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Вранић,  

(деловодни број 1442-1-22 од 15. 09. 2022. године) 
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 На основу члана 119. став 1 тачка 2)  Закона о основама система и образовања и члана 62. 

став 1 тачка 2) Статута установе, Орган управљања Основне школе ,,Павле Поповић“ на 2. 

седници, одржаној дана 15. 09. 2022. године, донео је: 

  

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај рада установе за школску 2021/2022. годину. 

 

 

 

 

Образложење 

 

         Школски одбор је у писаној и електронској форми добио Годишњи извештај рада 

установе за школску 2021/2022. годину. Годишњи извештај рада установе је представила  

Јела Стевановић, директор установе. 

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

 

 

 

Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

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

Сузана Јевтић 

 

 

 

  

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 
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Трг палих бораца 3 
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        На основу члана 119. став 1 тачка 2)  Закона о основама система и образовања и члана 

62. став 1 тачка 2) Статута установе, Орган управљања Основне школе ,,Павле Поповић“ на 

2. седници, одржаној дана 15. 09. 2022. године, донео је: 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај о раду директора установе (деловодни број 1248-1-21 од 

31. 08. 2022. године) за школску 2021/2022. годину 

 

 

 

 

Образложење 

 

         Школски одбор је у писаној и електронској форми добио Годишњи извештај рада 

директора установе за школску 2021/2022. годину. Годишњи извештај рада директора 

установе је представила  Јела Стевановић, директор установе. 

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

 

 

 

 

 

Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

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

Сузана Јевтић 

 

 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 

ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број: 1449-1-22 
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               Савет родитеља ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић 

Наставничко веће ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић 

Школски одбор ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић 

Школска управа Београд 

Сектор за инспекцијски надзор 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

 о раду директора установе  

од 01. 09. 2021. године дo 31. 08. 2022. године 

 
На основу члана 126. Закона о основама  система образовања и васпитања у школској 

2021/2022. години, почев од 01. 09. 2021. године па дo 31. 08. 2022. године сам, у сарадњи са 

стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством школе, помоћно-

техничким особљем школе, органима локалне самоуправе, надлежне Школске управе и 

инспекцијског сектора, обављала следеће активности: 

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

активности установе:   

 учествовала у правовременој реализацији донетих распореда часова за редовну 

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

перманентно водила рачуна о реализацији свих планираних активности; 

 учествовала у правовременој реализацији донетог распореда часова и осталих 

активности приликом организације рада установе у пројекту ,,Обогаћени 

једносменски рад“; 

 старала се о ефикасној организацији такмичења из предмета и спортова и 

општинских/ градских  такмичења; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за школску 2021/2022. годину, 

годишњег извештаја рада установе за школску 2020/2021. годину, плана рада 

Наставничког већа, плана рада органа управљања, плана рада Педагошког колегијума; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за школску 2022/2023. годину, 

годишњег извештаја рада установе за школску 2021/2022. годину, плана рада 

Наставничког већа, плана рада органа управљања, плана рада Педагошког колегијума; 

 контролисала педагошку документацију (ЕcДневници, педагошка документација 

наставника, припреме за час, ђачке књижице, матичне књиге...) 

 

2) старала се о квалитету рада, самовредновању рада установе, стварању услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривању исхода постигнућа и унапређивању 

образовно-васпитног рада: 

 водила рачуна о стручности наставника који су током школске године радили као 

замена одсутних наставника; 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 

ОШ  Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број: 1314-1-22 

Дана:  01. 09. 2022. године                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

ospavlepopovicvranic@gmail.com 
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 кроз рад у Стручном тиму за самовредновање и Педагошком колегијуму учествовала 

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

на полугодишту школске 2021/2022. године; анализи критеријума оцењивања, 

извештају за самовредновање рада установе за школску 2021/2022. годину; 

 

3) старала се о остваривању Развојног плана установе: 

 учествовала у раду Стручног актива за развојно планирање; 

 пратила реализацију развојног плана прегледом педагошке документације; 

 периодично, у писаној форми, достављала реализацију Развојног плана рада установе 

тимовима, Савету родитеља и Школском одбору (27. 12. 2021. године и 27. 06. 2022. 

године) и постављала документ на Гугл диск за лакше праћење и проверу тачности 

унетих података. 
 

4) одлучивала о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговарала за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом: 

 перманентно, у току горе наведеног периода, проверавала и потписивала 

испостављене фактуре, налоге за пренос средстава, налоге за уплату и исплату, 

рекапитулацију месечних обрачуна за плату, краћих и дужих боловања; 

 учествовала у изради  кварталних извештаја, извештаја о јавним набавкама (квартални 

извештаји и годишњи извештај) и реализацији плана јавних набавки за 2022. годину. 

 

5) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима: 

 сарађивала са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда у вези 

са: набавком енергената за грејање установе, реализацијом  набавке намештаја и 

електронске опреме за опремање мултифункционалне просторије свеопште намене 

(јануар 2022. године), присуствовала састанцима са директорима установа у 

организацији Секретаријата и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја/Школске управе;  

 сарађивала са органима управе Градске општине Барајево у вези са: текућим 

одржавањем објеката установе, организацијом превоза ученика установе (реализација 

јавне набавке), реализацијом пројекта за побољшање безбедности ученика у 

саобраћају и многим другим питањима од значаја за развој установе; 

 сарађивала са представницима Црвеног крста Барајево (предавање о болестима 

зависности), Завода за трансфузију (организација давања крви у школи), са спортским 

клубовима (КК Бамби Барајево, КК Церак, ОКК Пионир) ради побољшања рада 

школских спортских секција и Спортским савезом Барајева у организацији школских 

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

сале Спомен дома у Вранићу за организовање позоришних представа и хуманитарног 

концерта. 

 

6) пружала подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика:  

 иницирала и подстицала аплицирање на конкурсе; 

 учествовала у организацији и реализацији продајних изложби украсних и употребних 

предмета; 
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 похађала обуку за финансијско описмењавање са запосленима и научено на обуци 

примењивала кроз праћење инструктивног рада. 

 

7) организовала и вршила педагошко–инструктивни увид и пратила квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе, предузимала мере за унапређивање и усавршавање рада 

наставника и стручних сарадника: 

 у сарадњи са стручним сарадницима/самостално реализовала годишњи план 

педагошко - инструктивног рада (посећено 75 часова и урађена анализа са 

препорукама); 

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

стручним сарадницима/самостално анализирала њихов рад и предлагала мере за 

унапређивање њиховог рада; 

 пратила активности/радионице Обогаћеног једносменског рада; 

 иницирала анализирање анкета о образовном-васпитном раду са ученицима уз 

сарадњу са Стручним тимом за самовредновање рада установе; 

 учествовала у изради Интерног правилника сталног стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника унутар установе и израдила истоимени документ; 

 обезбедила рад ревизије библиотечког пословања и учествовала у изради документа. 

 

8) планирала и пратила стручно усавршавање запослених и спроводила поступак за стицање 

звања наставника и стручних сарадника: 

 одобравала финансијска средства за одласке наставника и стручних сарадника на 

акредитоване програме у оквиру сталног стручног усавршавања на основу њихових 

планова стручног усавршавања; 

 иницирала перманентно праћење Каталога одобрених програма за стручно 

усавршавање и похађање одговарајућих, акредитованих обука и програма; 

 организовала вебинаре  различитих циљних група унутар и ван установе.  

 

9) одговорна за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима: 

 организовала и надзирала пробни завршни испит ученика осмог разреда; 

 организовала и надзирала тестирање ученика четвртог и седмох разреда; 

 надзирала испит за полагање страног језика; 

 организовала и надзирала завршни испит ученика осмог разреда – измештени на 

локацију ОШ ,,Кнез Сима Марковић“ у Барајеву. 

 

10) предузимала мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о основама 

система и образовања: 

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

занемаривања и дискриминације; 

  одлучивање о случају да заједно са тимом за заштиту разматрам о мерама које треба 

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

 учешће у случају да у присуству психолога и/или педагога, секретара установе  

разговарам са родитељима ученика чија деца су испољила неко насилно понашање са 

3. нивоа где је процењено да је потребно водити васпитно-дисциплинске поступак 

(медијација, покушај мирног решења проблема); 
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 водила и окончала васпитно-дисциплинске поступке (три васпитно-дисциплинска 

поступка са ученицима и два дисциплинска поступка са наставницима) и пратила 

реализацију закључка поступка (друштвено користан, хуманитарни рад). 

 

11) предузимала мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа: 

 сарађивала са најављеним редовним и ванредним инспекцијским 

надзорима/инспекторима, стручно-педагошким надзором/просветним саветницима и 

библиотечким надзором; 

 упознавала Савет родитеља, Наставничко веће и Школски одбор о обављеним 

надзорима, мерама и препорукама инспектора и саветника; 

 уредно извршавала мере и препоруке у временски предвиђеним роковима. 

 

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

установи у оквиру јединственог информационог система просвете ,,ЈИСП“, „Доситеј“ и 

,,Лична карта“: 

 овластила наставника математике да приступа информационом систему и одржава 

ажурност базе података; 

 проверавала тачност унетих података и потписане примерке достављала 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко Школске управе; 

 редовно сваке среде до 10.00 попуњавала упитнике МПНТР о броју болесних ученика 

и особља у протеклој радној недељи; 

 редовно ажурирање ЈИСП-а у оквиру задатих инструкција /ЦЕНУС, радна 

ангажовања запослених, стаж, површине и локације објеката ...) 

 

13)  старала се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 

интереса за рад установе и поменутих органа: 

 редовно обавештавала запослене (огласна табла, разговори, Наставничко веће, 

одељењска већа, електронска пошта, вибер група учитеља и наставника), 

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

старешина), 

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

Савета родитеља; веб сајт, писаним путем уз потврду њиховим потписом, на 

родитељским састанцима, учешћем у раду Савета родитеља), 

 учествовала у раду стручних органа и органа управљања. 

