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Актив за развојно планирање рада школе  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Наставничко веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 

 

Реализација Развојног плана школе 2020-2023.године1 

 
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 школе2: 

Прво полугодиште школске 2020/2021. године 

 

Назив стручног 

усавршавања 

 

Компетенције 

(К1, К2, К3, 

К4) 

 

 

Време 

реализације 

семинара/вебинар

а 

 

Бро

ј 

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 

 

К 1 и К 2 

 

од 24. 08. 2020. 

19,5 Уверење 

( стигло накнадно) 

 
1 Развојни план школе на период од 2020- 2023. ( деловодни број 924-1-20 од 30. 06. 2020. године). 
2 Реализовани су и индивидуални семинари/вебинари који ће бити имплементирани у Извештај након 

извештаја Тима за професионални развој. 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 

ОШ „ Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број:  1952-1-21 

Дана:     27. 12. 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 

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

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала“, 

ЗУОВ 

„Програм обуке 

наставника разредне 

наставе за предмет 

Дигитални свет“ , ЗУОВ 

К 1 и К 2 од  05. 10. 2020. 16 Уверењe 

99. математичка 

трибина за учитеље 

 06. 10. 2020. 2 Уверење 

Архимедес-

онлине 

„ Лет кроз дигитални 

свет“- вебинар  

К 2 07. 10. 2020. 2 Уверење 

99. математичка 

трибина за учитеље 

 06. 10. 2020. 2 Уверење 

Архимедес-

онлине 

„ Лет кроз дигитални 

свет“- вебинар  

К 2 07. 10. 2020. 2 Уверење 

,,Награда и казна-

педагошки избор или 

нужност“,  Момчило 

Степановић,Тања Витас, 

семинар 

 

К 3 

9. и 10.10.2020. 16 
Уверење 

,,Креативни 

учитељи“ 

455.математичка 

трибина за наставнике 

„Архимедес.“ 

 13.10.2020. 2 Уверење, 

Архимедес онлајн 

Заснивање радног 

односа у школама- 

ступање у радни однос 

на основу конкурса- 

вебинар 

 15.10.2020. 

 

 

1 

Потврда ИК Кlett 

од 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-Менса  29. 10.2020. 2 ФБ страница 
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Србије Менсе Србије 

Факултет политичких  

наука- Јачање 

компетенција 

наставника/библиотекар

а 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 
Потврда 

Образовног 

информатора 

Вебинар-„G Suite             

( Google classroom)- 

пречицама до успеха у 

настави на даљину 

Потпуна интеракција 

свих учесника наставног 

процеса-Бигз школство 

Младен Тошев 

 09.11.2020. 2 Уверење/потврда 

Бигз школства 

,,Ка савременој настави 

српског језика и 

књижевности“, семинар 

онлајн 

 

К 1 

14.11.2020. 8 Сертификат 

„ПИРЛС“-читалачка 

писменост 

 25.11.2020. 

17.02.2021. 

4 Зоом платформа 

ЗУОВ, вебинар, 

уверење 

„Презентација уџбеника 

за четврти разред“ - 

Клетт  

 27.11.2020. 1 Потврда  

Вебинар-„G Suite-израда 

ефикасних тестова 

 27.11.2020. 2 Уверење/потврда 
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знања и упитника и G 

Suite Meet-Потпуна 

интеракција свих 

учесника наставног 

процеса-Бигз школство, 

Младен Тошев 

Бигз школства 

34. Сабор учитеља 

Србије-вебинар 

 28.11.2020. 

онлајн 

4 Уверење 

Introduction to 

Mindfulness for teachers 

– енглески језик 

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, Вулкан 

знање 

„Типови интеракције 

наставе као медијатор 

комуникације“,  Клетт – 

вебинар 

 02.12.2020. 1 Уверење, група 

Кlett Србија 

„Ванредно стање психе 

како сачувати себе у 

наредним околностима“,  

Клетт – вебинар 

  

08.12.2020. 

