуникација међу члановима секције махом се одвијала на даљину, у виду преписке и 

слања снимљених материјала. Због ванредне ситуације (пандемија и комбиновани тип 

наставе, уз повремени општи прелазак на онлајн наставу) нису организоване планиране 

приредбе, нити посета Сајму књига. 

Чланови секције учествовали су: 

• на општинском и градском такмичењу младих песника  
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• на  школском и општинском такмичењу рецитатора 

• у изради „Школског забавника“ 

• литерарном конкурсу КЦ Футог „Љубав (ни)је само реч“ 

 

7.1.6 ДРАМСКA СЕКЦИЈA 

 

Водитељ секције: Марина Бијорац 

Наставница Марина Бијорац водила је драмску секцију у школској 2020/2021. години. Због 

актуелне епидемиолошке ситуације рад драмске секције у овој школској години није 

реализован у потпуности. У првом полугодишту ученици су наставу похађали онлајн од 

30.11. Није било могуће организовати приредбу поводом Дана Светог Саве, тако да у првом 

полугодишту часови драмске секције нису одржавани. У другом полугодишту реализован је 

мањи број часова. Ученици су почели са припремом приредбе поводом Дана школе. 

Одабрана су два текста јер су ученици били подељени у две групе (на начин на који су били 

подељени на групу А и Б у оквиру редовне наставе). Текстови су одабрани у договору са 

ученицима, подељене су улоге, одржано је неколико читачких проба, делимично је 

осмишљена сцценографија. Од 15. 03.  до 06. 04. Ученици су поново наставу похађали 

онлајн. С обзиром на то да није било могуће организовати приредбу поводом Дана школе, 

часови драмске секције више нису одржавани. (Ученици који су похађали драмску секцију 

похађали су и Нашу малу позорницу, радионицу у оквиру Обогаћеног једносменског рада, па 

су на тим часовима наставили да увежбавају извођење већ одабраних и нових драмских 

текстова.) 

7.1.7 СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Водитељи секција: Борис Бубало и Јасмина Тешић 

 

Због присуства вируса Covid19 и предузетих мера ради спречавања преношења заразе, у току 

прва три тромесечја нису били дозвољени спортови у којима постоје контакти. То значи да 

се у том периоду, на часовима физичког и здравственог васпитања, а самим тим ни на 

секцијама, нису реализовали спортови са лоптом, у смислу игре и сарадње између више 

играча. Рад се базирао на обучавању и увежбавању основних елемената технике.  

Одбојкашка  и фудбалска секција 

Ове школске године, у мају и јуну, сам реализовала  по 6 часова одбојкашке  и фудбалске 

секције. Сви часови су били усмерени ка припреми ученика за такмичење. На секцијама је 

било присутно 40 ученика. 

 

7.1.8 НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Милица Војводић 

Била сам координатор новинарске секције током ове школске године. Прикупљала сам 

материјале од ученика и наставника током школске године и пред крај школке године 
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изашао је нови број нашег Школског забавника. Број је .био посвећен годишњици настанка 

наше школе (180 година). Наставник историје Урош Миливојевић допринео је овом броју 

текстом о времену и историјској позадини настанка наше школе. 

Текстове сам уређивала, па прослеђивала наставници српског језика Јелени Игњатовић на 

лектуру. Урадила сам и крајњу обраду часописа. Часопис је постављен на званичној фејсбук 

страни, као и на сајту школе.  

 
https://ospavlepopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/%C5%A0kolski-zabavnik-Broj-8.pdf 
 

 

7.1.9 СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Водитељ секције: Горица Вељовић 

 

С обзиром на ограничено време наставе и ангажовања наставника у школи (3 дана), као и на 

забрану одржавања манифестација (приредба поводом Франкофоније) због већ познате 

ситуације са корона вирусом, није било могућности за одржавањем секције. Наставник је био 

више усредсређен на допунску наставу, у коју је била укључена и нова ученица 5.разреда 

(Срна Божић) која је променила језик дошавши у нашу школу и која је успешно положила 

испит из француског језика на крају године. Поменута ученица је учествовала на ликовном 

конкурсу, организованог од стране Француског института, под називом „Симболи 

Француске – симболи моје земље“. Освојила је 1. место у својој категорији и добила 

пригодну награду.  

 

7.2 УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

7.2.1 ЦРВЕНИ КРСТ 

 

Активности Црвеног крста у месецу септембру започели смо упознавањем  са 

ученицима 1. разреда.Сваки ученик је добио пригодан поклон,распоред часова а за сваку 

учионицу по два постера која нас уче и подсећају како треба одржавати хигијену и понашати 

се у време пандемије у којој се налазимо. 

У наредном месецу,21. Октобра 2020.одржано је предавање Црвеног Крста Барајево у 

шестом разреду. Тема је била „Превенција борбе болести зависности- дуван и алкохол“. Кроз 

предавање смо ученицима приближили значај очувања здравља и велику штетност од дувана 

и алкохола. Час је реализован у сарадњи са волонтерима Црвеног крста користећи 

одговарајући дидактички матријал. 

Истог дана реализовано је и предавање за ученике осмог разреда на тему 

“Унапређивање здравља у основном школама и здрава исхрана“где су ученици, учествујући 

у радионицама ,показали свије знање о здравој исхрани и научили нове чињенице корисне за 

њих. 

https://ospavlepopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/%C5%A0kolski-zabavnik-Broj-8.pdf
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У четвртом разреду, 23.10.2020. одржано је предавање и радионица на тему : „Борба 

против трговине људима“. Ученици су активно учествовали у раду користећи  припремљени 

дидактички материјал и урадили пано на ову тему. 

У априлу 2021. године ученици 3/1,4/3 ,4/1 би 6/1 су учествовали на такмичењу „Крв 

живот значи“. Радови ученика,ликовни и литерарни ,послати су у Барајево на општинско 

такмичење. Сви ђаци и наставници који су учествовали у овом такмичењу добили су награде 

и захвалнице. 

11.маја у 6.разреду направили смо  промоцију прве помоћи прилагођену њиховом 

узрасту,као увод у основну обуку прве помоћи која се спроводи у седмом и осмом разреду. 

17.5.2021. реализовано је школско такмичење ученика четвртог разреда „Шта знаш о 

Црвеном крсту“ Такмичење је било екипно и реализовано у просторијама школе. Победила је 

екипа из Шиљаковца и пласирала се на даље такмичење. 

Општинско такмичење је одржано у просторијама Црвеног Крста у Барајеву 

20.5.2021. Победила је екипа из ОШ“Кнез Сима Марковић“ из Барајева али,обе екипе су 

добиле наградно путовање, једнодневни излет до Београда који је реализован 1.јуна. 

Посетили су Природњачки музеј и сазнали да је једини ове врсте у Србији са највећом 

и најважнијом природњачком  колекцијом у земљи.Он чува драгоцени део нашег научног 

сазнања које нам даје наду да схватимо промене које се на нашој планети догађају. 

Прошетали су Калемегданом,видели ушће Саве у Дунав,споменик“Победник“, а на Дедињу 

посетили Јавни Акваријум и Тропикаријум.У дворушту ове куће видели су изложбу бонсаи 

дрвећа а затим одгледали филм из области акваристике,роњења и екологије.Ученици су са 

собом понели прегршт прелепих утисака. 

 

7.2.2  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ове школске године чланови Парламента су били: 

ПредседникПарламента – AнастасијаТиосављевић 8/1 

 

• Кристина Скорупан, 7/1 

• Теодора Лалић, 7/1  

• Предраг Становић, 7/1 

• Вук Јоксић, 7/1 

• Сара Поповић, 7/2  

• Илија Павловић, 7/2 

• Ана Поповић, 7/2 

• Андреј Радосављевић, 7/2 

• Ленка Биочанин, 7/3 

• Анђела Радуловић, 7/3 

• Стефан Јаковљевић, 7/3 

• Лука Стојковић, 7/3 
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• Анђела Илић, 8/1 

• Михајло Лацмановић, 8/1 

• Анђела Јоксић, 8/1 

• Лука Јордановић, 8/2  

• Лазар Јеремић, 8/2 

• Бојана Абрамовић, 8/2 

• Елена Закић, 8/2  

• Маја Здравковић, 8/3 

• Тијана Јевтић, 8/3  

• Павле Матић, 8/3 

• Александра Стојановић, 8/3 

 

За председника је изабрана Анастасија Тиосављевић 8/1, за заменика одн. потпредседника 

Тијана Јевтић 8/3, док је записничар Парламента био Лука Јордановић 8/2. Ученички 

парламент је имао своје представнике у раду више школских тимова и актива;  Теодора 

Лалић 7/1, представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе, Михајло 

Лацмановић 8/1, представник у Стручном активу за развојно планирање, Маја Здравковић 

8/3, представник у ,,Чуварима мира''. Представници Ученичког парламента у Школском 

одбору за ову школску годину су били . Александра Стојановић 8/3 и Анђела Илић 8/1. 

 

Оно што је у великој мери отежавало рад Парламента ове школске године је сигурно општа 

здравствена ситуација (пандемија), као и посебне мере које су морале да буду уведене, као 

нпр. подела ученика по групама. Наиме, ученици су били подељени у групу А и групу Б и 

похађали су наставу различитим данима, што је отежавало организацију и реализацију 

планираних активности. Такође, вишенедељни прелазак на онлајн наставу који је важио за 

све ученике, одн. могућност неких ученика да самоиницијативно прате наставу онлајн су 

такође неки од отежавајућих фактора. 

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

следеће активности: 

• Конституисање Ученичког парламента за школску 2020/21. годину 

• Одржано је четири састанака Парламента у току школске године (Конститутивна 

седница и три редовна састанка) 

• Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2020/21. годину 

• Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2020/21.годину 

• Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставних и 

ваннаставних активности у школи) 

• Разматрање начина школског живота у време пандемије и поштовање правила 

понашање (како треба чувати, пре свега своје здравље али и здравље других, 

поштовање мера безбедности ...)  
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• Учествовање у раду стручних актива и тимова школе преко својих представника (Тим 

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

професионалну оријентацију, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, 

Стручни актив за развојно планирање) 

• Учествовање у организацији и реализацији акције ,,Дан розе мајица'', међународног 

дана превенције вршњачког насиља (24. фебруара 2021) – интерактивна презентација 

коју су самостално саставили чланови Парламента, разговор и дискусија са 

ученицима о теми вршњачког насиља, од 1. до 4. разреда у матичној школи у Вранићу 

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

школске године 

• Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог, као и директор школе. 

 

7.4 КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ  

 

Културне активности обухватају: 

• прославу Дана школе, почетка и краја школске године и завршетка основношколског 

образовања и васпитања,  

• прославе школских и државних празника, приредбе и представе, 

• тематске изложбе и учешће на ликовним конкурсима које организују различите 

институције (Музеји, библиотеке...), 

•  јавно излагање и представљање ученичких радова у просторијама школе 

•  такмичења и смотре,  

• посете установама културе, 

• трибине, предавања, дебате са одређеном темом у сарадњи сајединицама локалне 

самоуправе,  

• хуманитарне акције, 

• пригодно обележењавање важних датума (Светски дан толеранције, пријатељства 

итд.). 

• Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, 

школског листа и спортских секција. 

Септембар: 

• Дани европске баштине "Наслеђе и образовање"- као школа која је на листи 

споменика културе, за следећу годину се припрема прослава 180 година од оснивања 

школе. 

• Пројекат "Мини мини" - Београдска асоцијација за спорт у школи 

• Градско такмичење у стоном тенису где су наше ученице узеле друго - Андреа 

Јеремић и четврто место - Анђелија Тодоровић. 

Октобар: 

• У сусрет дечијој недељи, поздрави деци целог света, млађи разреди. 
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• Седми маскенбал у оквиру "Дечије недеље" у сарадњи са ГО Барајево и 

организацијом Пријатељи деце Барајева. 