 

14) сазивала и руководила седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума (једанаест 

редовних седница и седам ванредних  седница Наставничког већа и пет седница Педагошког 

колегијума), без права одлучивања: 

 водила рачуна о реализацији плана рада; 

 благовремено сазивала седнице и руководила њима; 

 на време управљала радом и доношењем предлога плана надокнаде часова; 

 учествовала у поступку избора директора; 

 учествовала у поступку избора чланова Школског одбора из реда запослених; 

 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 8 www.ospavlepopovic.edu.rs 

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

установи: 

 образовала решењима активе и тимове, усклађивала рад стручних тела кроз Годишњи 

план рада установе; 

 пратила равномерну задуженост наставника и стручних сарадника кроз норму рада и 

интересовања; 

 кроз рад и руковођење Педагошким колегијумом усклађивала рад стручних актива и 

тимова; 

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

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

информисањем  Школског одбора. 

 

16) сарађивала са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика 

установе и Саветом родитеља: 

 редовно разговарала са свим родитељима, односно старатељима који су тражили 

разговор са директором, као и са родитељима, односно старатељима које сам 

позивала, а којима је потребно указати на њихову одговорност и потребу боље 

сарадње са школом, односно одељењским старешином, стручним сарадницима и 

наставницима ради постизања бољег успеха у образовању и васпитању њихове 

деце/штићеника; 

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

 редовно учествовала на свим седницама Савета родитеља, уз обавезно достављање 

целокупне документације и јасније транспарентности рада установе. 

 

17) подносила извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

установе: 

 подносила шестомесечни/полугодишњи и годишњи извештај о раду директора; 

 подносила извештај о раду установе и актуелним информацијама у установи; 

 подносила праћење реализације Развојног плана установе и обогаћеног једносменског 

рада, у складу са свим актуелним документима установе. 

 

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

 одговарала на захтеве за слободним данима запослених у складу са колективним 

уговором; 

 одговарала на захтеве родитеља, односно старатеља  за одсуствовањем ученика 

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

ученика. 

 

19) доносила општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом: 

 урадила ЦЕНУС 2021/2022. године у сарадњи са шефом рачуноводства и секретаром 

установе и благовремено уносила податке у ЈИСП; 

 предавала надлежном материјално–финансијском саветнику табеле ЦЕНУС-а, 

оверене изводе из ЈИСП-а; 

 није било промене Акта о систематизацији од 2021. године. 
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20) обезбеђивала услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и 

запослених, у складу са Законом о основама образовања у васпитања и другим законима: 

 иницирала доношење конкретизованих правила о правима, обавезама и 

одговорностима ученика и запослених,  

 транспарентно постављање правила и придржавање истих; 

 водила разговоре, индивидуално и групно, са свим заинтересованим и указивала на 

поступност и начине решавања предмета/теме разговора. 

 

21) сарађивала са ученицима и Ученичким парламентом: 

 учествовала у раду Ученичког парламента; 

 у сарадњи са наставницима и стручним сарадницима радила на реализацији идеја 

представника Ученичког парламента; 

 сарађивала са ученицима који су представници у тимовима. 

 

22) одлучивала по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 

радни однос: 

 није било жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос. 

 

23) обављала и друге послове у складу са законом и статутом: 

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

програму рада установе у условима пандемије вируса Covid 19, остваривању исхода 

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

 благовремено подносила усвојене Оперативне планове, као и измене Оперативних 

планова рада надређеном саветнику надлежне Школске управе; 

 благовремено подносила извештаје рада надређеном саветнику надлежне Школске 

управе; 

 благовремено, у сарадњи са одељењским старешинама, уносила недељне извештаје о 

реализацији рада школе у измењеним условима и статистичко праћење одсутности 

запослених и ученика; 

 укључила се у припремање и снимање онлине часова за четврти разред/ музичка 

култура на РТС Планета (укупно самостално снимила 2 часа у периоду август-

септембар 2021.); 

 пратила кроз разговоре и електронску комуникацију начин остваривања образовно-

васпитног рада у комбинованој настави по 2. моделу и у складу са тим вршила 

усмеравања и начине реализације; 

 иницирала, подстицала и учествовала у уређивању матичне школе и подручних 

одељења; 

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

улазу у све три установе; 

 фарбање површина зидова, ограде, степеништа...; 

 изградња собрашнице у подручном одељењу  Шиљаковац; 

 реновирање Анекса зграде матичне школе у Вранићу за потребе увођења продуженог 

боравка или мултифункционалне учионице када се заврши опремање простора 

електронском опремом.   
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Документација установе из делокруга рада директора у наведеном периоду: 

 

 Оперативни план организације и реализације образовно- васпитног рада за рад 

у условима пандемије вируса Covid-19 у школској 2021/2022.години, 1. модел- 

непосредан рад (деловодни број 1247-1-21 од 30. 08. 2021 године);  

 Годишњи извештај о раду директора школе у школској 2020/2021. години 

(деловодни број 1250-3-21од 31. 08. 2021. године); 

 Елаборат за додатну образовно- васпитну подршку развоју ученика пројекта 

Обогаћени једносменски рад за прво полугодиште школске 2021/2022. године 

(деловодни број 1262-1-21 од 01. 09. 2021. године); 

 Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину (деловодни број 1413-3-

21 од 14. 09. 2021. године); 

 Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину (деловодни број 

1413-4-21 од 14. 09. 2021. године); 

 Извештај посебног стручно-педагошког надзора (њихова веза број 614-02-

01545/2021-11 од 26. 10. 2021. године, деловодни број 1620-2-21 од 28. 10. 

2021. године); 

 Акциони план – мере унапређења радионица обогаћеног једносменског рада 

(деловодни број 1623-1-21 од 29. 10. 2021. године); 

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

1222/2021 од  08. 11. 2021. године, деловодни број 1704-1-21 од 15. 11. 2021. 

године); 

 Записник о надзору над стручним радом библиотекара и библиотеке (њихова 

веза број 4225 и 4226 од 16. 11. 2021. године, деловодни број 1726-1-21 од 18. 

11. 2021. године); 

 Анализа анкете Област квалитета рада установе 6- Руковођење школом, 

упоредна анализа анкете за ученике, родитеље и наставнике са мерама 

унапређења рада (деловодни број 1717-3-21 од 22. 11. 2021. године);  

 Записник о ванредном инспекцијском надзору поводом представке анонимног 

родитеља у вези организације наставе у 73 (њихова веза VII-06 број 614 – 

1332/2021 од 07. 12. 2021. године, деловодни број 1874-1-21 од 13. 12. 2021. 

године); 

 Реализација Развојног плана рада школе (деловодни број 1952-1-21 од 27. 12. 

2021. године);  

 Елаборат за додатну образовно- васпитну подршку развоју ученика пројекта 

Обогаћени једносменски рад за друго полугодиште школске 2021/2022. године 

(деловодни број 48-1-22 од 12. 01. 2022. године);  

 Оперативни план организације и реализацијe образовно- васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 , друго 

полугодиште школске 2021/2022.године, 2. модел старији разреди- 

комбинована настава (деловодни број 67-1-22 од 24. 01. 2022. године);  

 Критеријуми оцењивања школска 2021/2022. година (деловодни број  94-1-22  

од 27. 01. 2022. године); 

 Анализа  резултата завршног испита у школској 2020/2021. години                        

(деловодни број 150-1-22 од 07. 02. 2022. године); 
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 Елаборат о испуњености услова за обављање делатности основног образовања 

и васпитања Основне школе ,,Павле Поповић“ Вранић (деловодни број  207-1-

22  од 23. 02. 2022. године); 

 Захтев за верификацију установе са Елаборатом о испуњености услова за 

обављање делатности основног образовања и васпитања Основне школе 

,,Павле Поповић“ (деловодни број 220-1-22 од 24. 02. 2022. године (писарница 

1005 од 25. 02. 2022. године); 

 Закључак градоначелника града Београда за набавку добара- набавку рачунара, 

рачунарске опреме, пројектора, штампача и фотокопир апарата (њихова веза 

број 6-2754/22-Г од 28. марта 2022. године, заведено у школи деловодни број 

474-1-22 од 31. 03. 2022. године); 

 Записник о контролном инспекцијском надзору (њихова веза VII-06 број 87 – 

56/2022 од 06. 04. 2022. године, деловодни број 575-1-22 од 13. 04. 2022. 

године); 

 Записник о инспекцијском надзору МУП Сектора за ванредне ситуације 

(њихова веза 09.7 број 614-1222/2021 од 08. 04. 2022. године, деловодни број 

601-1-22 од 18. 04. 2022. године); 

 Школски програм 2022/2023 – 2025/2026. (деловодни број 1034-2-22 од 21. 06. 

2022. године);  

 Реализација Развојног плана рада школе (деловодни број 1067-1-22 од 27. 06. 

2022. године);  

 Статут ОШ ,,Павле Поповић“ (деловодни број 1110-2-22 од 05. 07. 2022. 

године);  

 Сагласност министра просвете (њихова веза број 112-01-00234/2022-07  од 30. 

06. 2022. године) за већи број извршилаца  радно место – домар/ мајстор 

одржавања (50%) у школској 2022/2023. години (деловодни број 1124-1-22 од 

08. 07. 2022. године); 

 Евалуација реализације пројекта Обогаћени једносменски рад (деловодни број 

1128-1-22 од 11. 07. 2022. године);  

 Записник о ванредном инспекцијском надзору са предметом инспекцијског 

надзора: Утврђивање испуњености услова за организацију две хомогене групе 

и једне хетерогене групе боравка за ученике 1. и 2. разреда у школској 2022/23. 

години у матичној школи у Вранићу и подручном одељењу у Мељаку (њихова 

веза VII-06 број 614-833/2022 од  18. 07. 2022. године, деловодни број 1156-2-

22 од 25. 07. 2022. године); 

 Извештај о самовредновању рада установе за школску 2021/2022. годину 

(деловодни број 1158-1-22 од 27. 07. 2022. године);  

 Сагласност за формирање група (њихова веза број 610-00-00587/2022-11/59 од  

05. 08. 2022. године, деловодни број 1176-1-22 од 12. 08. 2022. године). 

 

 

Директорка 

У Вранићу, ОШ „Павле Поповић“, Вранић 

01. 09. 2022. године  

 Јела Стевановић 
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                                         I  УСЛОВИ РАДА 
 

1.1.  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ 

 

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

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

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

2014/2015. године. 

Површина објекта матичне школе износи 1 342м², адаптиране мултифункционалне учионице 

,,Лаванда“ 193м², а новоизграђене спортске, фискултурне сале 1 269м2, укупно 2 811м2. 