 

 

1 

Уверење, група 

Кlett Србија 

ЕЛТА конференција – 

енглески језик 

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  17.12.2020. 1 Уверење, група 
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доброг плана преко 

ефикасне евиденције до 

најбољих резултата“  

Кlett Србија 

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 

школе’’ 

 08. 02. 2021. 2 Потврда 

,,Креативни 

центар’’ 

Огледни час ,,Уџбеници 

за 4. разред основне 

школе’’ 

 10. 02. 2021. 2 Потврда 

,,Креативни 

центар’’ 

,,Између две ватре’’Како 

             посредовати у ученичком 

             конфликту, вебинар Клет 

             групе 

 

 
 

10.2.2021 

 

 

 

1 

Уверење, група 

Кlett Србија . 

Уверење број:   

OA21-5/2170 од 

6.4.2021.                                               

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, број 
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одлуке:   103-

4/2021, 4. 2. 2021, 

код: 559 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните ученичку 

мотивацију, вебинар 

Клет 

              

  

23. 02. 2021. 

 

1 

Уверење, група 

Кlett Србија.                    

Број уверења: 

OA21-6/2278 од 

02.4.2021.                                               

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, број 

одлуке: 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“, British 

council, UK Government 

К 2 25. 02. 2021. 8 Сертификат/увер

ење  ( 610-00-

01263/2019-07 од 

11. 09. 2019. 

године) 

Вебинар,,Нова 

генерација Едукиних 

уџбеника за 4.разред’’ 

 26. 02. 2021. 2 Потврда ,,Едука’’ 

Међународна 

конференција за 

наставнике енглеског 

језика ,,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  02. 03. 2021. 1 Уверење, група 
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и због чега су важни, 

вебинар Клет групе 

Кlett Србија.                    

Број уверења:  

OA21-7/4 од 

13.4.2021.              

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, број 

одлуке: 102-

4/2021, 17. 2. 

2021, код: 560 

Презентација уџбеника 

за 3. разред основне 

школе 

 03.03.2021.  

1,5 
Потврда, Вулкан 

знање 

Вебинар ,,Заблуде 

ученика о природним 

феноменима“, др Сања 

Благданић/ YouTube 

Live servis  

 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’’ 

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  05.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 
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учењу математике’’ 

Вебинар,,Уџбеници 4.0 

за математику’’ 

 12.03.2021. 2 Потврда ,,Бигз’’ 

Вебинар : Презентација 

новог уџбеничког 

комплета за 4.разред 

    17.03.2021.     1 Потврда: Логос 

Вебинар ,, Српске 

краљице у 19. и 20. 

веку“, Урош 

Миливојевић / 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, Група 

Кlett 

Вебинар ,, критичко 

мишљење у почетној 

настави математике – од 

циља до исхода“, др 

Сања Маричић / 

YouTube Live servis 

 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 

конференција 

,,Дигитално образовање 

2021’’ 

 8-10. 04. 2021. 6 Сертификат, 

Edtech 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  
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,,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, 

Друштво 

учитеља Београд 

Обука стручног 

усавршавања 

,,Концентрацијом 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 Сертификат 

Група”Клет” 

Србија 

,,Образовно- васпитна, 

правна и финансијска 

улога директора у 

 13. и 14. 05. 2021.  

16 

Уверење о 

савладаној обуци 

програма 

стручног 
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руковођењу установом” усавршавања  

решење: 437-

4/2021 

каталошки број 

583 

,,Групна динамика и рад 

са групом’’- стручно 

онлајн предавање, 

Силвија Тоси и 

Ђанкарло Пинтус, 

Гешталт институт 

Италија 

 15.05.2021. 4 Потврда о 

учешћу 

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 

:Креативни 

центар 

,,Блог, Инстаграм и 

Фејсбук у настави”, 

Образовно креативни 

центар Бор 

К 2 19. 04. 2021. - 22. 

05. 2021. 

36 Уверење  

Образовно 

креативни центар 

Бор 

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 
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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 Sol 

training 

Обука за супервизоре за 

завршни испит 

 16. 06. 2021.  уверења 

Обука за директоре/ 

председнике школских 

комисија за завршни 

испит 

 17. 06 2021.  уверења 

Обука за дежурне 

наставнике за завршни 

испит 

 18. 06. 2021.  уверења 

 

Прво полугодиште школске 2020/2021. године 

 

Назив стручног 

усавршавања 

 

Компетенције 

(К1, К2, К3, К4)  

 

 

Време 

реализаци

је 

семинара/ 

вебинара 

 

Број 

сати 

 

Документ 

који доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потврде,уверења и 

ко га је издао 

Aкција ,,За лепшу 

школу”, донација 

беспилотних летелица 

и семинар обуке 

 01. 

