
Тим за Обогаћени једносменски рад 

 
Тим за обогаћени једносменски рад чине директор школе и сви реализатори 

активности у оквиру  пројекта Обогаћени једносменски рад, који ће се старати да темељно 

и редовно прате и евалуирају рад на пројекту и побољшавају га. 

 

Чланови Тима за Обогаћени једносменски рад: 

1. Јела Стевановић (координатор тима – директор школе) 

2. Марија Станковић (записничар - наставник математике, информатике и 

рачунарства) 

3. Александар Давидовић (наставник математике, информатике и рачунарства) 

4. Марина Бијорац (наставник српског језика и књижевности) 

5. Јелена Кнежевић (наставник српског језика и књижевности) 

6. Маја Костић (наставник биологије) 

7. Јелена Јовановић (наставник хемије) 

8. Равијојла Шарчевић (наставник географије) 

9. Сузана Јевтић (школски библиотекар) 

10. Борис Бубало (наставник физичког и здравственог васпитања) 

11. Јасмина Тешић (наставник физичког и здравственог васпитања) 

12. Јадранка Мацура (наставник разредне наставе) 

13. Ирина Стефановић (наставник разредне наставе) 

14. Рада Ђукић Петровић (наставник разредне наставе) 

15. Драгана Николић (психолог). 

 

Септембар: 

1. Конституисање чланова тима 

2. Упознавање чланова тима са годишњим планом рада тима 

3. Анкетирање ученика и распоред активности 

4. Подела наставе за прво полугодиште текуће школске 2021/2022. године 

5. Предлог Дневника праћења и евалуације 

6. Предлог обрасца за евалуацију радионице 

7. Разно 

 

Новембар: 
1. Праћење и евалуација пројекта Обогаћени једносменски рад 

2. Посећеност радионица 

3. Анализа попуњених листова за евалуацију радионица 

4. Анализа попуњене Књиге утисака 

5. Предлози мења за унапређење рада на пројекту Обогаћени једносменски рад 

6. Разно 

 

 

 



Децембар: 

1. SWOT анализа појединачних радионица које се изводе у оквиру пројекта Обогаћени 

једносменски рад у првом полугодишту школске 2021/2022. године 

2. Импресије носилаца активности 

3. Реализација плана, програма и фонда часова активности у оквиру пројекта 

Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту текуће школске 2021/2022. 

године 

4. Предлози активности и радионица за друго полугодиште текуће школске 2021/2022. 

године 

5. Анкетирање ученика 

6. Разно 

 

Јануар: 

1. Конституисање чланова тима за друго полугодиште 

2. Анкетирање ученика и распоред активности 

3. Подела наставе за друго полугодиште текуће школске 2021/2022. године 

4. Прилагођавање радионица ученицима у циљу смањења оптерећености ученика 

5. Опремљеност наставним средствима за извођење радионица у оквиру пројекта 

Обогаћени једносменски рад 

6. Разно 

 

 

Април: 

1. Праћење и евалуација пројекта Обогаћени једносменски рад 

2. Посећеност радионица 

3. Анализа попуњених листова за евалуацију радионица 

4. Анализа попуњене Књиге утисака 

5. Предлози мења за унапређење рада на пројекту Обогаћени једносменски рад 

6. Разно 

 

Јун: 

1. SWOT анализа појединачних радионица које се изводе у оквиру пројекта Обогаћени 

једносменски рад у другом полугодишту школске 2021/2022. године 

2. Импресије носилаца активности 

3. Реализација плана, програма и фонда часова активности у оквиру пројекта 

Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту текуће школске 2021/2022. 

године 

4. Предлози активности и радионица за прво полугодиште наредне школске 

2022/2023. године 

5. Разно 

 

 

 



Август: 

1. Анкетирање ученика и распоред активности 

2. Подела наставе за прво полугодиште наредне школске 2022/2023. године 

3. Годишњи извештај рада тима 

4. Годишњи план рада тима за наредну школску годину 

5. Разно 

 

 