• Посета представника библиотеке из Барајева у оквиру Дечије недеље и презентација 

нових и занимљивих издања млађим разредима. 

• "Весели карневал" кроз Мељак - Дечија недеља 

• Литерарни конкурс "Зашто волим Србију" у оквиру манифестације Дечија недеља. 

• " Дан јабука" 

• Светски дан животиња обележен у оквиру Обогаћеног једносменског рада, одељење 

8-3 

• Обележавање годишњице злочина у Вранићу из Другог Светског Рата 

• Дан сећања на жртве у Првом Светком Рату 

• Уручење јавних признања Општине Барајево нашим наставницима. 

• Награде ученицима конкурса "Окрени/обрни/причу изокрени. 

Новембар: 

• Донација за заштиту здравља ученицима првог разреда, фондација Новак Ђоковић. 

• "Песничка сусретања" 2020. наши ученици и млађих и старијих разреда освојили прво 

место и пласман на градско такмичење. 

• Обележен Дан примирја у Првом Светском Рату. 

• 68. Конгрес психолога са учешћем нашег психолога. 

Децембар: 

• Самостална представа ученика трећег и четвртог разреда "У свету боја и облика". 

• "Песничка сусретања" градско такмичење, Матеја Бибић освојио трећу награду. 

• Ликовни конкукурс "Домовина се брани лепотом" похвала ученици Светлани 

Димитријевић, 3/3. 

Јануар: 

• Предвиђена прослава дана Светог Саве која није одржана услед епидемиолошке 

ситуације. 

Фебруар: 

• Обележен Светски дан ружичастих мајца 

• Обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља 

• Школско такмичење карикатура "Мали Пјер" наши ученици показали висок ниво 

талента за овај ликовни израз. 

• Градско такмичење у пливању где је наша ученица Елена Поповић освојила златну 

медаљу и прву медаљу из пливања за нашу школу. 

Март: 

• Међународно тестирање ПИРЛС 2021. једни од 170 школа у Србији која је изабрана 

да учествује у овом истраживању. 

• Општинско такмичење из Православног катихизиса, пласман наших ученика на 

градско/окружно такмичење. 

• Предвиђено такмичење из певања које није одржано због епидемиолошке ситуације. 
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Април: 

• Дан школе који није одржан због епидемиолошке ситуације,  али је снимљен "онлајн" 

час -"Очајан час" који је реализован од стране наставника школе и постављен на 

YouTube канал. Такође, снимљен је и видео материјал наших ученика који изводе 

сплет изворних песама на виолини и флаути. 

• Ликовни конкурс у организацији Француског института поводом месеца обележавања 

"Франкофоније" где је ученица Срна Божић освојила прво место. 

• Смотра рецитатора - општинско такмичење и изузетан успех са пласманом наше 

ученице Анастасије Андрејевић на градско такмичење. 

• Републичко такмичење из верске наставе, велики успех екипе "Свети Илија" 

• Градско такмичење "Васкршње ликовне радости деце Београда" представљају наши 

ученици. 

• Ликовни конкурс "Линија и боја чаролија моја" наша ученица Лена Јоксић освојила је 

прво место у категорији ученика трећег и четвртог разреда Републике Србије. 

• Градско првенство из рукомета - за ученице седмог и осмог разреда и освојено 

четврто место. 

Мај: 

• Градско такмичење из историје, наш ученик Стеван Мацура је освојио треће место. 

• Градско такмичење из кошарке за ученике седмог и осмог разреда, где су остварили 

запажен успех. 

• Спортски пројекат "Брзином до звезда" под покровитељством Општине Барајевои 

Спортског атлетског савеза Србијегде је наш ученик Никола Јоксић победио на трци 

од 30м из високог старта и пласирао се на градско такмичење.   

Јун: 

• Ново издање школског забавника у електронској форми. 

• Подела награда на републичком такмичењу у Богословији " Свети Јован Златоусти"  

• Пета смотра рециклаже и освојено прво место. 

• Планирана прослава завршетка школске године се није одржала због епидемиолошке 

ситуације. 
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VIII ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  

 

8. 1.  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

Програм превенције насиља 

 

 

записници 

Стручни тим за заштиту 

од насиља, 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

 

8. 2.  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА ОСМАКА 

школска 2020/21. година 

 

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

њиховим професионалним интересовањима. Анкетиран је укупно 51 ученика, одн. 84%. Од 

тога, 49% (25) дечака и 51% (26) девојчица. Ове године анкета је спроведена у виду Гугл 

анкете, највећи одзив је био у 8/2 ( 95% ученика је попунило анкету). 

 

51% осмака (26) каже да је већ одлучило коју школу, одн. који образовни профил хоће 

да упише, што је доста већи проценат него прошлих година. Нпр. пре две године (у школској 

2018/19.години) њих 32% (а 2017/2018. само 27%) је знало у истом периоду године коју 

школу жели да упише. Ове године је такође доста мањи број ученика изразио интересовање 

за индивидуалне разговоре који су добровољног карактера. 37,3% још увек размишља о две 

или више могућности, а 11,8% (6) ученика каже да не зна шта ће да упише и нема још 

никакву идеју о томе. У току поменуте шк. 2018/19. године, 4% ученика није знало коју 

школу да упише, али зато чак 13% њих није дало одговор на ово питање (ове године због 

природе Гугл анкете ученице су морали да одговоре на сва питања).  

 

 

 Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

1. Енглески језик 25 (49%) 

2. Српски језик/Историја/Физичко 16 (31,4%) 

3. Биологија 13 (25,5%) 

4. Техника и технологија 12 (23,5%) 

5. Географија/Математика 11 (21,6%) 

Пре две године одабир је био нешто другачији:   

1. Физичко 35 (66%) 

2. Математика 21 ( 40%) 

3. Ликовно 20 (38%) 

4. Биологија 13 (25%) 

5. Српски језик/Географија 11 (21%) 
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Можемо забележити велики успон Енглеског језика, који пре две године није био 

међу пет најомиљенијих предмета. То важи и за Историју која је сада на високом 

другом месту. Такође, ове године Техника и технологија улазе међу првих пет, што 

није забележено годинама уназад. Стандардно и ове и школске 2018/19. године ту су и 

Математика, Српски језик, Географија, Физичко и Биологија. Интересантно је да међу 

првих пет нема Ликовног који је практично сваке године биран у првих пет. 

 

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

интересантна су: 

1. Хуманистичко-здравствени рад и тзв. помагачке професије  - 8 

2. Електротехника и нове ИТ технологије/Администрација - 7 

3. Угоститељство – 4 

Школске 2018/19. године, резулати су били другачији: 

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

програмер, аутомеханичар, аутоелектричар ...) - 13 

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

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

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

Хуманистичко-здравствени рад је међу популарнијим професионалним областима већ пар 

година уназад, као и ИТ нове технологије, Електротехника и слично. Једина промена је што 

ове године недостаје већи број избора занимања из области Дизајна али се зато појављује 

опет област Угоститељство која је већ била међу прве три области. 

 

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

1. Медицински радник (лекар, медицински техничар, психијатар...) - 6 

2. Кувар/адвокат/програмер/професионали спортиста/економиста - 3 

Пре две године ситуација је била другачија: 

1. Професионални спортиста - 9 

2. Полицајац - 8 

3. Аутомеханичар - 7 

Интересантно је да се ове године не издвајају иста појединачна занимања, већ већи број врло 

различитих занимања и ни једно се не појављује у великом броју. 

Међу мање омиљеним занимањима, ове године ученици наводе: 

1. Медицински радник (лекар, психијатар, медицински техничар) – 18 

2. Наставник - 7 

3. Грађевински радник - 4 

Пре две године, било је овако: 

1. Трговац – 8 

2. Медицински радник (лекар) - 7 

3. Фризер и наставник - 6 
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Занимања из професионалне области Хуманистичко-здравствени рад су она око којих 

постоји изразита подела мишљења. Један број ученика их позитивно бира, као жељена 

занимања, док значајан број, чак већи број ученика, ова иста занимања негативно бира, одн. 

види као мање пожељна и занимљива. И ове и школске. 2018/19. године појављују се 

Медицински радник и Наставник, док ове године имамо и Грађевинског радника, а немамо 

Трговца.  

 

8. 3.  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат који у бази има развој 

школских спортских секција. Промовисали смо школу и ширу локалну заједницу са 

полигоном спретности такмичарског  карактера  који је повезао ученике седам општина и 

десет школа на једном месту. Искуства су позитивна, наставићемо са такмичарским 

карактером у наредном периоду. Школа је децембра 2019. године и децембра 2020. године 

аплицирала за Модел установу за развој школског спорта. 

 

Градско такмичење у спортској гимнастици 

 

Дана 26.02.2021.године. у простору гимнастичког клуба „ПОБЕДНИК“ на београдском 

сајму,одржано је градско такмичење у спортској гимнастици за ученике основних и средњих 

школа.Ана Поповић је била једина представница наше школе у појединачној конкуренцији за 

узраст 7 и 8 разреди.Такмичење је почело у заказано време и после краћег загревања су 

изашли на борилишта.Због слабе популарности овог спорта а и епидемиолошке 

ситуације,одазив је био више него скроман,па је Ана за конкуренцију имала само 8 

девојчица.Такмичење се одвијало по справама и групама,па је она почела са гредом и ту је 

вежбу извела одлично.Следеће на реду је био партер са саставом уз музичку 

подлогу.Сигурно најзахтевнија справа показала је колико је вежбања потребно да би се 

добио добар резултат остварио.Урадила је тачно и коректно,али недовољно у ритму,па је 

боља оцена изостала.Прескок и разбој је урадила одлично и заслужено остварила свој 

пласман на првом такмичењу ове врсте.Морам да истакнем да је велика трема пред свој деби 

доста осујетио ову талентовану девојчицу да да свој максимум а и чињеница да је имала јако 

мало тренинга због короне.Ана је почела да тренира прошле године,што је за овај спорт 

доста касно,али уз велики труд и љубав према гимнастици је успела да освоји 8 место у 

граду.Успех је огроман,искуство драгоцено и од ње ћемо у будућности  сигурно добијати још 

пуно добрих резултата. 

Наставник физичког васпитања: Борис Бубало 

 

Градско такмичење из пливања 

 

Млађи разреди (од првог до четрвртог разреда) 

Дана 18.02.2021. у 11.30.часова, у спортском центру „Гале Мушкатировић“,одржано је 

градско такмичење у пливању,за узраст од 1-4 разреда основних школа. 

Због епидемиолошке ситуације,узрасти су подељени по данима и на самом базену се веома 

водило рачуна да се испоштују све препоручене активности о заштити,па су у објекту били 

само такмичари у пратњи својих наставника. 
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Нашу школу је представљала само једна девојчица у дисциплини ЛЕЂНА техника а то је 

Елена Поповић,ученица 4 -1 одељења. 

После полусатног загревања,у краћем разговору смо договорили на шта треба да обрати 

пажњу при извођењу скока и праволинијског кретања.Без видљиве треме и спремна да се 

такмичи,изашла је на старт  у другој групи,шеста стаза.Стартовала је одлично и до краја трке 

је била супериорна и све време у водству.Трку је завршила резултатом 41.93,што је за чак 2 

секунде слабији резултат од њеног максимума и са стрепњом смо чекали ранг листу.Мало 

после трке смо сазнали и коначан пласман и Елена је била другопласирана,освојивши ПРВУ 

медаљу  из пливања за нашу школу,икада, и то сребро нам је засјало као највеће 

злато.Морамо додати и резултат првопласиране који је био 41.59.,што је за само 0.34 

стотинке брже од наше Елене.Честитке нашој ученици на вредном резултату и беспрекорном 

понашању. 

 

Старији разреди (од петог до осмог разреда) 

Дана 19.02.2021. у 9.30.часова, у спортском центру „Гале Мушкатировић“,одржано је 

градско такмичење у пливању,за узраст 5-6 разред основних школа. 