Издвојено одељење у Мељаку заузима простор од 436м², а у Шиљаковцу 343м². Целокупан 

простор које обухватају све три школске зграде износи 3 590м². Због изграђене нове 

фискултурне сале, школа нема школско двориште које се налазило иза школе. У употреби је 

само део дворишта испред установе. Покренута је јавна набавка за изведбу дренаже око 

матичне школе у Вранићу. Завршетак радова се реализовао до краја октобра 2021. године. 

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

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

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

читаоницу. 

Од 1. фебруара 2007. године у згради школе у Шиљаковцу ради издвојено одељење Центра 

за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. Установа сарађује са овим 

одељењем путем различитих заједничких активности (приредбе ...). 

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

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

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

буде мултифункционална учионица. 

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

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

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

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

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

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

ометене у развоју. Изграђена је собрашница (летња учионица) у Шиљаковцу чији завршетак 

је био крајем новембра 2021. године. 
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Преглед и структура просторија које су се користиле за реализацију програма 

 

Вранић 

 

Школске просторије 

 

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

посебним условима пандемије.  

Предметна настава у другом циклусу се реализовала у следећим просторијама: 

 приземље, три учионице,  

 први спрат, три учионице,  

 други спрат, три учионице,  

 други спрат, две учионице,  

 фискултурној сали и 

 новој учионици за ваннаставне активности у новосаграђеној згради.  

Мељак 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  4 Наставна зборница 1 

Помоћна кухиња 1 Котларница 1 

 

Шиљаковац 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  11 Наставна зборница 1 

Библиотека  1 Канцеларија 3 

Кабинет за ТТ 2 Архива 1 

Кабинет за ликовно 1 + 1 Просторија за помоћно особље 1 

Кабинет за информатику 1 Котларница 1 

Фискултурна сала 1 Кухиња 1+1 

Просторија за пријем родитеља 1 Просторије музичке школе  1+1 

Назив просторије 
Број просторија 

Назив просторије 
Број 

просторија 

Учионице  2 Наставна зборница 1 

Хол  и трпезарија 1 Котларница 1 

  Кухиња (користи Центар 

за смештај деце ометене 

у развоју) 

1 
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1.2.  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Преглед квалификационе структуре запослених 

 

Опис 

извршилаца 

 

СВЕГА 
Степен стручне спреме 

OС НК КВ ВКВ СС ВС ВСС МР ДР 

Директор установе 1 
      

1 
  

Педагог 1 
      

1 
  

Психолог 0,5 
      

0,5 
  

Наставници предметне 

наставе 

22, 639 
    1,2889 1,2889 

20,612 
  

Наставници разредне 

наставе 

15,40 
    

 
5,025 10,375   

Наставници у 

продуженом боравку 

2 
    2 

 
   

Наставници 

верске наставе 

1,30 
    0,70 

0,60  
  

Библиотекар 1,20 
      

1,20 
  

Секретар установе 1       1   

Шеф рачуноводства 1 
     

1 
   

Благајник/администрати

вни радник 

1 
    

1 
    

Домар 2,5 
  

1,5 
 

1 
    

Чистачице 7,54 3 
 

0,54 
 

4 
    

Укупно 58,079 3 
 

2.04 
 

9,9889 
7,9139 35,1362   

 

У школи ради 60 запослених, од тога је 41 у непосредном контакту са ученицима.  

Просечан радни стаж запослених је 20,08 година.  
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Преглед квалификационе структуре запослених 

 

 

 

Преглед радног искуства радника установе – на дан 31. 08. 2022. године 

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

Директор    1   1 

Педагог   1    1 

Психолог 0,5      0,5 

Библиотекар     1,20  1,20 

Секретар    1   1 

Шеф рачуноводства     1  1 

Административни радник      1 1 

Наставници разредне наставе  2 1 6,30 3,10 3 15,40 

Наставници у продуженом 

боравку 

2      2 

Наставници предметне наставе 4,4111 2,3944 12,1057 3,7278 1,30  23,939 

Домар 0,50 1  1   2,50 

Помоћно техн. особље  2 2,54 3   7,54 

Укупно: 7,4111 7,3944 16,6457 16,0278 6,60 4 58,079 

 

Просечан радни стаж наставног особља је 21,70 година, а ваннаставног особља је 15,89 

година. Свеукупно просечан радни стаж запослених је 20, 02 година. 

 

 

 
Квалификациона структура 

Свега 
НК ПК КВ ССС ВШ ВСС МГ 

Директор      1  1 

Педагог      1  1 

Психолог      1  1 

Библиотекар      1  1 

Секретар      1  1 

Шеф рачуноводства     1   1 

Административни радник    1    1 

Наставници разредне наставе     5 10  15 

Наставници у продуженом 

боравку 

   2    2 

Наставници предметне наставе    1 2 22  25 

Домар   2 1    3 

Помоћно техничко особље 3  1 4    8 

Свега: 3  3 9 8 37  60 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 19 www.ospavlepopovic.edu.rs 

1.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ УСТАНОВА РАДИ 

  

Матична школа у Вранићу и два подручна одељења-Мељак и Шиљаковац  раде у нетипичној 

сеоској средини, највећи број родитеља је запослен и пољопривреда представља допунску 

делатност. Школа је са градом повезана Ибарском магистралом и сем услужних делатности и 

трговине, не постоје неки други значајнији привредни објекти. У самом селу и околини 

постоје културно-историјски споменици из времена I и II српског устанка. 

 

1.4. ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ  

 

Школско двориште је окружено делимично уређеном зеленом површином, која је у 

власништву школе. Наши ученици проводе време у природној и здравој средини, окружени 

зеленилом. Ученици раде и одмарају се у квалитетној и незагађеној средини. 

Организоване су акције одржавања, чишћења и уређења дворишта преко читаве године, 

онолико колико је дозвољавала актуелна епидемиолошка ситуација. Акције нису усмерене 

само ка одржавању постојећег фонда зеленила, већ и ка уређењу ентеријера и екстеријера 

школе. 

 

1.5. СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

  

У току школске године уписало се 6 нових ученика. По разредима то изгледа овако: 

 

Први разред / Пети разред 1 

Други разред / Шести разред 1 

Трећи разред 1 Седми разред 1 

Четврти разред 1 Осми разред 1 

 

Утоку школске године исписано је 9 ученика и то по разредима изгледа овако: 

 

Први разред / Пети разред / 

Други разред / Шести разред 3 

Трећи разред 1 Седми разред 1 

Четврти разред 3 Осми разред 1 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УСТАНОВЕ 

 

2.1.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО 

СМЕНАМА 

 

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

оперативног плана рада школе за школску 2021/2022. годину.  

 

Распоред трајања наставе у Вранићу,  Мељаку и Шиљаковцу  

Прва смена      Друга смена 

                    претчас:   07.10 – 07.55                                            претчас:   12.25 – 13.10 

  1. час:    08.00 – 08.45       1. час:    13.15 – 14.00 

  2. час:    08.50 – 09.35      2. час:    14.05 – 14.50 

  3. час:    09.50 – 10.35    3. час:    15.05 – 15.50 

  4. час:    10.40 – 11.25     4. час:    15.55 – 16.40 

  5. час:    11.30 – 12.15    5. час:    16.45 – 17.30 

  6. час:    12.20 – 13.05     6. час:    17.35 – 18.20 

За време великог одмора се вршила дезинфекција простора учионица.  

 

2.2. МОДЕЛ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ОД СЕПТЕМБРА ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

ГОДИНЕ  

 

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

у основној школи у школској 2021/2022. години, руководиоци стручних већа заказали су и 

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

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

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

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

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

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

образложења. Наставничко веће се определило за модел који је дат у наставку овог текста. 

Са предложеним моделима је упознат и Савет родитеља и Школски одбор.  

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (за организацију и реализацију образовно-

васпитног рада за рад у условима пандемије вируса Covid-19 1. модел- непосредан рад)  

 

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу: 

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса  

8 одељења у матичној школи у Вранићу, 5 одељења у подручној школи у 

Мељаку и 2 комбинована одељења у подручној школи у Шиљаковцу. 
2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу: 

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења другог циклуса  

12 одељења у матичној школи у Вранићу. 
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2.3. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

Како је у школској 2021/2022. години, постојала велика заинтересованост родитеља 

ученика првог разреда, као и родитеља деце предшколског узраста односно будућих првака, 

појавила се потреба за отварањем две хетерогене групе продуженог боравка за ове ученике – 

једне хетерогене групе ученика првог и другог разреда у матичној школи у Вранићу и друге 

хетерогене групе ученика првог и другог разреда у подручној школи у Мељаку, почев од 

школске 2021/2022. године. Ово је прва школска година у којој се планирао и реализовао 

продуженхи боравак у нашој Установи. У продуженом боравку са ученицима су радили 

наставници разредне наставе. Тежина и време за израду задатака били су прилагођени групи 

ученика и сваком ученику појединачно. Одељењски старешина и наставник разредне наставе 

у продуженом боравку, чинили су тим који свакодневно, активно сарађује и прати напредак 

и развој сваког ученика и омогућава му да напредује у складу са индивидуалним 

способностима. На тај начин постижемо праћење сваког ученика у складу са развојним, 

образовним, психолошким особинама. 

Свакодневна комуникација између наставника разредне наставе у боравку и одељењских 

старешина је основна и неопходна и представља полазну основу планирања рада у боравку. 

Наставник разредне наставе у продуженом боравку води одговарајућу прописану 

документацију, коју чине: основни подаци о ученику, дневна организација времена, распоред 

часова из свих одељења из којих су ученици укључени у продужени боравак, евиденција 

изостанака у току месеца, годишњи план рада, месечни план рада, преглед дневног рада са 

подацима за свакодневно евидентирање, карактеристична запажања о ученицима у погледу 

понашања, рада, интересовања и напредовања, евиденција успеха ученика у школи, 

записници са родитељских састанака и евиденција сарадње са родитељима ученика, 

закључци са седница одељењских већа који се односе на рад у продуженом боравку. 