09.2021. 

2 Потписан Уговор о 

донацији 

,,Вредности, вештине и 

врлине у одељењу”, 

вебинар 

 03. 09. 

2021. 

 2 потврда, 

БИГЗ школство 

,,Лет кроз дигитални 

свет 2”, вебинар 

 09. 09. 

2021. 

2 Савез учитеља 

Републике Србије, 
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Београд  

решење 1029/4/2021 

,,7 савета за наставнике 

на почетку школске 

године”, вебинар 

Предавач: Жолт Коња 

 14. 09. 

2021. 

2 Потврда ,,Клет 

групе” 

Програм обуке 

наставника разредне 

наставе за предмет 

Дигитални свет 1 

К 2 15. 09. 

2021. 

16 Уверење ЗУОВ 

број решења 

министра: 610-00-

01206/2020-07 

 

,,Са стручњацима на 

вези- безбедно током 

пандемије”, вебинар 

 21. 09. 

2021.  

2 Савез учитеља 

Републике Србије, 

Београд  

решење 294-4/2020 

Програм обуке 

наставника разредне 

наставе за предмет 

Дигитални свет 2 

К 2 27. 09. 

2021. 

16 Уверење ЗУОВ 

број решења 

министра: 610-00-

01206/2020-07 

 

,,MozaBook дигитални 

час”, вебинар 

 29. 09. 

2021. 

   2 Потврда ,,Вулкан 

издаваштва” 

,,Мониторинг 

реформисаног 

програма грађанског 

васпитања”, вебинар 

 24. 10. 

2021.  

  

,,Супер задаци, супер 

прваци”, вебинар 

 02.11. 

2021.  

2 Потврда 

,,Креативног 

центра” 

"ТИМСС 2019 за 

учитеље и наставнике: 

Грешке ученика као 

показатељ процеса 

учења”, стручни скуп  

 04. 11. 

2021.  

2 Савез учитеља 

Републике Србије, 

Београд  

решење 

TALE - Teach Art Learn 

English, радионица за 

ученике у музеју ДОм 

Јеврема Грујића  

 07.11.2021. 5? сертификат издато 

од стране носиоца 

пројекта - Спомен 

збирка Павла 

Бељанског и 

Америчка амбасада 

у Србији 

,,Улога директора у 

стратегији развоја 

 03- 05. 11. 

2021.  

24 Друштво директора 

школа Србије 



13 
 

школа- руковођењем 

до квалитета”, стручни 

скуп 

 

ЗУОВ број решења 

449-1/2020 

Реализација наставе 

оријентисане ка 

исходима 

 01.11.-

21.11..2021 
24 Министарства 

просвете и науке 

под бројем 153-

02-00027/2017-07 
Вебинар ,,Ефектни 

приступ СТЕМ учењу 

и поучавању” 

           

        

17.11.2021. 

   

    2 

Потврда о учешћу 

на вебинару, 

СТЕМ зборница  и 

КОХО педагогија 

Вебинар ,,Авантура 

ума на школском 

часу”, Урош Петровић 

 18. 11. 

2021.  

2 Потврда Клет Групе 

Вебинар “Ка савременој 

настави српског језика и 

књижевности II” 

К1 20. 11. 2021. 8 Уверење Друштва за 

српски језик и 

књижевност, КСН2-

БГД/1-22 

Онлајн презентација 

уџбеничког комплета 

за 4. разред основне 

школе 

 24. 11. 

2021.  

1 Потврда ИК НОВИ 

ЛОГОС 

Онлајн семинар 

"Формативно 

оцењивање - од 

законске регулативе до 

праксе".  

 01.12.2021.   

Вебинар “Образовне 

неуронауке у школи - 

пут од науке до 

праксе” 
Предавач: др Ранко 

Рајовић 

  

02.12.2021. 

 

 

 

 

 

2 

 

Потврда Клетт 

Групе 

 

 

 

Вебинар “MS Intune”  03.12.2021. 1  

Програм обуке за 

оснаживање запослених 

у образовању за 

развијање одговорног 

односа према здрављу, 

 08. 12. 