Због епидемиолошке ситуације,узрасти су подељени по данима и на самом базену се веома 

водило рачуна да се испоштују све препоручене активности о заштити,па су у објекту били 

само такмичари у пратњи својих наставника. 

Страхиња Радовановић је као представник 5.разреда,пливао у 5.групи,2.стаза краул 

техником.Нажалост,због прераног старта је дисквалификован,мада је солидно одпливао 

дистанцу од  50м. 

Милан Пантић је такође пливао краул,као представник 6.разреда у 7.групи,6.стаза и исто је 

направио грешку као и Страхиња,тако да је остао без пласмана на овом такмичењу. 

Утисак је да су оба ученика због велике паузе у тренинзима,као и недовољне кондиције и 

броја такмичења,били деконцентрисани,па су овакве почетничке грешке и некако 

разумљиве. 

У сваком случају видело се да су имали жељу да се надмећу,али су управо због тога и већ 

наведеног прошли без пласмана. 

Нема шта да им се замери и похвале за труд и понашање на такмичењу. 

Наставник физичког васпитања:  Борис Бубало 

 

Градско такмичење у футсалу 

 

Градско такмичење у футсалу, за ученике  и ученице петог и шестог разреда је одржано на 

отвореним теренима, на Ади Циганлији, 10.06.2021. године. 

Дечаци су се такмичили против ученика из Гроцке, ОШ ''Илија Гарашанин'', док су девојчице 

за противника имале ученице ОШ ''Краљ Петар Други Карађорђевић'', са Врачара. Обе наше 

екипе су изгубиле, дечаци на пенале (4-3), а девојчице из игре 3-0. 

Наставник физичког и здравственог васапитања 

Јасмина Тешић 

Градско такмичење у кошарци  

 

Градско такмичење у кошарци, за ученице петог и шестог разреда је одржано на отвореним 

теренима, на Ади Циганлији, 11.06.2021. године. 
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Ученице наше школе су за  противника имале екипу из Младеновца, ОШ ''Коста Ђукић'' . 

Противник је био бољи и заслужено победио. 

Градско такмичење у кошарци, за ученике петог и шестог разреда је одржано у спортском 

центру ''Шумице'', 15.06.2021. године. 

Ученици наше школе су за противника имали екипу са Вождовца, ОШ ''Милан Ђ. 

Милићевић'', која је била боља и заслужено победила. 

Градско такмичење у кошарци, за ученике  седмог и осмог разреда је одржано у спортском 

центру ''Шумице'', 18.05.2021. године. 

Ученици наше школе су за првог противника имали екипу из Гроцке, ОШ ''Илија 

Гарашанин''. Уз пуно труда и борбености успели су да победе вршњаке и да се пласирају у 

други круг такмичења. Други противник су били дечаци са Чукарице, ОШ ''Руђер Бошковић''. 

Противник је био бољи и заслужено победио. 

Градско такмичење у кошарци, за ученице  седмог и осмог разреда је одржано у спортском 

центру ''Шумице'', 19.05.2021. године. 

Ученице наше школе су за противника имале екипу из Гроцке, ОШ ''Свети Сава'', која је била 

боља и заслужено победила. 

 

Градско такмичење у одбојци 

Градско такмичење у одбојци, за ученике  и ученице седмог и осмог разреда је одржано у 

спортском центру ''Мастер'' у Земуну, 12.05.2021. 

Дечаци су се такмичили против ученика из Лазаревца, ОШ ''Војислав Вока Савић'', док су 

девојчице за противника имале ученице ОШ ''Бора Станковић'', са Вождовца. Обе наше екипе 

су изгубиле резултатом 2-0 у сетовима. 

 

Регионално - школско првенство  џудо 

 

28. априла 2021. године у Установи Вождовачки центар ,,Шумице'' у организацији Џудо 

савеза Београда одржано је Регионално-Школско појединачно првенство Београда за 

ученике/це основних и средњих школа (м+ж). Између пријављених 616 учесника (448 дечака 

и 168 девојчица) по први пут такмичила су се и наша три ученика. У 7:30 почела је пријава и 

мерење учесника,а у 11h итакмичење. Систем такмичења је једноструки репасаж на шест  

бојилишта,а првенство је било организовано по узрасним и тежинским категоријама. У 

другој групи, 2009/2010. годиште, у категорији од 30 до 66 kg за дечаке учествовали су 

Страхиња Дукић (ученик 5.разреда) и Милан Лалић (ученик 4.разреда), а у категорији од 32 

до 56kg за девојчице Марија Глишић (ученица 4.разреда).Децу на такмичење водила је 

Ирина Стефановић, наставник разредне наставе. Ученицима наше школе желимо много 

успеха у даљем бављењу спорта. 

 

8. 4.  ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Програм здравственог васпитања 

 

 

извештаји 

 

педагог ,психолог 

одељењске старешине и 

предметни наставници 
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8. 5.  ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са културним организацијама 

    

 

предавања 

записници  

 посете 

одељењски старешина 

психолог и педагог 

комисија за културну и 

јавну делатност 

 

 

8. 6.  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са организацијама за заштиту 

животне средине 

    

 

предавања 

записници  

 посете 

 

запослени у школи, 

родитељи, ученици 

 

 

8. 7.  ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са организацијама за социјалну 

заштиту ученика 

    

 

предавања 

записници  

 посете 

 

одељењски старешина 

 

 

 

8. 8.  ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  

 

Табела слободних и ваннаставних активности у школи, 

 школска 2020/2021.година 

 

Прво полугодиште школске 2020/2021. године 
Датум Активност                   

( назив и сажет опис)  

Учесник/ци Реализатор/и Докази 

 

01.09.2020. Хуманитарно-

еколошка акција 

,,Чепом до осмеха’’ 

Сви ученици 

школе у 

Мељаку 

Учитељице у 

Мељаку 

Захвалница 

школи 

09.09.2020. ,,Зелени талас”- 

саобраћајни полигон 

Ученици 

другог разреда 

у Вранићу 

Радица 

Ђорић,Милена 

Јанковић 

Решење о 

учешћу из ГО 

Барајево 

14.09.2020. Пројекат ,,Мини- Ученици Београдска Захвалница  
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мини“ , развој 

моторичких 

способности ученика 

млађих разреда  

првог и другог 

разреда у 

Вранићу 

асоцијација за 

развој 

школског 

спорта 

Драгана Гогић, 

Биљана Тасић, 

Александра 

Живаљевић, 

Радица Ђорић 

школи, објава са 

фотографијама 

на званичном фб 

профилу школе 

25.09.2020. ,,Дани европске 

баштине“  

- Наслеђе и 

образовање, 

мотив 

2020.године 

Сви ученици 

школе 

Градска 

општина 

Барајево, 

директор 

школе 

Пано у школи, 

објава са 

фотографијама 

на званичном фб 

профилу школе 

26.09.2020. Европски дан језика Ученици 

старијих 

разреда  

Милица 

Војводић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

03.10.2020. У сусрет Дечјој 

недељи, осликавање 

игралишта школе у 

Мељаку 

Ученици 

трећег разреда 

у Мељаку 

 

Оливера 

Поповић 

Митић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

04.10.2020. Светски дан 

животиња 

Радионица 

Обогаћеног 

једносменског 

рада- српски 

језик 

Јелена 

Кнежевић 

Пано у школи, 

објава са 

фотографијама 

на званичном фб 

профилу школе 

05.10.2020. Дечја недеља, 

осликавање 

игралишта школе у 

Мељаку 

Ученици 

првог и другог 

разреда у 

Мељаку 

Круна 

Станковић 

Кецојевић,  

Јадранка 

Мацура 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

06.10.2020. Дечја недеља, 

традиционални 

7.маскенбал 

Ученици 

млађих 

разреда у 

Вранићу 

Учитељице у 

Вранићу, 

представници  

ГО Барајево, 

организација  

,,Пријатељи 

деце Барајево“, 

директор 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

06.10.2020. Предавање др Горана 

Николића: 

,,Штетност цигарета 

и дуванског дима“ у 

Ученици 

трећег и 

четвртог 

разреда у 

Организација 

,,Пријатељи 

деце Барајево“,  

Оливера 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 
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оквиру обележавања 

Дечје недеље 

Мељаку Поповић 

Митић, Ирина 

Стефановић, 

директор 

школе 

06.10.2020. Посета 

библиотекарке 

Наталије Стевановић 

из библиотеке 

Барајево, 

представљање 

занимљивих издања 

у оквиру Дечје 

недеље 

Ученици 

трећег разреда 

у Мељаку 

Наталија 

Стевановић, 

библиотекарка, 

Оливера 

Поповић 

Митић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

06.10.2020. Маскенбал у Мељаку 

у оквиру Дечје 

недеље 

Ученици 

првог и другог 

разреда у 

Мељаку 

Круна 

Станковић 

Кецојевић,  

Јадранка 

Мацура 

Објава са 

занимљивостима   

на званичном фб 

профилу школе 

06.10.2020. Викторија 

Тодоровић, изведбе 

музике виолином  у 

оквиру Дечје недеље 

Ученици 

првог и другог 

разреда у 

Мељаку 

Викторија 

Тодоровић, 

ученица 

6.разреда наше 

школе  

Круна 

Станковић 

Кецојевић,  

Јадранка 

Мацура 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

09.10.2020. Карневал поворка и 

маскенбал кроз 

Мељак 

Ученици 

трећег и 

четвртог 

разреда у 

Мељаку 

Оливера 

Поповић 

Митић, Ирина 

Стефановић, 

полицијска 

патрола ПС 

Барајево, 

директор 

школе 

Допис ПС 

Барајево за 

подршку 

патроле 

полиције за 

организовану 

пратњу ученика,  

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

14.10.2020. Литерарни конкурс 

на тему ,,Зашто 

волим 

Србију", који је 

спроведен у оквиру  

Дечје недеље 

Ученици 

четвртог 

разреда у 

Мељаку 

Ирина 

Стефановић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе,  

Захвалница 
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16.10.2020. Квиз,,Хероји природе 

и 

окружења’’(Смањењ

е ризика од 

катастрофе) 

Ученици 4/3 

разреда 

Црвени крст, 

Ирина 

Стефановић 

Дипломе  

20.10.2020. ,,Дан јабука“ 

Манифестација са 

одабиром најлепше 

декорисаног домаћег 

производа од јабука и 

најукуснијег домаћег 

производа од јабука 

Сви ученици 

школе, ГО 

Барајево, Дом 

здравља 

Барајево, 

Школска 

управа 

Београд, 

Сви учитељи и 

наставници 

школе, управа 

школе са 

стручним 

сарадницима и 

помоћним 

особљем, 

родитељи 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе, 

записници Тима 

за Обогаћени 

једносменски 

рад и 

међупредметне 

компетенције и 

ученичко 

предузетништво 

Писма подршке 

реализатора 

21.10.2020. 