Набројаћемо неке основне циљеве и задатке наставе који су остварени у продуженом 

боравку: подизање нивоа опште заштите и бриге о ученицима млађих разреда у време 

запослености њихових родитеља; подизање нивоа опште културе ученика; већи степен 

вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује часовима редовне наставе 

кроз тематско радионичарско планирање активности; подршка у целовитом развоју деце, 

унапређивање социјално-емоционалног развоја ученика; праћење успеха у напредовању 

ученика у наставним активностима; индивидуални и групни рад са ученицима у процесу 

стицања знања; идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и допунска 

настава у циљу постизања бољих резултата; рад са даровитим ученицима и додатно 

ангажовање у њиховом раду; праћење и проучавање интересовања ученика и њихово 

укључивање у рад различитих радионица; развијање радних навика код ученика; подизање 

нивоа васпитне улоге школе кроз активности; пружање базичних знања и вештина, њихово 

повезивање са реалним животом као и њихова примена у свакодневном животу; увођење 

ученика у методе и технике учења; развијање и неговање другарства, пријатељства и 

толеранције; подстицање индивидуалне одговорности ученика; усвајање вредности 

заједничког живота; усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика 

понашања; развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, 

једнакости и отворене комуникације; развијање комуникативне способности и 

конструктивног решавања сукоба или конфликта са вршњацима и одраслима; подстицање 

социјализације, разумевања и прихватања међусобних разлика; подстицање групног рада, 

споразумевања, сарадње и дружења; подстицање и развијање међупредметних компетенција 

ученика. 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 22 www.ospavlepopovic.edu.rs 

Реализован је васпитно образовани рад у продуженом боравку првог и другог  разреда, 

према следећем плану: пријем ученика у боравак са редовне наставе или упућивање ученика 

на редовну наставу (у зависности од смена ученика), надгледање и кориговање ученика током 

израде домаћих задатака, увежбавање научених наставних садржаја и надгледање и 

организовање ученика током слободног времена. 

Током слободног времена организовано је за све ученике: друштвене игре по избору, 

организоване игре у школском дворишту, уређивање паноа, слушање музике за децу и 

гледање цртаних филмова и едукативних емисија за децу. 

   Током слободних активности обрађени су следећи садржаји: Активности по избору 

ученика, игра ,,Асоцијације”, Оловка пише срцем: Игра ,,Вешала”, Мала школа великих 

ствари: Лепе и ружне речи, Шарам - стварам: Јесен- израда тематског речника, Певам, 

плешем, глумим: Игра пантомиме, Активности по избору ученика: Игра  ,,Меморије”, Оловка 

пише срцем: ,,На слово на слово”, Шарам – стварам: Израда рама за слике од папира, Мала 

школа великих ствари: ,,Ако не знаш, а ти питај”, Певам, плешем, глумим: Покажи шта знаш 

(рецитал), Активности по избору ученика: Читање басни, Оловка пише срцем: Игра 

,,Каладонт”, Шарам – стварам: Зимница, Мала школа великих ствари: Светски дан јабука, 

Певам, плешем, глумим: Моја омиљена песма, Активности по избору ученика: Игра 

,,Вешала”, Оловка пише срцем: Литерарни рад на тему јесени, Шарам – стварам: Материјал, 

прибор, алат, Певам, плешем, глумим: ,,Шта је то за мене музика”, Активности по избору 

ученика: Читање загонетки и њихово решавање, Гледање дугометражног анимираног филма, 

Мала школа великих ствари: Кад се друг разболи, Шарам – стварам: Шта је то толеранција- 

ликовна толеранција, Мала школа великих ствари: Међународни дан инвалида, Певам, 

плешем, глумим: Новогодишње песме, Шарам - стварам: Украси своју јелку, Мала школа 

великих ствари: Едукативна радионица: Сви имамо исте потребе, Мала школа великих 

ствари: Моје жеље, потребе и могућности, Активност по избору ученика: Игра: „Засмеј ме 

ако можеш”, Шарам – стварам: Израда пахуљица од папира, Мала школа великих ствари: 

Светски дан планина, Активност по избору ученика: Музичке столице, Оловка пише срцем: 

Вежбамо да читамо текстове написане латиничним словима, Шарам – стварам: Дочекивање 

зиме, Шарам – стварам: Израда новогодишњих маски, костима, украса, честитки, Оловка 

пише срцем: Литерарни рад на задату тему (Стиже Нова година), Шарам – стварам: Правимо 

Снешка Белића од пластичних чаша, Шарам – стварам: Паковање поклона, Певам, плешем, 

глумим: Припремамо се за прославу Нове године и краја 1. полугодишта у боравку, Певам, 

плешем, глумим: Новогодишња приредба, Мала школа великих ствари: Дан државности 

Србије (15. 02.), Шарам – стварам: Израда честитки поводом месеца љубави, Мала школа 

великих ствари: Међународни дан матерњег језика (21. 02.), Певам, плешем, глумим: 

Позориште не чине само глумци, Оловка пише срцем: ,,Моја мама, мој узор”, Мала школа 

великих ствари: Обележавање светског дана здравља, Певам, плешем, глумим: Ритам мога 

срца (ритмичке вежбе), Оловка пише срцем: Срећа је..., Шарам – стварам: Украшавање јаја 

Певам, плешем, глумим: Учимо Васкршњу песму: ,,Христос воскресе, радост донесе!“, 

Оловка пише срцем: Васкршње приче, Мала школа великих ствари: Ускрс, Шарам - стварам: 

Вуница на папиру прави уметничко дело, Мала школа великих ствари: Међународни дан 

породице, Мала школа великих ствари: Међународни дан пчела, Мала школа великих ствари: 

Обележавање Светског дана заштите животне средине, Шарам- стварам: Израда паноа за 

будуће прваке и Певам, плешем, глумим: Прослава краја школске године. 

    Све поменуте активности организоване су тако де се води рачуна о мерама превенције од 

ширења корона вируса. 
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2.4. КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ У ТОКУ ГОДИНЕ 

 
ДАТУМ ДОГАЂАЈ ЛИНК/ДОКАЗИ 

01. 09. 2021. Почетак нове школске 2021/2022. 
године уз интонирање химне 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NnsVsiDYp3
YJYjK1fdrhrzNzBDrToTKqNBa1QQAY75tkw9m4qnYE226RRnDsrMJyl
&id=100016935640712 

06. 09. 2021. Подела таблета ученицима 3, 4, 5. и 6. 
разреда и лаптопова наставницима 
(пројекат Бео-таблет) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TniRqbHQhr
cFb9KKQmZkMVtj9tvgpw5rzvDLymzE5L8RJRS93XfLMzY8dyszBg1sl
&id=100016935640712 

24. 09. 2021. Обележавање Европског школског 
спортског дана 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BVW3fW41f
fSuZY3mtYV2z9LrvoKjv7G22kPcAEg4DVSTxoyp6hs12HKgzHRPixnEl
&id=100016935640712 

03. 10. 2021. Манифестација ,,Дечије поподне'' https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qRsHt5MMtc
Q4xvbD2SwjdEztBHKmthHifFWW6wYGsStHyD23DAfwidf8PuTLWWX
Vl&id=100016935640712 

04. 10. 2021. Обележавање Дана животиња https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02s2oecZNWL

fya4DsndavhXqik3mdQL262GqATLn6zvZyUeET3TQANzm1TTQ4i5K8b
l&id=100016935640712 

04. 10. 2021. Сарадња са ,,Црвеним крстом'' https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yya6xmCEK
sp2h9q8EfWoarQ1kLCPH4nHXkatgaBAML77PfvgALsFQDHFGW1Lg6
X9l&id=100016935640712 

04. 10. 2021. Традиционални пријем чланова 
Ученичког парламента у просторијама 

ГО Барајево 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZ
gX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFc

Al&id=100016935640712 

04. 10. 2021. Почетак обележавања Дечије недеље https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZ
gX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFc
Al&id=100016935640712 

05. 10. 2021. Традиционални маскенбал https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021xgPubarFzn
qiee37W8uEYBbzmQ9vctGxFJS8NhNFr2AK3R7ErnPqHLACiDhsTW1l

&id=100016935640712 

06. 10. 2021. Одржавање догађаја - Крос РТС https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04fBLwF243gq
uDfU82kSALdwf8mjqTHLJHsATEgifZBuVRBA4DMvTnk8pAeEnwfYul
&id=100016935640712 

11. 10. 2021. Учешће на конкурсу ,,Креативна 
илустрација једне брзалице или 
пословице/изреке'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iQBiQJ2Wra
ERqa4Di2ekCtMSGQieATHtiqdBf59JHVGkgqWJ5tMc51Jc8EX6gQchl&i
d=100016935640712 

14. 10. 2021. Биоскопско приказивање филма ,,Од 
мале искре велика ватра'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xQVR8yPHu
RPKhcCwm1oDHurPL2ohpbELirGM78RFUwzNfFnSj89n2F1AzYxJ4v6xl
&id=100016935640712 

15. 10. 2021. Награђивање Јелене Јовановић и 
Уроша Миливојевића на конкурсу 
,,Час за углед'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dc2bsKchjJBT
Bs32gmTCxkDtS6MTZF6u1gun4ZMEjDRA5gRjkuwtVJMfaVS5C9yHl&i
d=100016935640712 

15. 10. 2021. Обележавање Дана хлеба https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oTxjchARbkC
tr6nqoTgSKE86ARRko8GvXBgRM2RfcJetCrAxk8vwA6rqfk8UTFfNl&id
=100016935640712 

20. 10. 2021. Обележавање Дана јабука https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LETLeHXq
ACnQe4CMNPESALVwkfqNQ63SQGtwpscAi3d6joWpun4uruwimwmD
VAdpl&id=100016935640712 

21. 10. 2021. Тематски дан (тема: јабука) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j3Y4nq3bnfG

vuJGvLvJRzJBA6QEMDaasLYFCZ4kY6bRiessMVSbepMkPbowGNPeJl
&id=100016935640712 

07. 11. 2021. Учешће Милице Војводић у пројекту 
,,TALE - Teach Art Learn English'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rNh43pEDvtq
veYrwHnQ7LYLzXo1x1ShLUhcN6AdTzgB79vu21b1sFRziBP6oS37Hl&i
d=100016935640712 

16. 11. 2021. Обележавање Међународног дана 
толеранције 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Honw2V5DF
uTtdU3a2SBMApxEQiB4wR8TU3yWW2TmYo1UKJTdqDJZvXDfViRA

dS7Bl&id=100016935640712 

24. 11. 2021. Сарадња са ГО Барајево и Агенцијом 
за безбедност саобраћаја  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BUX6guACk
6n235T9NeWZSkdJ6zjHPr1fdzDWZTtdnCwG2V9m4atfXgx4Y6KaN6AB
l&id=100016935640712 

