
 

 

Основна школа ,,Павле Поповић“ 

Трг палих бораца број 3 

11 427 Вранић 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вранић,  29. 10. 2021.  године 

 

Тим за Обогаћени једносменски рад 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

 
 

 

 

 



 

Мера унапређења 1 : 

- Размотрити могућност укључивања ученика да самостално планирају и реализују 

поједине активности обогаћеног једносменског рада (повремени или стални начин 

рада активности). Овај начин рада може бити конципиран као ,,ученици за ученике“, 

где је улога наставника менторска. 

 

 

                                 
1 Искључиво пратећи прописане епидемиолошке мере. 
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Деловодни  број: 1623-3-21 

Дана:    29. 10. 2021. године                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Телефон: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

ospavlepopovicvranic@gmail.com 

www.ospavlepopovic.edu.rs 

ПИБ бр.100141791  МБ -07001185 

Текући рачун број 840-1285660-62 

Циљ Задаци Активности1 
Носиоци 

активности 
Динамика Документација 
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Развијање 

међупредмет

них 

компетенциј

а:  

Сарадња, 

Комуникациј

а, Рад са 

подацима,  

Одговоран 

однос према 

друштву, 

Решавање 

проблема 

 

 

Ученици старијих разреда да 

припреме и одрже предавање 

ученицима млађих разреда 

(прелазак са разредне на 

предметну наставу, акценат 

на лепези радионица 

Обогаћеног једносменског 

рада) 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада са 

координато

рком 

април-јун 

2022. 

Фотографије, 

презентације, 

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

Презентација активности 

радионица које се одвијају у 

матичној школи и подручним 

одељењима (ученици за 

ученике“ 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада са 

координато

рком 

континуир

ано 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

Упознали смо песника, 

писца, глумца... 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада са 

координато

рком 

по 

договору 

са 

учесници

ма 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

mailto:ospavlepopovic@hotmail.rs
mailto:ospavlepopovicvranic@gmail.com
http://www.ospavlepopovic.edu.rs/


 

Такмичења, квизови (уживо 

и онлајн путем видео 

конференције званичне 

платформе школе) 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада са 

координато

рком 

новембар- 

јун 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

Спремили смо представу за 

вас- мини путујућа 

позоришта 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада са 

координато

рком 

март-јун 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

Финансијско 

описмењава

ње 

 

Правимо од папира, картона, 

дрвета моделе геометријских 

фигура, купе (пињате), 

приручнике из математике 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада са 

координато

рком 

континуир

ано 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

Представити роман ,,Хајди“ 

на неочекивани начин: 

билборд за позоришну 

представу, костими, нарација 

о ауторки романа, улазнице 

за представу 

Библиотека

рка, 

наставници 

реализатори  

јануар- јун 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

Учешће на конкурсу ,,Нова 

година у знаку 

филантропије“ 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада са 

координато

рком 

децембар 

2021, 

извештава

ње до 

јануара 

2022. 

 Пријавни обрасци за 

конкурс, резултати 9. 

децембра 

Примена ексел табела 

(онлајн обуке ученика свих 

радионица) 

Реализатор

и 

радионица 

Обогаћеног 

једносменск

континуир

ано 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мера унапређења 2 : 

- Размотрити могућност планирања и реализовања међусобне сарадње и умрежавања 

рада ученика (гостовања ученика у реализацији различитих активности у матичној 

школи и издвојеним одељењима или у другој школи...) 

 

ог рада са 

координато

рком 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

Циљеви Задаци Активности 
Носиоци 

активности 
Динамика Документација 
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У духу празника- 

израда и размена 

честитки чланова 

радионица матичне 

Реализатори 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

Нова 

година, 8. 

март, 

Ускрс 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 



 

школе и подручних 

одељења 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

 

Заједничке 

приредбе, 

представљање 

продуката рада 

радионица 

декупажа из 

Мељака и 

Шиљаковца 

Реализатори 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

март- јун 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

 

Читалачки клуб, 

гости ученици из 

подручних 

одељења и ротације 

места клуба 

(одлазак у 

подручна одељења) 

Реализатори 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

март- јун 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

 

Спортске игре 

ученика подручних 

одељења у 

матичној школи 

(сваки други 

понедељак, 6. час) 

Реализатори 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

сваки 

други 

понедељак, 

6. час 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

 
,,Тренери“ спортова 

са лоптом 

Реализатори 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

термини 

радионица 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

 

Спортски сусрети 

са ученицима 

других школа 

Реализатори 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

по 

могућности 

реализације 

у условима 

пандемије 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 



 

 

 

 

Организовање 

гостујућег 

предавања члана 

Друштва 

математичара 

Србије, наставника 

Математичке 

гимназије, Горана 

Јелића, студената 

докторских студија  

Математичког 

факултета, Филипа 

Видојевића и 

Лазара Мркеле и 

просветног 

саветника, 

Миодрага 

Савовића.  

Реализатори 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

март- јун 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 

  

Креативне 

радионице са децом 

на тему очувања 

традиције, уз 

очигледан рад 

представника ,,Етно 

мреже“ 

Реализаторка 

,,Веселе 

радионице“ 

Обогаћеног 

једносменског рада 

са координаторком 

децембар 

2021- јун 

2022. 

Фотографије, 

презентације,  

евалуациони 

листићи, записници 

Тима за Обогаћени 

једносменски рад, 

сајт школе, одељак 

Обогаћени 

једносменски рад 