 

Обележавање 

21.октобра - Дана 

сећања на српске 

жртве у Другом 

светском рату 

Ученици 

осмог разреда  

Урош 

Миливојевић, 

Љиљана 

Бабић- МЗ 

Вранић, 

директор 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

21.10.2020. Предавање Црвеног 

крста: ,,Превенција 

борбе болести 

зависности“, 6.разред 

и ,,Унапређивање 

здравља ученика у 

основним школама-

здрава исхрана“, 

8.разред 

Ученици 

шестог и 

осмог разреда 

Црвени крст 

Барајево, 

Добринка 

Маринковић, 

директор 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

23.10.2020. Предавање Црвеног 

крста: ,,Болест 

прљавих руку“, 

,,Промоција хуманих 

вредности“ и ,,Борба 

против трговине 

људима“ 

Ученици 

четврог 

разреда у 

Вранићу 

Црвени крст 

Барајево, 

Добринка 

Маринковић, 

директор 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

29.10.2020. Конкурс 

Обрни/Окрени/Причу 

изокрени  

Освојено 3.место на 

Анита 

Танасијевић, 

група 

радионице за 

Јелена 

Кнежевић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 
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конкурсу и додела 

награде 

српски језик 

Обогаћеног 

једносменског 

рада
5
 

02.11.2020. Донација пакета за 

заштиту здравља  

Novak Djokovic 

Foundation  Koloid и 

Galenika Pharmacia 

Ученици 

првог разреда 

Вранић, 

Мељак и 

Шиљаковац 

 

 

 

 

 

Драгана Гогић, 

Биљана Тасић, 

Круна 

Станковић 

Кецојевић, 

Драгана 

Мићић, 

директор 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

06.11.2020. Вук Стефановић 

Караџић, српски 

филолог и 

књижевник, 

обележавање дана 

рођења 

Сви ученици 

школе 

Сви учитељи и 

наставници 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

10.11.2020. ,,Песничка сусретања 

деце и младих 

Београда", 

такмичење ученика у 

писању песама на 

слободну тему 

Сви ученици 

школе
6
 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

српског језика 

и 

књижевности, 

организација 

,,Пријатељи 

деце Барајево“, 

директор 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе, 

дипломе и 

награде 

ученицима 

28.11.2020. 68.конгрес 

психолога, учешће на 

округлом столу са 

темом: Примена 

индивидуализованог 

плана ( ИОП3) у раду 

са даровитим 

ученицима 

Психолози  Драгана 

Николић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

03.12.2020. Градско такмичење 

,,Песничка сусретања 

Матеја Бибић, 

22
7
 

Организација 

,,Пријатељи 

Објава са 

занимљивостима  

                                                 
5
 Анита Танасијевић, 3.место на конкурсу ,, Обрни/Окрени/Причу изокрени“  

6
 Матеја Бибић и Ана Јаковљевић освојено прво место на општинском такмичењу, Данка Биочанин и Сара 

Поповић освојено друго место, Ања Радовановић и Јана Михаиловић освојено треће место у категорији 

ученика млађих разреда, а у категорији ученика старијих разреда освојено друго место Лана Михајловић, 

Павле Ташић и Угљеша Броћиловић освојено треће место. 
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деце и младих 

Београда“ 

деце Барајево“ на званичном фб 

профилу школе  

05.12.2020. ,,Домовина се брани 

лепотом и знањем “, 

ликовни конкурс 

Светлана 

Димитријевић, 

33
8
 

Оливера 

Поповић 

Митић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе, 

Захвалница  

14.12.2020. Ликовни конкурс 

,,Мој град-моја 

општина’’ 

Ања 

Радовановић 

2.место 

Стефан 

Андрејевић 

4.место 

Ирина 

Стефановић 

Стручно веће 

млађих разреда 

децембар, 

2020. 

,,Писмо Деда Мразу“ Ученици 

млађих 

разреда 

Ирина 

Стефановић, 

Милена 

Јанковић 

Соња Стошић 

Слађана 

Дамевић 

 

 

Препоручене 

пошиљке из 

школе, 

разгледница 

Поште Србије-

захвалност за 

учешће на 

наградном 

конкурсу 

Друго полугодиште школске 2020/2021. године 

09.02.2021. 

 

 

 

 

Конкурс ,,Фондације 

Тијана Јурић“ под 

називом ,, Буди 

сигурнији на 

интернету“ 

Драмско-

рецитаторска 

и литерарна 

секција 

Обогаћеног 

једносменског 

рада 

Јадранка 

Мацура 

Аутори 

текстова: Дуња 

Давидовић 43 и 

Сташа 

Давидовић 33 

17.02.2021. 40. Мали битољски 

Монмартр, 

међународни дечији 

ликови фестивал 

Дечији ликовни 

студио „Св. Кирил и 

Методије“, Битољ, 

Република северна 

Македонија 

  

21 ученик  

(од 5- 8. 

разреда) 

Тања 

Веселиновић 

меморандум о 

слању са 

списком ученика 

и фотографије 

радова 

                                                                                                                                                                  
7
 Матеја Бибић 22, 3.награда на градском такмичењу ,,Песничка сусретања деце и младих Београда“ 

8
 Светлана Димитријевић 33, индивидуална похвала на ликовном конкурсу ,,Домовина се брани лепотом и 

знањем“ 
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26.02.2021. ,,Дан розе мајица”, 

обележавање 

међународног дана 

борбе против 

вршњачког насиља 

Ученици 

школе, Ђачки 

парламент, 

Чувари мира 

Тим за заштиту 

од насиља 

Објава и слике 

на званичном 

фејсбук профилу 

школе 

  

25- 26. 02. 

2021. 

  

Школско такмичење 

Смотра за најбољу 

дечију карикатуру 

 „ Мали Пјер” 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

и Пријатељи деце 

Србије и ОШ „ Павле 

Поповић“ 

  

  

21 ученик 

(од 5-7. 

разреда) 

  

  

Тања 

Веселиновић 

1. место: Маша 

Тајхтеровић 53, 

Аница Марковић 

71 и Ненад 

Радовић 72 

2. место: Павле 

Ташић 53 и Јана 

Јелић 72 и 

3. место: 

Угљеша 

Броћиловић 53 

01. 03. 2021. Општинско 

такмичење - Смотра 

за најбољу дечију 

карикатуру „ Мали 

Пјер“ 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја , 

Пријатељи деце 

Србије и ОШ „ Павле 

Поповић“ 

Маша 

Тајхтеровић 

53, Павле 

Ташић 53 и 

Угљеша 

Броћиловић 53 

Јана Јелић 72 и 

Ненад 

Rадовић 72 

Аница 

Марковић 71 

  

  

  

Тања 

Веселиновић 

1. место:  Ненад 

Радовић 72 и 

Павле Ташић 53 

2. место: Јана 

Јелић 72 и 

Угљеша 

Броћиловић 53  и 

3. место: Маша 

Тајхтеровић 53 и 

Аница Марковић 

71 

  

14. 03. 2021. Конкурс за најлепшу 

љубавну песму 

,,Љубав (ни)је само 

реч 2021!“, Културни 

центар Младост,  

Футог 

Литерарна 

секција 41 

 

 

Ученици 43 

 

Љиљана 

Каличанин 

 

 

Ирина 

Стефановић 

Аутори песама: 

Анита Узелаци и 

Јована Ђорић 

(послато мејлом) 

 

Радовановић 

Ања  

16. 03. 2021. Литерарни и ликовни 

конкурс 

,,Библиотека-

жељотека“, Дечја 

Драмско-

рецитаторска 

и литерарна 

секција 

Јадранка 

Мацура 

 

Аутори 

текстова: 

Дуња Давидовић 

43 и Анђелија 
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библиотека ,,Чика 

Јова Змај“, Београд 

Обогаћеног 

једносменског 

рада 

Ученици 43 

,,У свету боја 

и облика“, 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског 

рада млађих 

разреда у 

Вранићу 

 

 

Ирина 

Стефановић 

 

 

Сузана Јевтић 

Николић 23 

(послато мејлом) 

 

 

 

Радовановић 

Ања и 

Андрејевић 

Стефан 

 

Ученици 

радионице 

Обогаћеног 

једносменског 

рада 

26.03.2021. 9. БУДИ конкурс : 

„Мале лудости - 

велике мудрости“ 

Културни центар 

Панчева, удружење 

грађана БУДИ уз 

подршку 

Италијанског 

института за културу 

у Београду  

10 ученика 5. 

разреда (5-1, 

5-2 и 5-3) 

Тања 

Веселиновић 

списак ученика, 

фотографије 

радова, послато 

поштом 

27. 03. 2021. Ликовни конкурс 

Дечјег културног 

центра Ниш ,,Линија 

и боја чаролија моја“ 

Ученици 33 из 

Мељака 

Оливера 

Поповић 

Митић 

Соња Стошић 

Слађана 

Дамевић 

(послато поштом) 

 

31.03.2021. Ликовни конкурс 

организован од 

стране Француског 

института поводом 

месеца 

Франкофоније.  

Тема: +,,Симбол 

Француске - симбол 

моје земље” 

Ученица 5/2 

Срна Божић
9
 у 

Вранићу 

Горица 

Вељовић, 

наставник 

француског 

језика 

 

 

потврда, 

резултати 

конкурса (1. 

место) 

објављени на ФБ 

профилу 

Удружења 

професора 

француског 

језика, објава на 

сајту и на 

званичном ФБ 

                                                 
9
 Срна Божић, 5/2, освојено 1. место на конкурсу ,,Симбол Француске- симбол моје земље”. 
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профилу наше 

школе  

16.04.2021. 27. ВАСКРШЊЕ 

ЛИКОВНЕ 

РАДОСТИ ДЕЦЕ 

БЕОГРАДА - 

УСКРШЊИ 

ЛИКОВНИ 

КОНКУРС 

Ученици 1/3 

из Мељака 

Ученици 4/3 

из Мељака 

Ученици 

одељења 3/1 

Ученици 

одељења 3/2 

Ученици 

одељења 1-1 

Ученици 

одељења 2-2 

Ученици 

одељења 4/1 

Ученици 

одељења4/2  

Ученици 

oдељења 3/4 

Круна 

Станковић 

Кецојевић 

Ирина 

Стефановић 

Соња Стошић 

Слађана 

Дамевић 

Драгана Гогић 

Радица Ђорић 

Љиљана 

Каличанин 

Добринка 

Маринковић 

Драгана 

Мићић 

(послато мејло 

 

Виктор Дроњак 

1.место Вања 

Лазић 

2.место Матеја 

Којић 

3.место Данка 

Биочанин 

1.место на 

општинском 

такмичењу и 3. 

место на 

градском 

такмичењу 

21.04.2021 Пројекат “Мини-

мини”, развој 

моторичких 

способности ученика 

млађих разреда 

Ученици 2-2 

одељења 

Ученици 2-1 

одељења 

Ученици 

одељења 3/1 

Ученици 

одељења 3/2 

Радица Ђорић 

Милена 

Јанковић 

Соња Стошић 

Слађана 

Дамевић 

 

23.04.2021. Организација Деца 

Барајева - 

осликавање дрвених 

јаја (школско 

такмичење) 

Ученици 1/3 

из Мељака 

Ученици 

одељења 2/2 

Круна 

Станковић 

Кецојевић 

Радица Ђорић 

Записник 

стручног већа 

разредне наставе 

 26.04.2021 Организација Деца 

Барајева-осликавање 

дрвених 

јаја(општинско 

такмичење) 

Сва одељења 

од 1.до 

4.разреда у 

Вранићу, 

Мељаку  и 

Шиљаковцу 

Сви 

наставници од 

1.до 4.разреда 

Записник 

стручног већа 

разредне наставе 

11. 05. 2021.  Црвени крст Барајево 6/1 Тања 

Веселиновић 

Запис у Књизи 

дежурства у 

Вранићу 

26. 05. 2021. Пројекат ,,Брзином 

до звезда”, 

општинско 

8 дечака и 8 

девојчица 4/1 

и 4/2 из 

Сузана Јевтић, 

Асоцијација за 

школски спорт, 

Извештај са 

одржаног 

општинског 
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такмичење Вранића Јела 

Стевановић, 

Спортски савез 

Барајево 

такмичења 

пројекта, објава 

на фб школе 

сајту школе, 

освојено 1. 

место- дечаци
10

 

31. 05. 2021. Дан ООУ ,,Аврам 

Писевски”, Скопље, 

Република 

Македонија 

Обогаћени 

једносменски 

рад ( Вранић, 

Мељак и 

Шиљаковац), 

ликовна 

култура 

старији 

разреди 

Тања 

Веселиновић, 

Сузана Јевтић, 

Маја Костић, 

Јадранка 

Мацура, 

Александар 

Давидовић, 

Рада Ђукић 

Петровић, 

Јелена 

Кнежевић, 

Марина 

Бијорац, Јела 

Стевановић 

Видео 

конференција 

поводом 

обележавања 

Дана школе 

,,Аврам 

Писевски” У Р. 