25. 11. 2021. Општинско такмичење ,,Песничка https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027yH7pWhTc

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NnsVsiDYp3YJYjK1fdrhrzNzBDrToTKqNBa1QQAY75tkw9m4qnYE226RRnDsrMJyl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NnsVsiDYp3YJYjK1fdrhrzNzBDrToTKqNBa1QQAY75tkw9m4qnYE226RRnDsrMJyl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NnsVsiDYp3YJYjK1fdrhrzNzBDrToTKqNBa1QQAY75tkw9m4qnYE226RRnDsrMJyl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TniRqbHQhrcFb9KKQmZkMVtj9tvgpw5rzvDLymzE5L8RJRS93XfLMzY8dyszBg1sl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TniRqbHQhrcFb9KKQmZkMVtj9tvgpw5rzvDLymzE5L8RJRS93XfLMzY8dyszBg1sl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TniRqbHQhrcFb9KKQmZkMVtj9tvgpw5rzvDLymzE5L8RJRS93XfLMzY8dyszBg1sl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BVW3fW41ffSuZY3mtYV2z9LrvoKjv7G22kPcAEg4DVSTxoyp6hs12HKgzHRPixnEl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BVW3fW41ffSuZY3mtYV2z9LrvoKjv7G22kPcAEg4DVSTxoyp6hs12HKgzHRPixnEl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BVW3fW41ffSuZY3mtYV2z9LrvoKjv7G22kPcAEg4DVSTxoyp6hs12HKgzHRPixnEl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qRsHt5MMtcQ4xvbD2SwjdEztBHKmthHifFWW6wYGsStHyD23DAfwidf8PuTLWWXVl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qRsHt5MMtcQ4xvbD2SwjdEztBHKmthHifFWW6wYGsStHyD23DAfwidf8PuTLWWXVl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qRsHt5MMtcQ4xvbD2SwjdEztBHKmthHifFWW6wYGsStHyD23DAfwidf8PuTLWWXVl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02s2oecZNWLfya4DsndavhXqik3mdQL262GqATLn6zvZyUeET3TQANzm1TTQ4i5K8bl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02s2oecZNWLfya4DsndavhXqik3mdQL262GqATLn6zvZyUeET3TQANzm1TTQ4i5K8bl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02s2oecZNWLfya4DsndavhXqik3mdQL262GqATLn6zvZyUeET3TQANzm1TTQ4i5K8bl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yya6xmCEKsp2h9q8EfWoarQ1kLCPH4nHXkatgaBAML77PfvgALsFQDHFGW1Lg6X9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yya6xmCEKsp2h9q8EfWoarQ1kLCPH4nHXkatgaBAML77PfvgALsFQDHFGW1Lg6X9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yya6xmCEKsp2h9q8EfWoarQ1kLCPH4nHXkatgaBAML77PfvgALsFQDHFGW1Lg6X9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZgX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFcAl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZgX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFcAl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZgX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFcAl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZgX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFcAl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZgX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFcAl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H7vvsGxNZgX5fa59VmYZPD4dtpsXvpW9HqxRAhK4ox7Un9XSvrTGLVooXaUdtFcAl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021xgPubarFznqiee37W8uEYBbzmQ9vctGxFJS8NhNFr2AK3R7ErnPqHLACiDhsTW1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021xgPubarFznqiee37W8uEYBbzmQ9vctGxFJS8NhNFr2AK3R7ErnPqHLACiDhsTW1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021xgPubarFznqiee37W8uEYBbzmQ9vctGxFJS8NhNFr2AK3R7ErnPqHLACiDhsTW1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04fBLwF243gquDfU82kSALdwf8mjqTHLJHsATEgifZBuVRBA4DMvTnk8pAeEnwfYul&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04fBLwF243gquDfU82kSALdwf8mjqTHLJHsATEgifZBuVRBA4DMvTnk8pAeEnwfYul&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04fBLwF243gquDfU82kSALdwf8mjqTHLJHsATEgifZBuVRBA4DMvTnk8pAeEnwfYul&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iQBiQJ2WraERqa4Di2ekCtMSGQieATHtiqdBf59JHVGkgqWJ5tMc51Jc8EX6gQchl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iQBiQJ2WraERqa4Di2ekCtMSGQieATHtiqdBf59JHVGkgqWJ5tMc51Jc8EX6gQchl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iQBiQJ2WraERqa4Di2ekCtMSGQieATHtiqdBf59JHVGkgqWJ5tMc51Jc8EX6gQchl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xQVR8yPHuRPKhcCwm1oDHurPL2ohpbELirGM78RFUwzNfFnSj89n2F1AzYxJ4v6xl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xQVR8yPHuRPKhcCwm1oDHurPL2ohpbELirGM78RFUwzNfFnSj89n2F1AzYxJ4v6xl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xQVR8yPHuRPKhcCwm1oDHurPL2ohpbELirGM78RFUwzNfFnSj89n2F1AzYxJ4v6xl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dc2bsKchjJBTBs32gmTCxkDtS6MTZF6u1gun4ZMEjDRA5gRjkuwtVJMfaVS5C9yHl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dc2bsKchjJBTBs32gmTCxkDtS6MTZF6u1gun4ZMEjDRA5gRjkuwtVJMfaVS5C9yHl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dc2bsKchjJBTBs32gmTCxkDtS6MTZF6u1gun4ZMEjDRA5gRjkuwtVJMfaVS5C9yHl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oTxjchARbkCtr6nqoTgSKE86ARRko8GvXBgRM2RfcJetCrAxk8vwA6rqfk8UTFfNl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oTxjchARbkCtr6nqoTgSKE86ARRko8GvXBgRM2RfcJetCrAxk8vwA6rqfk8UTFfNl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oTxjchARbkCtr6nqoTgSKE86ARRko8GvXBgRM2RfcJetCrAxk8vwA6rqfk8UTFfNl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LETLeHXqACnQe4CMNPESALVwkfqNQ63SQGtwpscAi3d6joWpun4uruwimwmDVAdpl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LETLeHXqACnQe4CMNPESALVwkfqNQ63SQGtwpscAi3d6joWpun4uruwimwmDVAdpl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LETLeHXqACnQe4CMNPESALVwkfqNQ63SQGtwpscAi3d6joWpun4uruwimwmDVAdpl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j3Y4nq3bnfGvuJGvLvJRzJBA6QEMDaasLYFCZ4kY6bRiessMVSbepMkPbowGNPeJl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j3Y4nq3bnfGvuJGvLvJRzJBA6QEMDaasLYFCZ4kY6bRiessMVSbepMkPbowGNPeJl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j3Y4nq3bnfGvuJGvLvJRzJBA6QEMDaasLYFCZ4kY6bRiessMVSbepMkPbowGNPeJl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rNh43pEDvtqveYrwHnQ7LYLzXo1x1ShLUhcN6AdTzgB79vu21b1sFRziBP6oS37Hl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rNh43pEDvtqveYrwHnQ7LYLzXo1x1ShLUhcN6AdTzgB79vu21b1sFRziBP6oS37Hl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rNh43pEDvtqveYrwHnQ7LYLzXo1x1ShLUhcN6AdTzgB79vu21b1sFRziBP6oS37Hl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Honw2V5DFuTtdU3a2SBMApxEQiB4wR8TU3yWW2TmYo1UKJTdqDJZvXDfViRAdS7Bl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Honw2V5DFuTtdU3a2SBMApxEQiB4wR8TU3yWW2TmYo1UKJTdqDJZvXDfViRAdS7Bl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Honw2V5DFuTtdU3a2SBMApxEQiB4wR8TU3yWW2TmYo1UKJTdqDJZvXDfViRAdS7Bl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BUX6guACk6n235T9NeWZSkdJ6zjHPr1fdzDWZTtdnCwG2V9m4atfXgx4Y6KaN6ABl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BUX6guACk6n235T9NeWZSkdJ6zjHPr1fdzDWZTtdnCwG2V9m4atfXgx4Y6KaN6ABl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BUX6guACk6n235T9NeWZSkdJ6zjHPr1fdzDWZTtdnCwG2V9m4atfXgx4Y6KaN6ABl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027yH7pWhTcgfeRTvJDPFSjtkmfqctiXVYx5v1WaHFSxxs88eGBzSNG9ZM1retF7Ecl&id=100016935640712
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ОШ ,,Павле Поповић” 24 www.ospavlepopovic.edu.rs 

сусретања'' gfeRTvJDPFSjtkmfqctiXVYx5v1WaHFSxxs88eGBzSNG9ZM1retF7Ecl&i

d=100016935640712 

26. 11. 2021. Учешће на конкурсу ,,Велика руска 
култура - моја инспирација'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XwxjMk2pkJj
w3pAqw7K7zRoELDpdrJGngdc4aaRkUPWcLJo1gGu9S82YsqmdADSBl
&id=100016935640712 

11. 12. 2021. Градско такмичење ,,Песничка 
сусретања деце и младих Београда'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0382E5gmBDF
PtMyqkqX6nsqW97cTg1qAsV24U7p4Zkibfdss1jzSuso1AQ2WJREGWWl

&id=100016935640712 

13. 12. 2021. Учешће на конкурсу ,,Ко уме да се 
радује, има чему да се радује'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jgo2q7o2QA8
8pnoCXmo5mr3MtyNVi1vmkH7CK9vWZgSjT9qVDY4pUx98xJHtQDH
Dl&id=100016935640712 

14. 12. 2021. Пројекат ,,Брзином до звезда'' https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tMacm2D8aN
qvMXLjjBohDYCmxpERxpjfSo3wRKMKzABNqeTgL2L4fnu4jNhekjtSl
&id=100016935640712 

17. 12. 2021. Такмичење за најлепше декорисану 
учионицу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KFfd47yBqfE
88ZHYD7aSMvr44m2n73B7nKqJa2TuwF25phK7w5wV9jVcXU8AeVy9l
&id=100016935640712 

19. 12. 2021. Учешће на конкурсу ,,Сазнали на 
семинару - применили у пракси'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TqtBQh534T
KTKumcS3bEnCQK7NrmdQM8EAGX3Y9M1uHRzeT98gVweTBKfvwu
9Xeel&id=100016935640712 