2021.  

12 Уверење Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања  

број решења 611-00-
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очување здравља и 

безбедности ученика 
11922/2021-03 

Имплементација Office 

365 у организацији рада 

школе и примена у 

настави (онлајн) 

 11.12.2021.     8 Уверења  

Вебинар: 

“Педагошка 

документација -свеска 

праћења развоја и 

напредовања ученика” 

Предавач: Биљана 

Вуловић 

 15.12.2021. 2 Уверење “Клет Групе” 

,,Са стручњацима на 

вези- безбедно током 

пандемије 2”, вебинар 

 16. 12. 2021. 

23. 12. 2021. 

 

   1 Савез учитеља 

Републике Србије, 

Београд  

решење 294-4/2020 

 

 

• 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. 

Стандард 2.1..docx

      

Стандард 2.3..docx

 

• Након реализације наставних, ваннаставних и слободних активности ученици и 

наставници припремају презентацију, реферате, паное или неку другу форму 

експресије и јавно приказују ( огласне табле, сајт школе, фб профил, разредни 

панои). 

www.ospavlepopovic.edu.rs 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712 

 

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 

http://www.ospavlepopovic.edu.rs/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712
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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-

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 

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, Ученици Учитељице у Објава са 
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традиционални 

7.маскенбал 

млађих 

разреда у 

Вранићу 

Вранићу, 

представници  

ГО Барајево, 

организација  

,,Пријатељи 

деце Барајево“, 

директор 

школе 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

06.10.2020. Предавање др Горана 

Николића: 

,,Штетност цигарета 

и дуванског дима“ у 

оквиру обележавања 

Дечје недеље 

Ученици 

трећег и 

четвртог 

разреда у 

Мељаку 

Организација 

,,Пријатељи 

деце Барајево“,  

Оливера 

Поповић 

Митић, Ирина 

Стефановић, 

директор 

школе 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу 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 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 
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Станковић 

Кецојевић,  

Јадранка 

Мацура 

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 

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 
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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 

конкурсу и додела 

награде 

Анита 

Танасијевић, 

група 

радионице за 

српски језик 

Обогаћеног 

једносменског 

рада3 

Јелена 

Кнежевић 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе 

02.11.2020. Донација пакета за 

заштиту здравља  

Novak Djokovic 

Ученици 

првог разреда 

Вранић, 

Драгана Гогић, 

Биљана Тасић, 

Круна 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

 
3 Анита Танасијевић, 3.место на конкурсу ,, Обрни/Окрени/Причу изокрени“  
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Foundation  Koloid и 

Galenika Pharmacia 

Мељак и 

Шиљаковац 

 

 

 

 

 

Станковић 

Кецојевић, 

Драгана 

Мићић, 

директор 

школе 

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 

школе4 

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 

 
4 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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03.12.2020. Градско такмичење 

,,Песничка сусретања 

деце и младих 

Београда“ 

Матеја Бибић, 

22
5 

Организација 

,,Пријатељи 

деце Барајево“ 

Објава са 

занимљивостима  

на званичном фб 

профилу школе  

05.12.2020. ,,Домовина се брани 

лепотом и знањем “, 

ликовни конкурс 

Светлана 

Димитријевић, 

33
6 

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 

 
5 Матеја Бибић 22, 3.награда на градском такмичењу ,,Песничка сусретања деце и младих Београда“ 
6 Светлана Димитријевић 33, индивидуална похвала на ликовном конкурсу ,,Домовина се брани лепотом и 

знањем“ 
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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 

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 
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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 

библиотека ,,Чика 

Јова Змај“, Београд 

Драмско-

рецитаторска 

и литерарна 

секција 

Обогаћеног 

једносменског 

рада 

 

Ученици 43 

 

,,У свету боја 

Јадранка 

Мацура 

 

 

 

 

Ирина 

Стефановић 

 

Аутори текстова: 

Дуња Давидовић 

43 и Анђелија 

Николић 23 

(послато мејлом) 
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и облика“, 

радионица 

Обогаћеног 

једносменског 

рада млађих 

разреда у 

Вранићу 

 

Сузана Јевтић 

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 Божић7 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 