Македонији            

( прилог 

обележавању 

објављен на фб 

школе и сајту 

школе) 

05. 06. 2021. 5. смотра ,,Чаролија 

рециклаже”, 

Друштво учитеља 

Београда 

Ученици 1-2 

из Вранића и 

комбинованог 

1-3-3/3 из 

Шиљаковца 

Биљана Тасић 

и  

Драгана 

Мићић
11

 

награде 

победничкој 

екипи, објава на 

фб и сајту школе 

11.06.2021. ”Мобилни 

едукативни 

саобраћајни полигон 

“ , удружење 

,,Пролаз” 

Ученици од 1-

3 разреда  

Вранић 

Биљана  Тасић 

Драгана Гогић 

Радица Ђорић 

Милена 

Јанковић 

Слађана 

Дамевић 

Соња Стошић 

Подељени 

информатори 

свим ученицима 

у виду  возачке 

дозволе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Никола Јоксић, 4/1, освојио 1. место у категорији дечаци, општина Барајево. 
11

 Освојено 1. место на 5. смотри ,,Чаролија рециклаже”. 
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8. 9.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са родитељима 

 

 

 

     

 

предавања 

записници Савета 

родитеља 

 

одељењски старешина 

директор школе 

 

1. Присуство родитеља на родитељским састанцима:  

Присуство родитеља на састанцима редовније је у млађим разредима. У вишим разредима 

варира. Током школске године у вишим разредима интересовање родитеља је слабије и 

појављују се, углавном, по позиву. 

 

2. Учешће родитеља у хуманитарним акцијама 

У нашој школи се спроводи акција „Чеп за хендикеп“ која је намењена набавци ортопедских 

и осталих помагала. Родитељи помажу ученицима у прикупљању пластичних чепова у овој 

акцији већ другу годину. 

У подручном одељењу у Мељаку организован је „Ускршњи вашар“ на коме је приређена 

продајна изложба ученичких радова (рукотворина, цртежа, колачића...). Зарађени новац је 

искоришћен за опремање школе у договору са родитељима. 

У школи родитељи и ученици су учествовали у неколико акција организације Црвеног крста 

(„Крв живот значи“ – литерарни и ликовни радови ученика; крос „За срећније детињство“). 

Међу родитељима било је оних који су добровољно дали крв, док су ученици учествовали у 

обавештавању грађанства путем поделе летака. 

 

3. Уређење школског простора 

Поједини родитељи су учествовали доношењем цвећа у саксијама у оплемењивању школског 

простора.  

 

4. Учешће у организацији излета и прослави матурске вечери 

Прослава матурске вечери је у потпуности организована од стране родитеља. 
 

  

8. 10.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ   

Ниво: Општина 

           Град 

           Република 

 

документација 

школе 

 

секретар, директор 
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IX УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА, КОНКУРСИМА И ОСТАЛИМ 

ПРОГРАМИМА 

 

 

9. 1.  ПРОЈЕКАТ ,,ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД'' 

 

Табела примера добре праксе Обогаћеног једносменског рада, 

школска 2019/2020.година и школска 2020/2021.година 

 

Вођење документације о раду пројекта Обогаћени једносменски рад, 

праћење и евалуација 

Активност Сажет опис Докази 
12

 
Елаборат 

активности/радионица за 

прво полугодиште 

школске 2019/2020.године  

Елаборат са свим припадајућим 

глобалним и оперативним плановима, 

распоредом активности/радионица 

пројекта само у матичној школи Вранић 

у старијим разредима где се настава 

одвија у две смене. 

 

Елаборат ОЈР, прво 
полугодиште 2019-2020..docx 

Елаборат 

активности/радионица за 

друго полугодиште 

школске 2019/2020.године  

Елаборат са свим припадајућим 

глобалним и оперативним плановима, 

распоредом активности/радионица 

пројекта у матичној школи Вранић-

старији разреди и 4.разред млађи разреди 

у подручном одељењу Мељак, где се 

настава одвија у две смене. 

 

Елаборат ОЈР, 
друго полугодиште 2019-2020..docx 

Елаборат 

активности/радионица за 

прво полугодиште 

школске 2020/2021.године  

Елаборат са свим припадајућим 

глобалним и оперативним плановима, 

распоредом активности/радионица 

пројекта у свим разредима матичне 

школе у Вранићу и подручним 

одељењима у Мељаку (где се настава 

одвија у две смене) и Шиљаковцу где је 

рад у једној смени. 

Елаборат ОЈР , 1. 
полугодиште  2021-2022..docx 

Елаборат ОЈР, прво 
полугодиште 2020-2021..doc 

Елаборат 

активности/радионица за 

друго полугодиште 

школске 2020/2021.године  

Елаборат са свим припадајућим 

глобалним и оперативним плановима, 

распоредом активности/радионица 

пројекта у свим разредима матичне 

школе у Вранићу и подручним 

одељењима у Мељаку (где се настава 

одвија у две смене) и Шиљаковцу где је 

рад у једној смени. 

 

Елаборат ОЈР, 
2.полугодиште 2020-2021. (1).docx 

                                                 
12

 Докази су доступни на увид двоструким кликом на документ; 
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Елаборат 

активности/радионица за 

друго полугодиште 

школске 2020/2021.године  

Елаборат са свим припадајућим 

глобалним и оперативним плановима, 

распоредом активности/радионица 

пројекта у свим разредима матичне 

школе у Вранићу и подручним 

одељењима у Мељаку (где се настава 

одвија у две смене) и Шиљаковцу где је 

рад у једној смени. 

Елаборат ОЈР , 1. 
полугодиште  2021-2022..docx 

 

 

 

Дневници праћења 

реализација активности 

Вранић, Мељак и 

Шиљаковац
13

 са 

припадајућим распоредима 

активности/радионица 

Самостално осмишљени Дневници 

праћења реализација 

активности/радионица у матичној школи 

у Вранићу и подручним одељењима 

Мељак и Шиљаковац.  

Дневнике праћења допуњује и званична 

платформа школе Гугл учионица у којој 

свака активност/радионица има своју 

учионицу за рад наставом на даљину у 

посебним условима, а акценат се ставља 

на непосредни рад са заинтересованим 

ученицима група у школи.  

Дневник праћења 
Вранић.doc  

 

Дневник праћења 
Шиљаковац.doc  

 

Дневник праћења 
Мељак.docx  

Евалуациони листићи
14

 Самостално осмишљени евалуациони 

листићи за процену исхода остварености, 

степена задовољства и препорука за 

даљи рад- служе у сврху наредне SWOT 

анализе. 

Евалуациони 
листићи.docx  

SWOT анализе за сваку 

активност/радионицу у 

оквиру Записника са 

састанка Тима за 

Обогаћени једносменски 

рад 

На основу ових анализа где се врши 

вредновање и самовредновање рада се 

добија јасна слика где су предности 

(снаге и могућности) за рад, а где су 

проблеми ( слабости и претње) за 

одвијање планираних 

активности/радионица ( пресек у даљем 

планирању анкета заинтересованости за 

наредни Елаборат). 

 

Записник са прве 
ванредне седнице Тима за ОЈР.doc 

Дипломе и награде за 

остварене резултате или 

учешћа у активностима  

Похвале и награде за учешћа и освојеним 

местима у разним активностима у виду 

диплома или књига са посветом. Дан јабука 2020. 
диплома.docx  

Тим за Обогаћени 

једносменски рад, 

записници са седница
15

 

Целокупна документација у вези 

записника са седница Тима се налази у 

школи у штампаној и електронској 

 

                                                 
13

 Дневници са  активностима/радионицама  Обогаћеног једносменског рада су специфични и разнолики  у 

матичној школи и подручним одељењима (самостално осмишљени); 

14
 Евалуациони листићи за процену остварености, осећања и размишљања након сваке радионице или целине         

( самостално осмишљени); 
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форми, доступна на увид/ седнице, 

извештаји, планови, анализе, анкете. 
Записник са 

2.седнице Тима ОЈР.doc 
Сајт школе  www.ospavlepopovic.edu.rs 

Званични фб профил 

школе за промоцију рада 

школе и пројекта 

Обогаћени једносменски 

рад (дигиталне 

компетенције) 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712 

 

 

П Р И М Е Р И   Д О Б Р Е   П Р А К С Е 

О Б О Г А Ћ Е Н О Г  Ј Е Д Н О С М Е Н С К О Г  Р А Д А
16

 

 

Активност Сажет опис
17

 Докази 
 

Презентација пројекта 

Обогаћени једносменски 

рад 

Част и задовољство као учесници пројекта 

смо исказали кроз наративно обраћање у 

педагошком  часопису Просветни преглед; 

иновација у раду школе која је донела 

похвале родитеља, шире локалне заједнице 

и отворила неслућене могућности за развој 

школе. 

Чланак ОЈР у 
ПП.pdf

 

 

Пројекат и почетак 

активности под слоганом 

,,Стварамо заједно“  

Активност под слоганом ,,Стварамо заједно 

која је повезала учеснике радионице 

Обогаћеног једносменског рада, Библиотеке 

града Београда и Градску општину Барајево 

промовисана у новинама ГО Барајево. 

ГО Барајево, 
новине.pdf

 

 

 

Храм Светог Илије у 

Вранићу, музеј и ризница 

кроз визуру пројекта 

ОЈР-а 

Обилазак и усвајање драгоцених 

информација о историјским и културним 

знаменитостима нашег краја ( Црква, 

Матића кућа, римска налазишта, музеј, 

ризница…), учешће на такмичењима, 

ширење повезаности са свим актерима 

друштвене заједнице. 

Архијерејско 
намесништво бељаничко, препорука.pdf

 

 

Приредба поводом 

годишњице завичајне 

библиотеке у Вранићу 

Заједнички рад учесника радионице српског 

језика пројекта ОЈР-а, МЗ Вранић и 

Библиотеке града Београда на пригодној 

приредби за обележавање годишњице 

завичајне библиотеке која је смештена у 

Препорука 
Библиотеке Града Београда.pdf

 

                                                                                                                                                                  
15

 Самоиницијативно формиран Тим за Обогаћени једносменски рад на нивоу школе који је у сарадњи са Тимом 

за обезбеђивање квалитета и развоја установе у директном односу, са осталим тимовима индиректно. 

16
 У даљем тексту скраћеница коју је дао наш Тим – ОЈР. 

17
 Подразумева се развој свих међупредметних компетенција које развијамо код ученика, у зависности од 

активности и не наводимо их експлицитно. 

http://www.ospavlepopovic.edu.rs/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712
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спомен соби Спомен дома у Вранићу. 

 

,,Кад си у колу, ваља да 

играш“ 

Презентација пројекта ,,Кад си у колу, ваља 

да играш“, промоција имена и лика Павла 

Поповића, по коме школа носи име, 

културно вече са писцима и широм 

локалном заједницом. 

Препорука КУД 
Вранић.pdf

 

 

,,Павле Поповић“ школа 

и Вранић на Википедији 

Представљање наше школе, лика и дела 

Павла Поповића, као и Вранића и околних 

места у целини на Википедији, за 

заинтересоване широм света, рад учесника 

радионице српског језика ОЈР. 

Preporuka MZ 
Vranić.pdf

 

Братимљење са ОШ 

,,Борис Кидрич“ у 

Словенији 

Заједно са општином Барајево, МЗ Вранић 

започете активности за посете и 

братимљење две школе и две општине- 

Барајево и Кидричево. 

Председник ГО 
Барајево, препорука.pdf

 
 

 

Поклони за 8.март 

У оквиру радионице Ручни рад и Весела 

радионица - израда украсних и употребних 

предмета са емотивном наменом 

поклона/знака пажње нашим мајкама, 

бакама, теткама… Текст објављен у 

Просветном прегледу са фотографијама 

говори више… 

 

Чланак у ПП.pdf

 

 

 

,,Дан јабука“
18

 

Важност јабуке, националног воћа, уз 

такмичарски дух и повезивање свих актера 

друштвене заједнице, пре свега родитеља и 

ученика целе школе, иницијатива Тима ОЈР-

а у целини са свим радионичарским 

групама. 