20. 12. 2021. Посета и донација књига библиотеци 
Драгослава Јовичића Уче  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0C4bN88dtPyB
1cc28XiqiQLuW5p8MhMLKeDbZPJA7mHxMc21ACfLwSnNpBBJr78uTl
&id=100016935640712 

23. 12. 2021. Предавање Црвеног крста на тему 
,,Превенција од пожара, земљотреса и 
поплава'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03ZjCxjA6WCt
uDuzkbWpsHYAcKRD7Qy3jG8xGZsAXcVMmiDMHR3nhUXcA4ZAJzn
eyl&id=100016935640712 

24. 12. 2021. Продајни базар ,,Деца-деци'' подржан 

од Фондације Ане и Владе Дивца и 
Коалиције за доброчинство 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fEH2fTbJkQ7

5JdtcR8oyWyFKdQbN3dv3CAQgBKj5LdzA5SDRGtdqtYhx1bjWeySYl&
id=100016935640712 

25. 12. 2021. Почетак хуманитарне акције за децу 
која се лече на Институту за 
онкологију и радиологију Србије 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037qyoTeQdyE
8ESYWgvhFrJsnNkefPmbtEFTY8G47j4a2ZHtqvftjXEVbBQREKbapl&id
=100016935640712 

31. 12. 2021. Награђивање Сузане Јевтић у пројекту 
,,Лепе књиге за читање су најлепше 

новогодишње даривање'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wyhXojRM
Kp7ZhqNRVqoQt9eH6osnzw6VNc2D1akEtbPnjiVSqQmar6NVbFg1jzEvl

&id=100016935640712 

24. 01. 2022. Реализација програма ,,Развој 
школског спорта и школских 
спортских секција'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dL5qQy4i2W
GChEPsixhWZXZbcAiL5RKJePJkNGZmv3YPzmsxNSr2pQquJDQSudm
Cl&id=100016935640712 

26. 01. 2022. Тематски дан (тема: Свети Сава) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YNRWCgZ5
RvHhHk5XZJCpvg1AKZrH8RQJ89hLQA2fMMtycCJdQMZLSEfBtANz
XYc4l&id=100016935640712 

27. 01. 2022. Свети Сава - школска слава https://www.facebook.com/matilda.bajkova/posts/pfbid02Dd8LzvQtanPXC
Y2MPH7VW2tfFXsd4ZsRUzFBuB1Bs5CbG2sUQcuKtKUqufkbv1j1l 

07. 02. 2022. Школско такмичење за најбољу 
карикатуру ,,Мали Пјер'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yb5KaEcpWq
Mv4S8m8t2VCD9ftH932jTjB5e5dG1mtaf6R5636CVEinKun1RsQ2byl&id
=100016935640712 

22. 02. 2022. Првенство града Београда у пливању https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A53o7i8LBQe

gn3icgzGKnvsk6d5PGp8i4Z9Pk77oa5BzKMMaK41VuFowsCCjfmGEl&i
d=100016935640712 

25. 02. 2022. Обележавање Дана борбе против 
вршњачког насиља 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zZyS1pqQCP
Mohvnw8Ri19emFbtM9MbgoEH9N9oZfjD9iDqBBkEVEvumdSMt4z7E9l
&id=100016935640712 

28. 02. 2022. Државно првенство у пливању https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028qqr4M97T
DEr6EsDGTgRFUg76wi145qYYrrgd18XZLCDbMijWT52f7srpZuYynBfl

&id=100016935640712 

08. 03. 2022. Обележавање Дана жена https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0muD2WGyi8
AUTfV86bDi7xvaMbVAHrW5GW857M7pVcDYcesVYSgx9CNf2n3r7zQ
Crl&id=100016935640712 

11. 03. 2022. Обележавање Националног дана књиге 
на интерактивном часу ,,Читајмо 
заједно'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAZMJambe
nxPJ1TtDJMytbizDaJz1pV8DxQV6QuaKDX9MQCzS9Rqw1R1Jgs64jMG
l&id=100016935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027yH7pWhTcgfeRTvJDPFSjtkmfqctiXVYx5v1WaHFSxxs88eGBzSNG9ZM1retF7Ecl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027yH7pWhTcgfeRTvJDPFSjtkmfqctiXVYx5v1WaHFSxxs88eGBzSNG9ZM1retF7Ecl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XwxjMk2pkJjw3pAqw7K7zRoELDpdrJGngdc4aaRkUPWcLJo1gGu9S82YsqmdADSBl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XwxjMk2pkJjw3pAqw7K7zRoELDpdrJGngdc4aaRkUPWcLJo1gGu9S82YsqmdADSBl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XwxjMk2pkJjw3pAqw7K7zRoELDpdrJGngdc4aaRkUPWcLJo1gGu9S82YsqmdADSBl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0382E5gmBDFPtMyqkqX6nsqW97cTg1qAsV24U7p4Zkibfdss1jzSuso1AQ2WJREGWWl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0382E5gmBDFPtMyqkqX6nsqW97cTg1qAsV24U7p4Zkibfdss1jzSuso1AQ2WJREGWWl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0382E5gmBDFPtMyqkqX6nsqW97cTg1qAsV24U7p4Zkibfdss1jzSuso1AQ2WJREGWWl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jgo2q7o2QA88pnoCXmo5mr3MtyNVi1vmkH7CK9vWZgSjT9qVDY4pUx98xJHtQDHDl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jgo2q7o2QA88pnoCXmo5mr3MtyNVi1vmkH7CK9vWZgSjT9qVDY4pUx98xJHtQDHDl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jgo2q7o2QA88pnoCXmo5mr3MtyNVi1vmkH7CK9vWZgSjT9qVDY4pUx98xJHtQDHDl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tMacm2D8aNqvMXLjjBohDYCmxpERxpjfSo3wRKMKzABNqeTgL2L4fnu4jNhekjtSl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tMacm2D8aNqvMXLjjBohDYCmxpERxpjfSo3wRKMKzABNqeTgL2L4fnu4jNhekjtSl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tMacm2D8aNqvMXLjjBohDYCmxpERxpjfSo3wRKMKzABNqeTgL2L4fnu4jNhekjtSl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KFfd47yBqfE88ZHYD7aSMvr44m2n73B7nKqJa2TuwF25phK7w5wV9jVcXU8AeVy9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KFfd47yBqfE88ZHYD7aSMvr44m2n73B7nKqJa2TuwF25phK7w5wV9jVcXU8AeVy9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KFfd47yBqfE88ZHYD7aSMvr44m2n73B7nKqJa2TuwF25phK7w5wV9jVcXU8AeVy9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TqtBQh534TKTKumcS3bEnCQK7NrmdQM8EAGX3Y9M1uHRzeT98gVweTBKfvwu9Xeel&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TqtBQh534TKTKumcS3bEnCQK7NrmdQM8EAGX3Y9M1uHRzeT98gVweTBKfvwu9Xeel&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TqtBQh534TKTKumcS3bEnCQK7NrmdQM8EAGX3Y9M1uHRzeT98gVweTBKfvwu9Xeel&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0C4bN88dtPyB1cc28XiqiQLuW5p8MhMLKeDbZPJA7mHxMc21ACfLwSnNpBBJr78uTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0C4bN88dtPyB1cc28XiqiQLuW5p8MhMLKeDbZPJA7mHxMc21ACfLwSnNpBBJr78uTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0C4bN88dtPyB1cc28XiqiQLuW5p8MhMLKeDbZPJA7mHxMc21ACfLwSnNpBBJr78uTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03ZjCxjA6WCtuDuzkbWpsHYAcKRD7Qy3jG8xGZsAXcVMmiDMHR3nhUXcA4ZAJzneyl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03ZjCxjA6WCtuDuzkbWpsHYAcKRD7Qy3jG8xGZsAXcVMmiDMHR3nhUXcA4ZAJzneyl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03ZjCxjA6WCtuDuzkbWpsHYAcKRD7Qy3jG8xGZsAXcVMmiDMHR3nhUXcA4ZAJzneyl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fEH2fTbJkQ75JdtcR8oyWyFKdQbN3dv3CAQgBKj5LdzA5SDRGtdqtYhx1bjWeySYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fEH2fTbJkQ75JdtcR8oyWyFKdQbN3dv3CAQgBKj5LdzA5SDRGtdqtYhx1bjWeySYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fEH2fTbJkQ75JdtcR8oyWyFKdQbN3dv3CAQgBKj5LdzA5SDRGtdqtYhx1bjWeySYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037qyoTeQdyE8ESYWgvhFrJsnNkefPmbtEFTY8G47j4a2ZHtqvftjXEVbBQREKbapl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037qyoTeQdyE8ESYWgvhFrJsnNkefPmbtEFTY8G47j4a2ZHtqvftjXEVbBQREKbapl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037qyoTeQdyE8ESYWgvhFrJsnNkefPmbtEFTY8G47j4a2ZHtqvftjXEVbBQREKbapl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wyhXojRMKp7ZhqNRVqoQt9eH6osnzw6VNc2D1akEtbPnjiVSqQmar6NVbFg1jzEvl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wyhXojRMKp7ZhqNRVqoQt9eH6osnzw6VNc2D1akEtbPnjiVSqQmar6NVbFg1jzEvl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wyhXojRMKp7ZhqNRVqoQt9eH6osnzw6VNc2D1akEtbPnjiVSqQmar6NVbFg1jzEvl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dL5qQy4i2WGChEPsixhWZXZbcAiL5RKJePJkNGZmv3YPzmsxNSr2pQquJDQSudmCl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dL5qQy4i2WGChEPsixhWZXZbcAiL5RKJePJkNGZmv3YPzmsxNSr2pQquJDQSudmCl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dL5qQy4i2WGChEPsixhWZXZbcAiL5RKJePJkNGZmv3YPzmsxNSr2pQquJDQSudmCl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YNRWCgZ5RvHhHk5XZJCpvg1AKZrH8RQJ89hLQA2fMMtycCJdQMZLSEfBtANzXYc4l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YNRWCgZ5RvHhHk5XZJCpvg1AKZrH8RQJ89hLQA2fMMtycCJdQMZLSEfBtANzXYc4l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YNRWCgZ5RvHhHk5XZJCpvg1AKZrH8RQJ89hLQA2fMMtycCJdQMZLSEfBtANzXYc4l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/matilda.bajkova/posts/pfbid02Dd8LzvQtanPXCY2MPH7VW2tfFXsd4ZsRUzFBuB1Bs5CbG2sUQcuKtKUqufkbv1j1l
https://www.facebook.com/matilda.bajkova/posts/pfbid02Dd8LzvQtanPXCY2MPH7VW2tfFXsd4ZsRUzFBuB1Bs5CbG2sUQcuKtKUqufkbv1j1l
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yb5KaEcpWqMv4S8m8t2VCD9ftH932jTjB5e5dG1mtaf6R5636CVEinKun1RsQ2byl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yb5KaEcpWqMv4S8m8t2VCD9ftH932jTjB5e5dG1mtaf6R5636CVEinKun1RsQ2byl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yb5KaEcpWqMv4S8m8t2VCD9ftH932jTjB5e5dG1mtaf6R5636CVEinKun1RsQ2byl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A53o7i8LBQegn3icgzGKnvsk6d5PGp8i4Z9Pk77oa5BzKMMaK41VuFowsCCjfmGEl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A53o7i8LBQegn3icgzGKnvsk6d5PGp8i4Z9Pk77oa5BzKMMaK41VuFowsCCjfmGEl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A53o7i8LBQegn3icgzGKnvsk6d5PGp8i4Z9Pk77oa5BzKMMaK41VuFowsCCjfmGEl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zZyS1pqQCPMohvnw8Ri19emFbtM9MbgoEH9N9oZfjD9iDqBBkEVEvumdSMt4z7E9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zZyS1pqQCPMohvnw8Ri19emFbtM9MbgoEH9N9oZfjD9iDqBBkEVEvumdSMt4z7E9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zZyS1pqQCPMohvnw8Ri19emFbtM9MbgoEH9N9oZfjD9iDqBBkEVEvumdSMt4z7E9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028qqr4M97TDEr6EsDGTgRFUg76wi145qYYrrgd18XZLCDbMijWT52f7srpZuYynBfl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028qqr4M97TDEr6EsDGTgRFUg76wi145qYYrrgd18XZLCDbMijWT52f7srpZuYynBfl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028qqr4M97TDEr6EsDGTgRFUg76wi145qYYrrgd18XZLCDbMijWT52f7srpZuYynBfl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0muD2WGyi8AUTfV86bDi7xvaMbVAHrW5GW857M7pVcDYcesVYSgx9CNf2n3r7zQCrl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0muD2WGyi8AUTfV86bDi7xvaMbVAHrW5GW857M7pVcDYcesVYSgx9CNf2n3r7zQCrl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0muD2WGyi8AUTfV86bDi7xvaMbVAHrW5GW857M7pVcDYcesVYSgx9CNf2n3r7zQCrl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAZMJambenxPJ1TtDJMytbizDaJz1pV8DxQV6QuaKDX9MQCzS9Rqw1R1Jgs64jMGl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAZMJambenxPJ1TtDJMytbizDaJz1pV8DxQV6QuaKDX9MQCzS9Rqw1R1Jgs64jMGl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAZMJambenxPJ1TtDJMytbizDaJz1pV8DxQV6QuaKDX9MQCzS9Rqw1R1Jgs64jMGl&id=100016935640712
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ОШ ,,Павле Поповић” 25 www.ospavlepopovic.edu.rs 