профилу наше 

школе  

 
7 Срна Божић, 5/2, освојено 1. место на конкурсу ,,Симбол Француске- симбол моје земље”. 
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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 

Ученици 1/3 

из Мељака 

Ученици 

Круна 

Станковић 

Кецојевић 

Записник 

стручног већа 

разредне наставе 
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такмичење) одељења 2/2 Радица Ђорић 

 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 

такмичење 

8 дечака и 8 

девојчица 4/1 

и 4/2 из 

Вранића 

Сузана Јевтић, 

Асоцијација за 

школски спорт, 

Јела 

Стевановић, 

Спортски савез 

Барајево 

Извештај са 

одржаног 

општинског 

такмичења 

пројекта, објава 

на фб школе сајту 

школе, освојено 1. 

место- дечаци8 

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 

Мићић9 

награде 

победничкој 

екипи, објава на 

фб и сајту школе 

 
8 Никола Јоксић, 4/1, освојио 1. место у категорији дечаци, општина Барајево. 
9 Освојено 1. место на 5. смотри ,,Чаролија рециклаже”. 
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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. 

Прво полугодиште школске 2021/2022. године 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Активности/теме Време 

реализације 

Носиоци реализације Докази 

Еколошка-хуманитарна 

акција ,,Чепом до осмеха“ 

у току школске 

године 

одељењске старешине 

од 1. до 4. разреда, 

ученици 

 

Крос РТС-а у оквиру 

обележавања Дечије недеље  

октобар одељењске старешине 

од 1. до 4. разреда, 

ученици 

фотографије 

на сајту школе 

и Фејсбук 

страници 

Маскенбал у оквиру 

обележавања Дечије недеље 

(Мељак, 1. 2. 3. и 4. разред) 

октобар разредне старешине, 

ученици, чланови 

комисије за избор 

најуспешнијих маски 

 

фотографије 

на сајту школе 

и Фејсбук 

страници 

Сарадња са Црвеним крстом 

Барајево: ,,Заштитимо децу у 

саобраћају" у оквиру 

обележавања Дечије недеље 

(Мељак, 1. и  

2.разред),1.разред у Вранићу 

“Болест прљавих руку”-

октобар разредне старешине, 

ученици, волонтери 

Црвеног крста 

фотографије 

на сајту школе 

и Фејсбук 

страници 
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2.разред 

“Смањење ризика и 

ублажавање последица од 

елементарних непогода и 

других опасности”-3.разред 

“Прва помоћ деци-прва помоћ 

за децу”-4.разред 

 

,,Трка за срећније детињство`` октобар одељењске старешине 

од 1. до 4. разреда, 

ученици 

фотографије 

на сајту школе 

и Фејсбук 

страниц 

Конкурс ,,Нова година у 

знаку филантропије”, 

Фондација Ана и Владе Дивац 

10. 12. 2021.  Јела Стевановић, 

Сузана Јевтић, Рада 

Ђукић Петровић, 

Равијојла Шарчевић 

 

Записник 

Тима за 

Обогаћени 

једносменски 

рад, 

фотографије 

на сајту школе 

и ФБ профилу 

школе 

 

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

Активности/теме Време 

реализације 

Носиоци реализације Докази 

Приредбе за пријем првака 

(Вранић,Мељак и 

Шиљаковац) 

01. 09. 2021. одељењске старешине  фотографије, 

подела поклон 

пакетића 

школског 

прибора од  

ГО Барајево 

Обележавање Дечије недеље од 4. 10. до 8. 10. разредне старешине, фотографије 
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2021.  

 

ученици, секције на сајту школе 

и Фејсбук 

страници 

Ослобођење Барајева у 

Другом светском рату 

10. октобар 2021. ГО Барајево, 

директорка 

полагање 

венаца  

Ликовни наградни конкурс 

,,Наш војник, наш херој” 

15. 11. 2021.  Душица Поповић послати 

радови путем 

поште 

38. ликовни конкурс 

,,Железница очима деце” 

16. 11. 2021.  Сузана Јевтић, Круна 

Станковић Кецојевић, 

Душица Поповић, 

Оливера Поповић 

Митић, Марлена 

Радовановић 

послати 

радови путем 

поште 

,,Песничка сусретања 2021.” 15-19. 11. 2021.  одељењске старешине, 

наставници српског 

језика и књижевности 

послате песме 

у електронској 

форми за 

учешће на 

такмичењу 

1.место Данка 

Биочанин 4/1 

2.место 

Михаило 

Савић 4/2 

Обележавање Дана 

толеранције- 

16.новембар,предавање, 

радионица и пано ,,зид 

лепих порука“у оквиру 

одељењских заједница 

16.11.2021. одељењске старешине дечији радови, 

дипломе за 

ученике 
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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.  