Дом здравља 
Барајево.pdf

 

 

Израда употребних и 

украсних предмета 

Уз коришћење инструкција сајтова са 

интернета и уз одговарајући материјал 

вежбање креативности и фине моторике 

руку долазимо до производа који ће бити 

поклони, ученичко предузетништво са 

оснивањем Ученичке задруге. 

Весела 
радионица.ppt

 

 

 

 

 

 

Чаробан свет бројева
19

 

Математика се делимично види кроз ппт у 

прилогу, али прави ефекат радионица ОЈР-а 

се очитава у Извештају о Завршном испиту 

2020. као и оценама које ученици постижу 

јер се математика кроз ОЈР-воли! 

Издвојити посебну радионицу као пример 

добре праксе је веома тешко, јер је свака 

специфична на свој начин и уводи поимање 

математике у свест и разумевање ученика на 

начин који редовна настава не дозвољава у 

презентација 
3.pptx

Волимо математику 
и ОЈР.pptx

                                                 
18

 Прва у низу манифестација (Област квалитета 5.5.1.) која ће постати традиција и по којом ће се 

препознавати школа и пројекат ОЈР. 

19
 Свака радионица понаособ је пример добре праксе , сконцентрисане око једне области. 
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тој мери колико је ученицима потребно.  

У томе је предност и моћ ОЈР-а! 

Где год је могуће повезује се са знањем из 

других области, интегрише са постојећим 

знањем и указује на могућности које 

постоје. 

презентација 
4.pptx

презентација 
5.pptx

презентација 
2.pptx

 
 

 

Између магије и хемије 

Свакодневно сусретање са пиктограмима и 

повезивање њиховог значења са хемијским 

супстанцама је изазов чак и за ученике петог 

и шестог разреда. 

Особине угљен-моноксида научене на овај 

начин се никад не заборављају. 

Пиктограми.pptx

ЦО2.pptx

 
 

 

 

Сапуни са мирисом 

лаванде и лимуна 

Интердисциплинарна радионица која је 

повезала математику, физику и хемију уз 

пригодну музику и расположење које носи 

магија стварања је донекле пренета у 

презентацију. Учешће колега који нису у 

пројекту ОЈР-а и ученика радионице је 

немерљиво ефектно уз коначан произво- 

мирисни сапуни који су се после сушили две 

недеље. 

 

 

 

Сапуни лаванда и 
лимун.pptx

 

 

 

 

Свети Сава и хемија 

Тематски дан посвећен Светом Сави кроз 

више предмета и радионицу ОЈР-а. 

Учење на овакав начин се никад не 

заборавља и долазимо до њихове реченице: 

,,Зашто раније нисмо имали Обогаћени 

једносменски рад? Сад све запамтимо.“ 

Свети Сава и 
хемија.pptx

 

 

 

 

Декупаж - пробуди 

креативца у себи! 

Посебна техника осликавања разних 

површина лепљењем мотива са папирних 

салвета, колекција осликаних украсних и 

употребних предмета која ће светлост дана 

угледати приликом обележавања 180 година 

настанка Основне школе ,,Павле Поповић“ – 

1. априла 2021. године. 

 

Верујте на реч или 

будите наш драги гост 

поводом 180 година од 

оснивања наше школе, 

па макар и виртуелно. 

Дан ООУ ,,Аврам 

Писевски“ Скопље, Р. 

Македонија 

Обележавање Дана школе учешћем на видео 

конференцији, уз приказ материјала који 

смо послали (цртежи, видео снимци). Чајанка.mp4
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9. 2.  ПРОЈЕКАТ ,,МИНИ-МИНИ'' 

 

МИНИ-МИНИ СПОРТ је пројекат Спортског савеза Београда замишљен као увод и 

припрема за школска спротска такмичења, један од најмасовнијих пројеката које подржава 

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину. 

МИНИ МИНИ СПОРТ подстиче системско вежбање, ствара навике за учешће у спорту и 

што је најважније деци, без обзира на реалне физичке способности и стварну спортску 

обдареност пружа могућност да своје потребе у области спорта квалитетно задовољавају.  

Програм је намењен ученицима млађим ученицима имајући у виду чињеницу да су период 

поласка у школу, почетка школовања и социјализација веома важни као предуслов правилног 

психофизичког развоја деце. Такође, изражена је потреба за повећањем физичке активности 

у циљу превенције постуралних поремећаја и хипокинезије код деце млађег школског 

узраста. Поред спортске, рекреативне и едукативне димензије, овај пројекат има изразиту 

социјалну компоненту а деца кроз дружење најлакше усвајају знања и нове навике. У нашој 

школи је ово већ четврта година како се реализовао овај пројекат.  

 

14.09.2020. Пројекат ,,Мини-

мини“ , развој 

моторичких 

способности ученика 

млађих разреда  

Ученици 

првог и другог 

разреда у 

Вранићу 

Београдска 

асоцијација за 

развој 

школског 

спорта 

Драгана Гогић, 

Биљана Тасић, 

Александра 

Живаљевић, 

Радица Ђорић 

 

 

 

 

Захвалница  

школи, објава са 

фотографијама 

на званичном фб 

профилу школе 

21.04.2021 Пројекат “Мини-

мини”, развој 

моторичких 

способности ученика 

млађих разреда 

Ученици 2-2 

одељења 

Ученици 2-1 

одељења 

Ученици 

одељења 3/1 

Ученици 

одељења 3/2 

Радица Ђорић 

Милена 

Јанковић 

Соња Стошић 

Слађана 

Дамевић 

 

 

9. 3.  ПРОЈЕКАТ ,,БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА'' 

Пројекат,,Брзином до звезда“ је осмишљен као активност која доприноси развоју и 

унапређењу спортске културе код најмлађих, усвајају се здраве навике и подиже свест о 

важности бављења спортом. Спортска активност је важан циљ васпитно-образовног рада јер 

подстиче правилан развој, унапређење координације покрета, али и свеобухватног 

психофизичког здравља деце. Уједно се развија и љубав према спорту која их води ка 

перманентном упражњавању физичких активности током читавог живота.  
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Општинско такмичење -пројекат,,Брзином до звезда“ 

Спортски Атлетски Савез 

Пројекат „Брзином до звезда“ 

Општинско такмичење 

Домаћини такмичења: Савез спортова Барајево 

Место одржавања:Фискултурна сала ОШ ,, Павле Поповић“ Вранић 

Датум одржавања:26.05.2021.године - сатница:10:00-11:15 

 
Такмичиле су се школе ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић и ОШ ,,Кнез Сима Марковић“Бара- 

јево на општинском нивоу.Такмичарске екипе су чинили ученици обе школе и то из сваке  

школе екипа од 8 девојчица и 8 дечака.Поштоване су све пропозиције,мере и одредбе про- 

писане услед пандемије КОВИД 19.Ученици су трчали трке квалификације,затим полу- 

финалне и финалне трке.У финалној трци изабрана је екипа од 8 дечака и 8 девојчица која  

ће представљати нашу општину на градском такмичењу у јуну 2021.године.Ученици наше 

школе су се одлично показали-пласирало се 8 ученика(4 дечака и 4 девојчице).Пласирали 

су се:Елена Поповић и Ана Лукић(IV 1),Сара Бабудер и Кристина Микић(IV 2),Стефан  

Зувић и Никола Јоксић(IV 1),Марко Нинић и Михајло Стојковић(IV 2).Никола Јоксић је 

освојио титулу ,,Звездице“-као најбржи дечак освијио је медаљу.Сви такмичари су добили  

дипломе и мајице.Директорка наше школе Јела Стевановић је присуствовала такмичењу и 

деци је уручила медаље и дипломе.Присутни су били здравствени радници,спортски рад- 

ници наше општине.Лице задужено за спровођење такмичења у нашој школи је Сузана  

Јевтић(професор разредне наставе/школски библиотекар).Све је прошло у најбољем реду, 

Деца су била мотивисана,бодрила су своје другаре и узивали у фер-плеј такмичењу. 

Добили смо све похвале за организацију такмичењаод присутних спортских радника који  

су спровели такмичење. 

 

Градско такмичење - пројекат ,,Брзином до звезда“ 

Српски Атлетски Савез 

Теленор финале града  Београда 

Место одржавања: Атлетска дворана, Булевар Ослобођења 54, Београд 

Датум одржавања:09.06.2021. године 

Почетак и завршетак манифестације: 10:00 - 13:00 

 

Полазак на такмичење испред школе у Вранићу у 7:15 са 7 ученика (4 девојчице и 3 дечака  

–сви су  имали сагласности родитеља).Одлазак у Барајево где је на такмичење пошло  још 

8 ученика са учитељицом Весном Јанковић.Вођа пута је била Сузана Јевтић.Организатор 

превоза је Београдска асоцијација за школски спорт. Кординатор за Барајево је Драган 

Пауновић.Нашу општину је представљало 15 ученика и сви су дали свој максимум, 

трчали су поштујући пропозиције такмичења.Најбољи резултат је постигао Никола 

Јоксић.Међутим нико од наших ученика није постигао резултат за даљи пласман.Све је 

протекло у најбољем реду.Организација је била добра,организоване су активности за ученике 

после њихових трка.Спортски радници су били за то време са децом и надгледали их. 
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Деца су се вратила негде око 13:50.Путовање је прошло без проблема.Ученици су били 

мотивисани,бодрили су једни друге и лепо се дружили. Све похвале за децу која су 

учествовала на такмичењу ,,Брзином до звезда“. 

 

 

9. 4. ПРОГРАМ ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ'' 

 

Ученици млађих разреда наше школе свакодневно у својим редовним активностима имају 

уврштене 15-тне вежбице по паноима који се налазе у свакој учионици Весела столица, а у 

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

физичку рекреацију. Учесници смо овог пројекта од тренутка реализације од 2017. године.  

 

9. 5. ПРОГРАМ ,,БУДИ БЕЗБЕДАН У САОБРАЋАЈУ'' 

 

 Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат ,,Повећање безбедности 

ученика у саобраћају“ где је предвиђено да ученици путем апликације на телефону у 

тродимензионалној пројекцији симулирано учествују у саобраћају.  

 

 

9. 6. ПРОГРАМ ,,ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕС'' 

 

09.09.2020. ,,Зелени талас”- 

саобраћајни полигон 

Ученици 

другог разреда 

у Вранићу 

Радица 

Ђорић,Милена 

Јанковић 

Решење о 

учешћу из ГО 

Барајево 

 

 

9. 7. ПРОГРАМ ,,МОБИЛНИ ЕДУКАТИВНИ САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН'' 

 

11.06.2021. ”Мобилни 

едукативни 

саобраћајни полигон 

“ , удружење 

,,Пролаз” 

Ученици од 1-

3. разреда  

Вранић 

Биљана  Тасић 

Драгана Гогић 

Радица Ђорић 

Милена 

Јанковић 

Слађана 

Дамевић 

Соња Стошић 

Подељени 

информатори 

свим ученицима 

у виду  возачке 

дозволе. 
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X ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  

 
У току школске 2020/2021.године наставници, стручни сарадници и запослени у 

администрацији су се стручно усавршавали према годишњем плану стручног усавршавања.  

Већина наставника и стручних сарадника је похађала наведене семинаре. 

 
Прво полугодиште школске 2020/2021. године 

 

Назив стручног 

усавршавања 

 

Компетенције 

(К1, К2, К3, К4) 

 

 

Време 

реализацијесеминар

а/вебинара 

 

Број

сати 

 

Документ 

који доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потврде,уверења и 

ко га је издао 

,,Програм обуке 

наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка 

исходима учења“, ЗУОВ 

 

К 1 и К 2 

од 20. 08. 2020. 24 Уверење 

( стигло накнадно) 

,,Програм обуке за 

запослене у 

образовању/дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник-

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала“, 

ЗУОВ 

 

К 1 и К 2 

 

од 24. 08. 2020. 