14. 03. 2022. Градско такмичење ,,Брзином до 

звезда'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JTUG8PiX93t

H3ErG9zxQrsHQWkFsZM6MP529gisbtFWNzqqLmuPkQwpdPFrvduD3l
&id=100016935640712 

17. 03. 2022. Општинско такмичење ,,Златна 
Сирена'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02keh4rUwCFf
bbuP37NSWGDUxLKHL25ZcEtB41wQrvDSYnjpfYA6rR9TwyL37sngK
Tl&id=100016935640712 

19. 03. 2022. Почетак припремне наставе за ученике 

8. разреда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HRjQGJydtR

qdvi535GxJgLfrngJnXAfK4Y7TXfBQYPk1iwFAntRJTaKYmCMDjKWol
&id=100016935640712 

21. 03. 2022. Обележавање Дана особа са Дауновим 
синдромом 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027VYEb2zhot
hziwQJCeuT4CxzKiGJY1MowaUaZoUcmeQAHK8KNuVAjcAGL9ziCHe
1l&id=100016935640712 

21. 03. 2022. Почетак Светске недеље новца  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UwLLpSa6Se
7BN8wBxDhhB9avtZxjcc4m3iizkainXnNbXuuUiaEmZXS3qWEm34uhl&

id=100016935640712 

25. 03. 2022. Донација књига Александре 
Богдановић школској библиотеци 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MsMqCrwFB
UtijiuqNedHWqv68DwX7NJGu5MCLGvDPqD5T8S7v5ipk3DrBVBYcsT
Yl&id=100016935640712 

31. 03. 2022. Општинско такмичење рецитатора https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wwQWmUa
5qCnpkrP1k2477WPSoDcgFF5pvbrmgnezELBQk2mu15WV5onxNrY4B9
njl&id=100016935640712 

31. 03. 2022. Учешће на трибини ,,Школски 
библиотекари - развијање партнерства 
и сарадње'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TeCMynQzJ
3LXZGr4Hsb3ty6bhQrKN2EK35sZyqQeHvfu8QCvEjE9RhNDgtPsj8gnl&
id=100016935640712 

01. 04. 2022. Обележавање Дана школе - Спортска 
манифестација 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yPPW9Kxm
kGybcUoQ8gsAQz4WGK5PDhANfEG3CEjFjenBGSkeqFFnvyPPH3253X
Rfl&id=100016935640712 

01. 04. 2022. Премијера видео-материјала ,,Вранић 
за Врање'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QNPYfYggn
WLvCQBn4XwZHNK8HmLvHaRM5ZzpMfF8tQyinXYmzKJ9qRBfH1V
ykLcvl&id=100016935640712 

04. 04. 2022. Посета библиотеке ,,Бранко Ћопић'' у 
Вранићу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oemm3Xyx5
NUffnFEZvYXGSgG9ebzpGiguTSFdsnbUyy1PK4U3A9EgH9Rgdrro6A9l
&id=100016935640712 

05. 04. 2022. Дечија журка у организацији школе и 

Савета родитеља 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gFo8rgHNsbA

DddoCQtoMXnysv3bVvVFPm1tgoZwGjdGc4kqMeMC2KwUa4xn9kufYl
&id=100016935640712 

06. 04. 2022. Градско такмичење ,,Златна сирена'' https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qvonrZTUU
bjdy1ujfeXc1ptppfyfTnbkwkDNDDh8Q8TiR8LdJwoEk8UjEsi9TgZ7l&id
=100016935640712 

06. 04. 2022. Учешће на Међународном такмичењу 
младих пијаниста 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kb63Do2dcy
JnAdhS29ZV8W1H8CMQAsJeR9puutzahFkmSAdG2tAHuE8FDxx4iFdPl

&id=100016935640712 

07. 04. 2022. Час посвећен Урошу Петровићу у 
школској библиотеци 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0X7UKxXHni
AryyERZ75p9nSQ12dzKmTVLXyZSosHPgAHAKWSu8SDZWcPXGS4P
H29sl&id=100016935640712 

08. 04. 2022. Учешће на конкурсу ,,Васкршње 
ликовне чаролије'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02d48z49yT3u
QHuS63wvWMyhUe7iW3CuH6ceHr64imnDxwK6hCvaFijRr9NnnVxH19
l&id=100016935640712 

11. 04. 2022. Обележавање Дана сећања на Доситеја 
Обрадовића 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0N2kYh4CmB
h4D1Z6X3rsLV1bAezvJhg4EkV9uaJyLXnJH1u3FESpsfSDKHbsSCVa3l
&id=100016935640712 

21. 04. 2022. Конференција ,,Чувам те'' https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0boWnXNLPH
Bq3cTDHEyCzwM4ZTgQkY2mUTKK8tzAJo5WH2TKftSN1SwN1sBakz
1sTl&id=100016935640712 

21. 04. 2022. Традиционални васкршњи вашар у 
Мељаку 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZGdFBZKM
Byp68zj9sYGDi1JcnEYzRcQKYdU6XcsAaudpZZvXQMDYAs1Leb9yny
uwl&id=100016935640712 