Стандард 2.2..docx

 

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. 

 

Стандард 2.4..docx Стандард 2.5..docx
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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: 

• Наставници одабирају и похађају семинаре који су у функцији унапређења наставе 

математике и других предмета који се полажу на завршном испиту; 

• 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 
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Пут школе ка модел 

установи за развој школског спорта и Обогаћеног једносменског рада.docx
 

• 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 ове године ће предати допуну документације за Модел 

установу за школски спорт 

Eлаборат Модел 

установа за развој школског спорта 27.12.2019..docx
 

• Школа je 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) 

Елаборат Модел 
установа за Обогаћени једносменски рад 29.12.2020..docx
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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 потребна васпитна подршка у учењу ( белешка 

о владању, информације одељењских старешина, евиденција Тима за заштиту, 

личне пријаве ученика/родитеља, дежурних наставника...); 

• 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. 

Област квалитета 

рада установе 4..docx
 

 

Циљ 3.2. Подстицати лични, професионални и социјални развој ученика 

• 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 

Вођење документације о раду пројекта Обогаћени једносменски рад, 

праћење и евалуација 

Активност Сажет опис Докази 10 

 
10 Докази су доступни на увид двоструким кликом на документ; 



33 
 

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, 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 

Елаборат аплицирања 

за Модел установу за 

Обогаћени 

једносменски рад 

Елаборат Модел установе за 

Обогаћени једносменски рад, са 

припадајућим доказима/ 

материјалима распоређеним у три 

регистратора предат у надлежну 

Школску управу. 

Елаборат Модел 
установа за Обогаћени једносменски рад 29.12.2020..docx 

Елаборат 

активности/радионица 

за прво  полугодиште 

школске 2021/2022. 

године  

 

Почетни Елаборат за прво 

полугодиште школске 2021/2022. 

годинe 

 

Елаборат  

1.полугодиште  ОЈР 2021-2022_.docx 
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Дневници праћења 

реализација активности 

Вранић, Мељак и 

Шиљаковац11 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 листићи12 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 седница13 

Целокупна документација у вези 

записника са седница Тима се 

налази у школи у штампаној и 

 

 
11 Дневници са  активностима/радионицама  Обогаћеног једносменског рада су специфични и разнолики  у 

матичној школи и подручним одељењима (самостално осмишљени); 

12 Евалуациони листићи за процену остварености, осећања и размишљања након сваке радионице или 

целине ( самостално осмишљени); 

13 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. 
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електронској форми, доступна на 

увид/ седнице, извештаји, планови, 

анализе, анкете. Записник са 
2.седнице Тима ОЈР.doc 

 

Сајт школе  

www.ospavlepopovic.edu.rs 

одељак Новости,  

О Школи- Обогаћени једносменски рад,  

Галерија 

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 А14 

 

Активност Сажет опис15 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 

Архијерејско 
намесништво бељаничко, препорука.pdf

 

 
14 У даљем тексту скраћеница коју је дао наш Тим – ОЈР. 

15 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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са свим актерима друштвене 

заједнице. 

 

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 спомен 

соби Спомен дома у Вранићу. 

Препорука 
Библиотеке Града Београда.pdf

 

 

,,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“16 

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 

Весела 
радионица.ppt

 

 
16 Прва у низу манифестација (Област квалитета 5.5.1.) која ће постати традиција и по којом ће се 

препознавати школа и пројекат ОЈР. 
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предузетништво са оснивањем 

Ученичке задруге. 

 

 

 

 

 

Чаробан свет бројева17 

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 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 
3.pptx

Волимо математику 
и ОЈР.pptx

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 

Свети Сава и 
хемија.pptx

 

 
17 Свака радионица понаособ је пример добре праксе , сконцентрисане око једне области. 
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Обогаћени једносменски рад? Сад све 

запамтимо.“ 

 

 

 

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. 