19,5 Уверење 

( стигло накнадно) 

„Програм обуке 

наставника разредне 

наставе за предмет 

Дигитални свет“ , ЗУОВ 

К 1 и К 2 од  05. 10. 2020. 16 Уверењe 

99. 

математичкатрибиназаучи

теље 

 06. 10. 2020. 2 
УверењеАрхимедес

-онлине 

„ Лет кроз дигитални 

свет“- вебинар  
К 2 07. 10. 2020. 2 Уверење 

99. 

математичкатрибиназаучи

теље 

 06. 10. 2020. 2 
УверењеАрхимедес

-онлине 

„ Лет кроз дигитални 

свет“- вебинар  
К 2 07. 10. 2020. 2 Уверење 
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,,Награда и казна-

педагошки избор или 

нужност“,  Момчило 

Степановић,Тања Витас, 

семинар 

 

К 3 

9. и 10.10.2020. 16 
Уверење 

,,Креативниучитељи

“ 

455.математичка трибина 

за наставнике 

„Архимедес.“ 

 13.10.2020. 2 Уверење, 

Архимедесонлајн 

Заснивање радног односа 

у школама- ступање у 

радни однос на основу 

конкурса- вебинар 

 15.10.2020. 

 

 

1 

Потврда ИК Кlettод 

18.10.2020. 

,,Дечја атлетика – примена 

савремених програма у 

раду са ученицима и 

атлетска такмичења у 

школи“ 

 24.10.2020. 8 Сертификат ЗУОВ 

Web трибина-

МенсаСрбије 

 29. 10.2020. 2 ФБ 

страницаМенсеСрб

ије 

Факултет политичких  

наука- Јачање 

компетенција 

наставника/библиотекара 

за промоцију културне 

разноликости 

интеркултуралног 

дијалога и толеранције 

кроз медијскуи 

информацијску 

писменост- вебинар 

 

 

 

 

02.11.2020. 

09.11.2020. 

16.11.2020. 

 

 

 

6 

 

 

Уверење ФПН 

,,Школски електронски 

часопис у служби 

креативности ученика“ 

К 1 04.11.-09.11.2020. 37 Сертификат, ОКЦ 

Бор 

Оснивање и финансијско 

пословање ученичких 

задруга- вебинар 

 06.11.2020. 2 
ПотврдаОбразовног

информатора 

Вебинар-„GSuite             ( 

Googleclassroom)- 

пречицама до успеха у 

настави на даљину 

Потпуна интеракција свих 

учесника наставног 

 09.11.2020. 2 Уверење/потврда 

Бигзшколства 
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процеса-Бигз школство 

МладенТошев 

,,Ка савременој настави 

српског језика и 

књижевности“, семинар 

онлајн 

 

К 1 

14.11.2020. 8 Сертификат 

„ПИРЛС“-

читалачкаписменост 

 25.11.2020. 

17.02.2021. 

4 Зоом платформа 

ЗУОВ, вебинар, 

уверење 

„Презентација уџбеника за 

четврти разред“ - Клетт  

 27.11.2020. 1 Потврда 

Вебинар-„GSuite-израда 

ефикасних тестова знања и 

упитника и GSuiteMeet-

Потпуна интеракција свих 

учесника наставног 

процеса-Бигз школство, 

Младен Тошев 

 27.11.2020. 2 Уверење/потврда 

Бигзшколства 

34.Сабор учитељаСрбије-

вебинар 

 28.11.2020. 

онлајн 

4 Уверење 

Introduction to Mindfulness 

for teachers – 

енглескијезик 

Online seminar, 

Language and 

transformations, 

Forth Collins, 

The USA  

30.11.-20.12.2020. 15 Сертификат 

Презентација уџбеника за 

4. разред основне школе 

 02.12.2020. 1,5 Потврда, 

Вулканзнање 

„Типови интеракције 

наставе као медијатор 

комуникације“,  Клетт – 

вебинар 

 02.12.2020. 1 Уверење, 

групаКlettСрбија 

„Ванредно стање психе 

како сачувати себе у 

наредним околностима“,  

Клетт – вебинар 

  

08.12.2020. 

 

 

1 

Уверење, 

групаКlettСрбија 
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ЕЛТА конференција – 

енглескијезик 

К 1, К 2 11. и 12.12.2020. 4 Сертификат, 

Удружење 

наставника 

енглеског језика 

ЕЛТА 

„Презентација уџбеника 

од 4.до 8.разреда“, Клетт, 

Логос, БИГЗ 

 14.12.2020. 

18.12.2020. 

2 Уверење 

Вебинар“ Looking back at 

2020 / empowering us for 

2021!  

 16.12.2020. 2 Потврда 

„Стручни скуп –Од доброг 

плана преко ефикасне 

евиденције до најбољих 

резултата“  

 17.12.2020. 1 Уверење, 

групаКlettСрбија 

Онлајн презентација 

уџбеника Руски језик за 

8.разред 

K 2 

 

21.12.2020. 1 Потврда 

 

Републички зимски 

семинар – руски језик 

K1 11/12.1.2021. 16 Уверење 

Друго полугодиште школске 2020/2021. године 

 

 

Назив стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

 

Компетенције 

(К1, К2, К3, К4) 

 

Време 

реализације 

семинара/веби 

нара/ 

 

 

Број

сати 

 

 

 

 

 

 

Документ 

који доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потврде,уверења и 

ко га је издао 

 

 

Вебинар: ,,Дигитални 

алати и занати, разредна 

настава’’ 

 20.1.2021. 2 Уверење KLETT 

број ОА21-4/617 

 

 

Огледни час ,,Дигитални 

свет за 1.разред основне 

 08. 02. 2021. 2 Потврда 
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школе’’ ,,Креативницентар’’ 

Огледни час ,,Уџбеници за 

4. разред основне школе’’ 

 10. 02. 2021. 2 Потврда 

,,Креативницентар’’ 

,,Између две ватре’’Како 

             посредовати у ученичком 

конфликту, вебинарКлет 

групе 

 

 
 

10.2.2021 

 

 

 

1 

Уверење, 

групаКlettСрбија 

.Уверењеброј:   

OA21-5/2170 од 

6.4.2021.                                               

Завод за 

унапређивањеобраз

овања и васпитања, 

бројодлуке:   103-

4/2021, 4. 2. 2021, 

код: 559 

Кроз акцију и интеракцију 

подстакните ученичку 

мотивацију, вебинар Клет 

 

  

23. 02. 2021. 

 

1 

Уверење, 

групаКlettСрбија.                    

Бројуверења: OA21-

6/2278 од02.4.2021.                                               

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, 

бројодлуке: 212-

4/2020, 23.2.2021, 

код: 569 

Програм обуке ,, Школе за 

21.век“- ,,Кључне 

компетенције и развој 

вештина руковођења- 

програм стручног 

усавршавања директора 

основних школа за развој 

кључних вештина код 

ученика“, Britishcouncil, 

UKGovernment 

К 2 25. 02. 2021. 8 Сертификат/уверењ

е  ( 610-00-

01263/2019-07 од 

11. 09. 2019. 

године) 

Вебинар,,Нова генерација 

Едукиних уџбеника за 

4.разред’’ 

 26. 02. 2021. 2 Потврда ,,Едука’’ 
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Међународнаконференциј

азанаставникеенглескогјез

ика ,,Bringing Britain into 

your online class” 

 27. 02. 2021. 2 Сертификат 

Вебинар ,, Како нам 

интернет може помоћи у 

настави српског језика и 

књижевности“, др 

Слободан Новокмет/ 

институт за српски језик 

САНУ 

  

01. 03. 2021. 

 

2 

коментари, потврда 

BIGZ školstvo 

Здрави стилови живота и 

због чега су важни, 

вебинар Клет групе 

 02. 03. 2021. 1 Уверење, група 

Кlett Србија.                    

Број уверења:  

OA21-7/4 од 

13.4.2021.              

Завод за 

унапређивањеобраз

овања и васпитања, 

бројодлуке: 102-

4/2021, 17. 2. 2021, 

код: 560 

Презентација уџбеника за 

3. разред основне школе 

 03.03.2021.  

1,5 

Потврда, 

Вулканзнање 

Вебинар ,,Заблуде ученика 

о природним 

феноменима“, др Сања 

Благданић/ 

YouTubeLiveservis 

 03. 03. 2021. 2 

коментари, потврда 

BIGZ školstvo 

Вебинар,,Савремени 

поглед на тектонски 

рељеф Србије’’ 

 04.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар,,Подршка у 

учењу математике’’ 

 05.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар,,Савремени 

поглед на тектонски 

рељеф Србије’’ 

 04.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 
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Вебинар,,Подршка у 

учењу математике’’ 

 05.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар,,Савремени 

поглед на тектонски 

рељеф Србије’’ 

 04.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар,,Подршка у 

учењу математике’’ 

 05.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар,,Савремени 

поглед на тектонски 

рељеф Србије’’ 

 04.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар,,Подршка у 

учењу математике’’ 

 05.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар,,Уџбеници 4.0 

заматематику’’ 

 12.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар : Презентација 

новог уџбеничког 

комплета за 4.разред 

 17.03.2021.     1 Потврда: Логос 

Вебинар ,, Српскекраљице 

у 19. и 20. веку“, 

УрошМиливојевић / 

YouTube Live servis 

 18. 03. 2021. 2 
коментари, потврда 

BIGZ školstvo 

Израда и примена ИОП-а - 

примери добре праксе у 

разредној настави 

 19.03.2021. 1 
Уверење, ГрупаКlett 

Вебинар ,, критичко 

мишљење у почетној 

настави математике – од 

циља до исхода“, др Сања 

Маричић / 

YouTubeLiveservis 

 26. 03. 2021. 2 

коментари, потврда 

BIGZ školstvo 

Обука наставника 

информатике и 

рачунарства за примену 

уређаја Микробит у 

оквиру наставне теме 

Рачунарство у петом 

разреду основног 

образовања и васпитања 

 02.03.- 26.03.2021 18 Сертификат 

Међународна  8-10. 04. 2021. 6 Сертификат, Edtech 
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конференција ,,Дигитално 

образовање 2021’’ 

Center 

,,Управљање тимовима”,  

Образовно креативни 

центар Бор 

К 4 15. 03. 2021. - 18. 04. 

2021. 

40 Уверење  

Образовно 

креативни центар 

Бор 

каталошки број 156 

одлука 1043-

168/2018 

број 32717  

,,Дигитална учионица- 

Програм обуке за 

запослене у образовању/ 

дигитална учионица/ 

дигитално компетентан 

наставник- увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала” 

 8. 04. 2021. - 

22.04.2021. 

19,5 Чекају се уверења 

Обука стручног 

усавршавања “Часови 

разумевања и радости “  

Друштво учитеља Београд 

,Тамара Влаховић,Бојана 

Шајатовић др Олга Хаџић  

К 4 24. и 25.04.2021. 16 Уверење о 

савладаној обуци 

програма стручног 

усавршавања  

,, Паметне фасцикле - 

слагалице, да ученик учи, 

вежба, зна” 

К 2 24. 04. 2021. 8 Уверење, 

ДруштвоучитељаБе

оград 

Обука стручног 

усавршавања,,Концентрац

ијом и мотивацијом до 

изузетности``, Друштво 

учитеља Београда,Наташа 

Николић и Павле 

Ковачевић 

К3 24. 04. 2021.    8 Уверење о 

савладаној обуци 

програма стручног 

усавршавања  

,,Алтернатива насиљу” 
К 4 24. и 25. 04. 2021.  

