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Табела евалуације реализације пројекта Обогаћеног једносменског 

рада, примера добре праксе Обогаћеног једносменског рада, 

школска 2019/2020.година, школска 2020/2021.година и школска 

2021/2022. године 

 

Вођење документације о раду пројекта Обогаћени једносменски рад, 

праћење и евалуација 

Активност Сажет опис Докази 1 
Почетне анкете за 

испитивање 

заинтересованости 

ученика/ родитеља 

Испитивање заинтересованости за 

радионице Обогаћеног 

једносменског рада ученика и 

родитеља старијих разреда наше 

школе 

Почетна анкета 

старији послеподне.pdf

Почетна анкета 

преподне.pdf  
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 

Елаборат са свим припадајућим 

глобалним и оперативним 

плановима, распоредом 
Елаборат ОЈР, прво 
полугодиште 2020-2021..doc 

 
1
 Докази су доступни на увид двоструким кликом на документ; 

mailto:ospavlepopovic@hotmail.rs
mailto:ospavlepopovicvranic@gmail.com
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школске 

2020/2021.године  

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 

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  

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  

1.полугодиште  ОЈР 2021-2022_.docx 

Елаборат 

активности/радионица 

за друго полугодиште 

школске 2021/2022. 

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  2. 

полугодиште  ОЈР 2021-2022..docx 

Дневници праћења 

реализација активности 

Вранић, Мељак и 

Шиљаковац2 са 

припадајућим 

распоредима 

активности/радионица 

2019/2020. године 

Самостално осмишљени Дневник 

праћења реализација 

активности/радионица у матичној 

школи у Вранићу. 

 

Дневник праћења 

ОЈР 2019..pdf  

 
2
 Дневници са  активностима/радионицама  Обогаћеног једносменског рада су специфични и разнолики  

у матичној школи и подручним одељењима (самостално осмишљени); 
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Дневници праћења 

реализација активности 

Вранић, Мељак и 

Шиљаковац3 са 

припадајућим 

распоредима 

активности/радионица 

2020/2021. године 

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  

Дневници праћења 

реализација активности 

Вранић, Мељак и 

Шиљаковац4 са 

припадајућим 

распоредима 

активности/радионица 

2021/2022. године (прво 

и друго полугодиште) 

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 

Мељак, 1. полугодиште  2021-2022_.pdf

Дневник праћења 

Вранић.pdf

Дневник праћења 

Шиљаковац, 1. полугодиште 2021-2022_.pdf

Дневник праћења 

Шиљаковац.docx

Дневник праћења 

Мељак.docx

Дневник праћења 

Вранић.docx  
Евалуациони листићи5 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 На основу ових анализа где се врши  

 
3
 Дневници са  активностима/радионицама  Обогаћеног једносменског рада су специфични и разнолики  

у матичној школи и подручним одељењима (самостално осмишљени); 
4
 Дневници са  активностима/радионицама  Обогаћеног једносменског рада су специфични и разнолики  

у матичној школи и подручним одељењима (самостално осмишљени); 
5
 Евалуациони листићи за процену остварености, осећања и размишљања након сваке радионице или 

целине ( самостално осмишљени); 
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активност/радионицу у 

оквиру Записника са 

састанка Тима за 

Обогаћени 

једносменски рад 

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 

SWOT анализе за сваку 

активност/радионицу у 

оквиру Записника са 

састанка Тима за 

Обогаћени 

једносменски рад 

школске 2021/2022. 

године 

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 5. 

седнице Тима за ОЈР.docx 

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 седница6  

Целокупна документација у вези 

записника са седница Тима се 

налази у школи у штампаној и 

електронској форми, доступна на 

увид/ седнице, извештаји, планови, 

анализе, анкете. 

 

Записник са 
2.седнице Тима ОЈР.doc

Записник са 8. 

седнице Тима за ОЈР, 21. 03. 2022..docx 
 

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 

 

 
6
 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 и интегративно повезан. 

http://www.ospavlepopovic.edu.rs/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712
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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 А7 

 

Активност Сажет опис8 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 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

 

 
7
 У даљем тексту скраћеница коју је дао наш Тим – ОЈР. 