Обележавање Дана 

ООУ ,,Аврам 

Писевски“, Скопље, 

Република 

Македонија 

Обележавање Дана школе у Скопљу 

под називом ,,Чајна башта“, почетни 

кораци усмерени ка ширењу 

интеркултуралне мреже повезивања 

школа земаља у региону.  

Зачинско и 
лековито биље.mp4

 
Учешће на 

конкурсима, 

пројектима, 

презентацијама 

примера добре праксе 

Учествујемо на свим доступним 

конкурсима, презентујемо примере 

добре праксе, повезујемо се са 

ученицима и колегама из разним места 

у земљи и иностранству, освајамо 

награде и похвале. 

Рezultati кonkursa 
PDP 2021.pdf

 

 

 

 

Резултати конкурса 

ЗУОВ- а  

,,Сазнали на 

семинару- применили 

у пракси” 2021. 

Сем учешћа на конкурсима 

појединачне тематике, учешће и на 

конкурсима који имају акценат на 

имплементацији наученог/усвојеног на 

стручном усавршавању и применом, 

уважавајући постављене захтеве 

конкурса. Рад је послала 

координаторка Тима за обогаћени 

једносменски рад, Јела Стевановић, у 

сарадњи са реализатором, Сузаном 

Јевтић, која је одржала радионица под 

насловом : ,,здрава недеља за здрав 

живот“. 

https://zuov.gov.rs/rezult

ati-konkursa-saznali-na-

seminaru-primenili-u-

praksi-2021/ 

 

https://zuov.gov.rs/downl

oad/zdrava-nedelja-za-

zdrav-zivot-jela-

stevanovic-osnovna-

skola-pavle-popovic-

vranic/?wpdmdl=554360

&refresh=61bb42565161

a1639662166 

 

Извештај стручно- 

педагошког надзора 

надлежне Школске 

управе Београд 

Стручно- педагошки надзор је 

извршен 19. 11. 2021. године. Предмет 

надзора: Организација рада Школе, 

управљање људским и материјалним 

ресурсима и вредновање квалитета 

реализације Пројекта обогаћеног 

једносменског рада. 

Извештај 

стручно-педагошког надзора.pdf
 

Освојена награда на 

конкурсу Фондације 

Изабран рад од 28 пристиглих 

апликација на конкурсу ,,Нова година 

 

Срећан дан школе.mp4

https://zuov.gov.rs/rezultati-konkursa-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2021/
https://zuov.gov.rs/rezultati-konkursa-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2021/
https://zuov.gov.rs/rezultati-konkursa-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2021/
https://zuov.gov.rs/rezultati-konkursa-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2021/
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
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Ане и Владе Дивца и 

Коалиције за 

доброчинство ,,Нова 

година у знаку 

филантропије” 

у знаку филантропије“ под 

покровитељством Фондације Ане и 

Владе Дивца. Реализатори су: 

Равијојла Шарчевић, Сузана Јевтић и 

Рада Петровић Ђукић, а рад је послала 

координаторка Тима, Јела Стевановић. 

Новогодишњи 

базар 2021. doc.docx

Prijavni formular - 

Nova godina u znaku filantropije 2021_.pdf
 

 

 

• Увођење ваннаставних активности које промовишу здраве стилове живота ( ,,У 

здравом телу-здрав дух“, тематски дани, интердисциплинарни часови...); 

 Резултати конкурса ЗУОВ- а ,,Сазнали на семинару- применили у пракси” 2021. 

https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-

skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166 

 

• 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. 

 

Анализа педагошко- 

инструктивног рада наставника.docx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
https://zuov.gov.rs/download/zdrava-nedelja-za-zdrav-zivot-jela-stevanovic-osnovna-skola-pavle-popovic-vranic/?wpdmdl=554360&refresh=61bb42565161a1639662166
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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; 

• Реализација активности дружења ( заједничка вечера 28. 06. 2021. године ,,Код 

Момчила“) 

Област квалитета 

рада установе 5.docx
 

• 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 ( Наставничко веће, 25. 05. 2021. године). 

 

 

 

У Вранићу, Директорка 

27. 12. 2021.године ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

  

 Јела Стевановић 

 