16 

Уверење 

решење: 1043-

132/2018, кат.број 

95 

Вебинар “Како подучавати 

вештинама комуникација” 
К2 28. 04. 2021.   1 СертификатГрупа”

Клет” Србија 

,,Образовно- васпитна, 

правна и финансијска 

улога директора у 

руковођењу установом” 

 13. и 14. 05. 2021.  

16 

Уверење о 

савладаној обуци 

програма стручног 

усавршавања  

решење: 437-4/2021 

каталошкиброј 583 

,,Групна динамика и рад са 

групом’’- стручно онлајн 
 15.05.2021. 4 Потврда о учешћу 
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предавање, Силвија Тоси и 

Ђанкарло Пинтус, 

Гешталт институт Италија 

Вебинар “Математика у 

млађим разредима-

практични примери и 

подршка реализацији” 

 18. 05. 2021.    2 Уверење о 

савладаној обуци 

решење: 501-4/2021 

Вебинар:Креативне идеје 

за наставу српског језика и 

књижевности 

 20. 05. 2021. 2 Потврда 

:Креативницентар 

,,Блог, Инстаграм и 

Фејсбук у настави”, 

Образовно креативни 

центар Бор 

К 2 19. 04. 2021. - 22. 05. 

2021. 

36 Уверење  

каталошки број 415 

одлука 1043-

397/2018 

број 33033  

ЕЛТА конференција 

,,Curiosity is the engine of 

achievement” 

K1 21.05 и 22.05.2021. 4 Сертификат, 

удружење ЕЛТА 

Вебинар “Умеће 

комуникације-вредност 

слушања са разумевањем” 

К 2 27. 05. 2021.    1 Уверење 

Група “КЛЕТ” 

Србија 

,,Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању”, 

онлајн обука, портал 

Чувам те 

K3 30. 05.  2021. 16 Уверење, МПНТР 

РС 

Обука за запослене - 

породично насиље, онлајн 

обука, портал Чувам те 

 

K3 30. 05. 2021. 16 Уверење МПНТР 

РС 

Вебинари SOL training 

(Sharing One Language) 

Sports report (Grenville 

Yeo) 

From our own 

correspondent (Catherine 

Hart) 

Soul music (Frank Prescott) 

K1 јун 2021 3 Званична фејсбук 

страна Soltraining 

Обука за супервизоре за 

завршни испит 
 16. 06. 2021.   

Обука за директоре/ 

председнике школских 

комисија за завршни испит 

 17. 06 2021.   

Обука за супервизоре за 

завршни испит 
 16. 06. 2021.   

Обука за дежурне 

наставнике за завршни 

испит 

 18. 06. 2021.   
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XI ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Циљ -  Уредити ентеријер и екстеријер школе  

 Постављена је ограда са леве и десне стране школе у целој дужини ради безбедности 

ученика, остао је неограђен део иза фискултурне сале; 

 У сарадњи са комуналним предузећем из Барајева је очишћен део иза фискултурне 

сале од грађевинског материјала који је остао од градње фискултурне сале и 

обезбеђен је простор за дечје спортске активности; 

 Посађено је украсно зимзелено дрвеће и украсно жбуње са леве стране фискултурне 

сале; 

 Посађено је украсно цвеће и у подручним одељењима Мељак и Шиљаковац, офарбана 

ограда у Мељаку, као и бетонске стазе у Мељаку; 

 У Шиљаковцу је посађена украсна ограда/ ловор вишња са предње стране дворишта 

до пута; 

 Посађене су воћке, дар Црвеног крста, у Вранићу, Мељаку и Шиљаковцу; 

 НЕЛТ компанија је матичној школи у Вранићу донирала две Панчићеве оморике које 

су посађене у предњем делу дворишта школе; 

 У подручном одељењу у Шиљаковцу су ( Уговор о коришћењу са ГО Барајево) 

постављене две ИНВЕРТЕР климе; 

 У подручном одељењу у Шиљаковцу су обе учионице опремљене са компјутером и 

штампачем за интерну употребу; 

 У подручним одељењима Мељак и Шиљаковац је оформљена библиотека која се 

полако богати са библиотечким фондом; 

 У подручном одељењу у Мељаку је, након крађе која је пријављена ПС Барајево, 

поново у фази опремање учионица са дигиталном опремом, а у зборници је компјутер 

са штампачем; 

 Опремљене две учионице, историја и географија, новим школским намештајем 

потраживањем од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту; 

 Добијено 11 рачунара потраживањем од Градског секретаријата за образовање и 

дечију заштиту, за потребе формирања информатичког кабинета и увођење Ес-

Дневника; 

 Израђен пројекат и завршена реконструкција крова на Анексу школе, сређене су доње 

просторија- кабинет за техничко и ликовну културу, као и школска радионица; 

 Отпочело је коришћење мултифункционалне просторије у новоизграђеном простору 

школе- Лаванда ( и даље је у току опремање простора), 

 Урађен је пројекат енергетске ефикасности, а предмер радова са спецификацијом је 

предат Градском секретаријату за образовање и дечију заштиту, уколико се испостави 

могућност израде термофасаде; 
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 За потребе Ес Дневника, информатичке писмености одобрен је пројекат 

,,Информационо-комуникациона структура за установе образовања- Фаза 1 и 2“ , 

пројекат који финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Повезане школе; 

 Завршена инсталација пројекта МТТТ ,,Повезане школе“ ОШ,,Павле Поповић“  1-93, 

при чему је свака просторија матичне школе добила интернет везу;   

 У сарадњи са родитељима је наставак са радом пројекта Обогаћеног једносменског 

рада 2020/2021.године; 

 Одбијањем захтева за доградњу подручне школе у Мељаку ( 125м од магистрале) 

покренута је иницијатива за издрадњу новог објекта школе ( добијена парцела од ГО 

Барајево, урађено идејно решење нове зграде школе и предато МПНТР на 

потписивање јер је изградња зграде школе уврштена у рационализацију мрежа школа 

у Србији); 

 Изводи се дренажа матичне школе у Вранићу; 

 

Циљ -  Увести ђачку задругу 

  Правилник о ученичким задругама је ступио на снагу у мају месецу 2018. године, 

изведена је обука директора и секретара о начину формирања/оснивања ученичке 

задруге, након које ће се направити план реализације оснивања ученичке задруге; 

 Школски одбор је донео Одлуку о оснивању ученичке задруге na 11.седници одржаној 

20.02.2020.године; 

 Уређењем простора за школску радионицу стекли су се услови за отпочињање рада од 

следеће школске године за почетак рада школске радионице; 

 

Циљ -  Промоција школе 

 Технички изглед сајта школе је осавремењен и активности се редовно ажурирају, уз 

обавезан летопис дешавања у школи; 

 Све релевантне информације о раду школе, њених запослених, ученика и родитеља се 

редовно ажурирају преко званичног фб профила школе, као и фб/Инстаграм групе 

која прати упис у средње школе; 

 Унапређено је информисање родитеља и ученика путем друштвених мрежа( FB 

профил школе, Viber, Instagram, Whatsapp...) 

 Са родитељима се организује општи родитељски састанак приликом уписа у први 

разред ( предшколци), као и договорене активности приликом уписа у средњу школу ( 

родитељи матураната); 

 Редовно се сваке године у октобру и децембру изводи јавни час (помен час жртвама 

масовног страдања у Крагујевцу и Вранићу) 

 

 

 

 



Годишњи извештај рада школе 2020/2021. године 
 

 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 200 www.ospavlepopovic@edu.rs 

XII ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Ред. 

број 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

о
д

р
ж

а
н

о
 

н
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д
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н

о
/о

д
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о
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р
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о
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о
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д
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1. Српски језик 717 -3 716 -4 716 -4 716 -4 

2. Енглески језик 288 / 286 -2 282 -6 284 -4 

3. Математика 717 -3 716 -4 716 -4 715 -5 

4. Свет око нас 286 -2 287 -1 / / / / 

5. Природа и друштво / / / / 286 -2 286 -2 

6. Ликовна култура 143 -1 284 - 4 287 -1 290 -1+3 

7. Музичка култура 143 - 1 143 -1 144 -1+1 144 / 

8. Физичко васпитање 430 -2 427 -5 429 - 4+1 429 -3 

9. Пројектна настава / / 142 -2 141 -3 / / 

10. Дигитални свет 144 / / / / / / / 

УКУПНО: А 2868 -12 3001 -23 3001 -26+2 2864 -19+3 

Ред. 

број 

Б. Изборни наставни 

предмети 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

о
д

р
ж

а
н

о
 

н
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д
р

ж
а
н

о
/о
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1. Верска настава 142 -2 142 -2 140 -4 140 -4 

2. Грађанско васпитање 143 -1 36 / 35 -1 72 / 

3. Народна традиција / / / / / / 143 -1 

4. Ваннаставне активности 211 -5 141 -3 143 -1 / / 

5. ЧОС 144 / 145 +1 143 -1 142 -2 

УКУПНО: Б 640 -8 464 -5+1 461 -7 497 -7 

УКУПНО А+Б:  3508 -20 3465 -28+1 3462 -33+2 3361 -26+3 
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Редни 

број 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 
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д

р
ж

а
н

о
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р
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1. Српски језик 542 - 2+4 432 - 2,+2 425 - 7 402 - 6 

2. Ликовна култура 214 - 2 108 / 108 / 100 - 2 

3. Музичка култура 211 - 5 105 - 3 105 -3 101 - 1 

4. Историја 108 / 213 - 3 215 - 3,+2 201 - 4,+1 

5. Географија 99 -9 207 - 9 210 - 6 193 - 11 

6. Физика / / 213 - 4,+1 212 - 4 201 - 4,+1 

7. Математика 422 - 10 432 / 428 - 4 403 -5 

8. Биологија 213 - 3 219 - 1,+4 212 - 4 208 -1,+3 

9. Хемија / / / / 214 -2 201 - 2,+2 

10. Техника и технологија 214 - 2 214 - 2 215 - 1 199 -5 

11. Информ. и рачунарство 106 - 2 108 / 104 - 4 100 -2 

12. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
211 - 5 211 - 3 319 - 5 296 - 10 

13. Обавезне физ. активности 156  - 6 157 - 5 / / / / 

14. Енглески језик 214 - 2 210 - 6 214 - 2 199 -5 

15. ЧОС  107 -1 105 -5,+2 108 -1+1 93 -9 

УКУПНО А : 2817 -53+4 2934 -43+9 3089 -46+3 2897 -74+7 

Ред. 

број 

Б. Изборни наставни 

предмети 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 
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1. Верска настава 216 / 108 / 108 / 103 +1 

2. Грађанско васпитање 70 - 2 105 - 3 90 - 18 87 - 15 

3. Руски језик 143 - 1 216 - 1,+1 203 - 13 130 - 6 
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Бројно стање по одељењима 2020/2021. 
Матична школа – ВРАНИЋ 

 

Млађи разреди: 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 17+17= 

34 

19+18= 

37 

20+20=  

40 

21+21= 

42 

153  

19, 125 

Број одељења 2 2 2 2 8 

 

Старији разреди: 

РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 21+22+21= 

64 

19+22+23= 

64 

24+24+24= 

72 

19+20+22= 

61 

261  

21,75 

Број одељења 3 3 3 3 12 

 

Подручно одељење – МЕЉАК 

 

Млађи разреди: 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 22 19 17 21 79  

19,75 Број одељења 1 1 1 1 4 

 

Подручно одељење – ШИЉАКОВАЦ 

Млађи разреди: 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 4 7 8 7 26  

 

13 
Број одељења I – III 

 

II – IV 

 
2 

 

У школи има 519  ученика распоређених у 26 одељења . 
 

 

4. Француски језик 144 - 1+1 144 / 144 / 158 +6 

УКУПНО 573 -4+1 573 -4,+1 545 - 31 478 -21+15 

УКУПНО А+Б:  3390 -57+5 3507 -47+10 3634 - 77+3 3385 -95+22 