8
 Подразумева се развој свих међупредметних компетенција које развијамо код ученика, у зависности од 

активности и не наводимо их експлицитно. 
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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“9 

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 бројева10 

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 

Пиктограми.pptx

 
9
 Прва у низу манифестација (Област квалитета 5.5.1.) која ће постати традиција и по којом ће се 

препознавати школа и пројекат ОЈР. 
10

 Свака радионица понаособ је пример добре праксе , сконцентрисане око једне области. 
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разреда. 

Особине угљен-моноксида научене на 

овај начин се никад не заборављају. 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. 

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

Срећан дан школе.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 

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 

https://zuov.gov.rs/rezult

ati-konkursa-saznali-na-

seminaru-primenili-u-

praksi-2021/ 

 

https://zuov.gov.rs/downl

oad/zdrava-nedelja-za-

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
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у пракси” 2021. 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“. 

zdrav-zivot-jela-

stevanovic-osnovna-

skola-pavle-popovic-

vranic/?wpdmdl=554360

&refresh=61bb42565161

a1639662166 

 

,,Дечје поподне“ Радионице Обогаћеног једносменског 

рада, заједно са ЦОТК Јелек из 

Вранића, су се укључиле у једну борбу 

за оздрављење бебе Вање Маловић 

(мајка је докторка која ради у 

Барајеву).  

Дечје поподне, 3. 

10. 2021. Јела Стевановић.pptx
 

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
 

Акциони план 

унапређења 

радионица Обогаћеног 

једносменског рада 

На основу предлога мера стручно- 

педагошког надзора је урађен акциони 

план унапређења радионица 

обогаћеног једносменског рада школе. 

Акциони план 

унапређења радионица Обогаћеног једносменског рада Вранић.docx
 

Освојена награда на 

конкурсу Фондације 

Ане и Владе Дивца и 

Коалиције за 

доброчинство ,,Нова 

година у знаку 

филантропије” 

Изабран рад од 28 пристиглих 

апликација на конкурсу ,,Нова година 

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

Нова година у знаку 

филантропије 2021..pptx
 

 

 

 

 

 

Дан школе 2022.  

Обележавање 181. годишњице 

оснивања ОШ ,,Павле Поповић“ на 

сасвим другачији начин – 

организација спортског дана, нумере 

школског бенда и продајне изложбе. 

Спортско такмичење из одбојке је 

повезало: запослене, ученике, 

родитеље, музичку школу ,,Марко 

Тајчевић“ и представнике локалне 

заједнице. Школски бенд се 

представио са четири нумере, а 

продајна изложба је организовала и 

наградну игру за учеснике. 

 

 

 

 

Дан школе 

2022..pptx
 

,,Вранић за Врање“ Заједнички пројекат радионице 

Обогаћеног једносменског рада 

,,Драма – поклони се и почни!“ и КУД-

а Вранић под називом ,,Свашта умем, 

стварно умем...“ Пројекат финансира 

 

Свашта умем, 

стварно умем....doc
 

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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ГО Барајево, а пројектом је 

предвиђена и посета Врању у 

наредном периоду. 

Увежбавање говора, скечева и 

рецитација приказује ширину културе, 

богатство шумадијско-војвођанског и 

призренско- тимочког дијалекта (на 

задату тему и текст, са елементима и 

мотивима врањанског дијалекта и 

специфичности поднебља). 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tlNPWgxcK

wU 

 

 

Ускршњи вашар Планирана је продајна изложба (21. 4. 

2022. године) украсних и употребних 

предмета израђених на радионицама: 

Креативна радионица, Ја волим 

математику и Пробуди креативца у  

себи!  

 

 

 

 

  

 

 У Вранићу, 

8. 4. 2022. године 

Координаторка  

Тима за Обогаћени једносменски рад 

 ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

  

 Јела Стевановић, директорка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlNPWgxcKwU
https://www.youtube.com/watch?v=tlNPWgxcKwU
https://www.youtube.com/watch?v=tlNPWgxcKwU