21. 04. 2022. Свечана приредба ,,Поздрав пролећу и 
у сусрет Васкрсу'' у Мељаку 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jumjQqKmQ
YpUKNPEGzMMv4pxJaSop6sM4csMhHGmkEnRb81ubKcm9Xj62BFcn
Ut1l&id=100016935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JTUG8PiX93tH3ErG9zxQrsHQWkFsZM6MP529gisbtFWNzqqLmuPkQwpdPFrvduD3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JTUG8PiX93tH3ErG9zxQrsHQWkFsZM6MP529gisbtFWNzqqLmuPkQwpdPFrvduD3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JTUG8PiX93tH3ErG9zxQrsHQWkFsZM6MP529gisbtFWNzqqLmuPkQwpdPFrvduD3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02keh4rUwCFfbbuP37NSWGDUxLKHL25ZcEtB41wQrvDSYnjpfYA6rR9TwyL37sngKTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02keh4rUwCFfbbuP37NSWGDUxLKHL25ZcEtB41wQrvDSYnjpfYA6rR9TwyL37sngKTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02keh4rUwCFfbbuP37NSWGDUxLKHL25ZcEtB41wQrvDSYnjpfYA6rR9TwyL37sngKTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HRjQGJydtRqdvi535GxJgLfrngJnXAfK4Y7TXfBQYPk1iwFAntRJTaKYmCMDjKWol&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HRjQGJydtRqdvi535GxJgLfrngJnXAfK4Y7TXfBQYPk1iwFAntRJTaKYmCMDjKWol&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HRjQGJydtRqdvi535GxJgLfrngJnXAfK4Y7TXfBQYPk1iwFAntRJTaKYmCMDjKWol&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027VYEb2zhothziwQJCeuT4CxzKiGJY1MowaUaZoUcmeQAHK8KNuVAjcAGL9ziCHe1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027VYEb2zhothziwQJCeuT4CxzKiGJY1MowaUaZoUcmeQAHK8KNuVAjcAGL9ziCHe1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027VYEb2zhothziwQJCeuT4CxzKiGJY1MowaUaZoUcmeQAHK8KNuVAjcAGL9ziCHe1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UwLLpSa6Se7BN8wBxDhhB9avtZxjcc4m3iizkainXnNbXuuUiaEmZXS3qWEm34uhl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UwLLpSa6Se7BN8wBxDhhB9avtZxjcc4m3iizkainXnNbXuuUiaEmZXS3qWEm34uhl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UwLLpSa6Se7BN8wBxDhhB9avtZxjcc4m3iizkainXnNbXuuUiaEmZXS3qWEm34uhl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MsMqCrwFBUtijiuqNedHWqv68DwX7NJGu5MCLGvDPqD5T8S7v5ipk3DrBVBYcsTYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MsMqCrwFBUtijiuqNedHWqv68DwX7NJGu5MCLGvDPqD5T8S7v5ipk3DrBVBYcsTYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MsMqCrwFBUtijiuqNedHWqv68DwX7NJGu5MCLGvDPqD5T8S7v5ipk3DrBVBYcsTYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wwQWmUa5qCnpkrP1k2477WPSoDcgFF5pvbrmgnezELBQk2mu15WV5onxNrY4B9njl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wwQWmUa5qCnpkrP1k2477WPSoDcgFF5pvbrmgnezELBQk2mu15WV5onxNrY4B9njl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wwQWmUa5qCnpkrP1k2477WPSoDcgFF5pvbrmgnezELBQk2mu15WV5onxNrY4B9njl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TeCMynQzJ3LXZGr4Hsb3ty6bhQrKN2EK35sZyqQeHvfu8QCvEjE9RhNDgtPsj8gnl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TeCMynQzJ3LXZGr4Hsb3ty6bhQrKN2EK35sZyqQeHvfu8QCvEjE9RhNDgtPsj8gnl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TeCMynQzJ3LXZGr4Hsb3ty6bhQrKN2EK35sZyqQeHvfu8QCvEjE9RhNDgtPsj8gnl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yPPW9KxmkGybcUoQ8gsAQz4WGK5PDhANfEG3CEjFjenBGSkeqFFnvyPPH3253XRfl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yPPW9KxmkGybcUoQ8gsAQz4WGK5PDhANfEG3CEjFjenBGSkeqFFnvyPPH3253XRfl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yPPW9KxmkGybcUoQ8gsAQz4WGK5PDhANfEG3CEjFjenBGSkeqFFnvyPPH3253XRfl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QNPYfYggnWLvCQBn4XwZHNK8HmLvHaRM5ZzpMfF8tQyinXYmzKJ9qRBfH1VykLcvl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QNPYfYggnWLvCQBn4XwZHNK8HmLvHaRM5ZzpMfF8tQyinXYmzKJ9qRBfH1VykLcvl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QNPYfYggnWLvCQBn4XwZHNK8HmLvHaRM5ZzpMfF8tQyinXYmzKJ9qRBfH1VykLcvl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oemm3Xyx5NUffnFEZvYXGSgG9ebzpGiguTSFdsnbUyy1PK4U3A9EgH9Rgdrro6A9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oemm3Xyx5NUffnFEZvYXGSgG9ebzpGiguTSFdsnbUyy1PK4U3A9EgH9Rgdrro6A9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oemm3Xyx5NUffnFEZvYXGSgG9ebzpGiguTSFdsnbUyy1PK4U3A9EgH9Rgdrro6A9l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gFo8rgHNsbADddoCQtoMXnysv3bVvVFPm1tgoZwGjdGc4kqMeMC2KwUa4xn9kufYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gFo8rgHNsbADddoCQtoMXnysv3bVvVFPm1tgoZwGjdGc4kqMeMC2KwUa4xn9kufYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gFo8rgHNsbADddoCQtoMXnysv3bVvVFPm1tgoZwGjdGc4kqMeMC2KwUa4xn9kufYl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qvonrZTUUbjdy1ujfeXc1ptppfyfTnbkwkDNDDh8Q8TiR8LdJwoEk8UjEsi9TgZ7l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qvonrZTUUbjdy1ujfeXc1ptppfyfTnbkwkDNDDh8Q8TiR8LdJwoEk8UjEsi9TgZ7l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qvonrZTUUbjdy1ujfeXc1ptppfyfTnbkwkDNDDh8Q8TiR8LdJwoEk8UjEsi9TgZ7l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kb63Do2dcyJnAdhS29ZV8W1H8CMQAsJeR9puutzahFkmSAdG2tAHuE8FDxx4iFdPl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kb63Do2dcyJnAdhS29ZV8W1H8CMQAsJeR9puutzahFkmSAdG2tAHuE8FDxx4iFdPl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kb63Do2dcyJnAdhS29ZV8W1H8CMQAsJeR9puutzahFkmSAdG2tAHuE8FDxx4iFdPl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0X7UKxXHniAryyERZ75p9nSQ12dzKmTVLXyZSosHPgAHAKWSu8SDZWcPXGS4PH29sl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0X7UKxXHniAryyERZ75p9nSQ12dzKmTVLXyZSosHPgAHAKWSu8SDZWcPXGS4PH29sl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0X7UKxXHniAryyERZ75p9nSQ12dzKmTVLXyZSosHPgAHAKWSu8SDZWcPXGS4PH29sl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02d48z49yT3uQHuS63wvWMyhUe7iW3CuH6ceHr64imnDxwK6hCvaFijRr9NnnVxH19l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02d48z49yT3uQHuS63wvWMyhUe7iW3CuH6ceHr64imnDxwK6hCvaFijRr9NnnVxH19l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02d48z49yT3uQHuS63wvWMyhUe7iW3CuH6ceHr64imnDxwK6hCvaFijRr9NnnVxH19l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0N2kYh4CmBh4D1Z6X3rsLV1bAezvJhg4EkV9uaJyLXnJH1u3FESpsfSDKHbsSCVa3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0N2kYh4CmBh4D1Z6X3rsLV1bAezvJhg4EkV9uaJyLXnJH1u3FESpsfSDKHbsSCVa3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0N2kYh4CmBh4D1Z6X3rsLV1bAezvJhg4EkV9uaJyLXnJH1u3FESpsfSDKHbsSCVa3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0boWnXNLPHBq3cTDHEyCzwM4ZTgQkY2mUTKK8tzAJo5WH2TKftSN1SwN1sBakz1sTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0boWnXNLPHBq3cTDHEyCzwM4ZTgQkY2mUTKK8tzAJo5WH2TKftSN1SwN1sBakz1sTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0boWnXNLPHBq3cTDHEyCzwM4ZTgQkY2mUTKK8tzAJo5WH2TKftSN1SwN1sBakz1sTl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZGdFBZKMByp68zj9sYGDi1JcnEYzRcQKYdU6XcsAaudpZZvXQMDYAs1Leb9ynyuwl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZGdFBZKMByp68zj9sYGDi1JcnEYzRcQKYdU6XcsAaudpZZvXQMDYAs1Leb9ynyuwl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZGdFBZKMByp68zj9sYGDi1JcnEYzRcQKYdU6XcsAaudpZZvXQMDYAs1Leb9ynyuwl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jumjQqKmQYpUKNPEGzMMv4pxJaSop6sM4csMhHGmkEnRb81ubKcm9Xj62BFcnUt1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jumjQqKmQYpUKNPEGzMMv4pxJaSop6sM4csMhHGmkEnRb81ubKcm9Xj62BFcnUt1l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jumjQqKmQYpUKNPEGzMMv4pxJaSop6sM4csMhHGmkEnRb81ubKcm9Xj62BFcnUt1l&id=100016935640712
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27. 04. 2022. Акција сређивања школског дворишта https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xPqQqkreLL

r3TzjH2C5E2iX54Ya7nYhf5xCmt1wxh3suAQrMxMmTahMaPtqJeNopl&
id=100016935640712 

04. 05. 2022. Школски забавник https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wMfFUrMix
zbRr49CTYXJErmsLUJX8mVN7NTa8MUfzS9Nba6a9pFxv9uRKrPHCEz
3l&id=100016935640712 

05. 05. 2022. Учешће на конкурсу ,,Лик Русије'' https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jFDmHHuK
h8qHJxQyF5oUTqKJvx5t3DmwWJxDkd2WSMQhBw1tMHpYyS3KULh
EDfqVl&id=100016935640712 

07. 05. 2022. Садња ружа стаблашица у Шиљаковцу https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RSLAUPo9J
dU6vwrVadhvN2MfsXRxBNx3sGuow8grxCT17j62egsdQR9jpQHFtxGl&i
d=100016935640712 

10. 05. 2022. Учешће у пројекту ,,Твој лајк за мој 
плес'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fEVcXQZbL
UgTk4g48jFb7EZ7k5Ai8LUPUfyo2qBMeGEp4MDqpj8SVi3PzcMTfh3pl
&id=100016935640712 

11. 05. 2022. Посета Кидричеву (Словенија) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aDtQML7UN

hpQcD8VW34dsA2jCpUAz7CqSK2AuFkqwHhxNwEpb2vmvRsWL9d4Y
Atul&id=100016935640712 

19. 05. 2022. Садња ружа стаблашица у Мељаку https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03gVuG4K2Dr
9irNZucy7FYedwaUqzg2vTjtDPGkT6FUNw4NfM9VVXpyhsTasioXqnl&
id=100016935640712 

19. 05. 2022. Учешће у пројекту ,,Са природом на 
ти'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aRnq5RNuZy
A34HM4xf5XgSwfQ1vuSCw6ChwXaSBBMzN5VwLpr6H5onvkopSQFT
Xrl&id=100016935640712 

20. 05. 2022. Обележавање Светског дана пчела https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sGg4o4anQP
K9uBvivWRgzxXSiqWei8QQjYmPgrq3VrnMsBm4rcSN2EJLSzmg1Uuol
&id=100016935640712 

20. 05. 2022. Општинско такмичење ,,Шта ти знаш 
о Црвеном крсту?'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02C1yJuHGEX
9HPENgPTdknB4YVwFyGyfhwYjdN8ywkuDm2ExYAJkrYaaPpmWMdZ
fZdl&id=100016935640712 

31. 05. 2022. Посета чланова Ученичког парламента 
ученицима четвртог разреда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02US4kC93S3
nsn3BPnRkoGrH6qhEvc3K9rUgLsNavnjJCf7W1qhLReH9jzGDuJf3dml&i
d=100016935640712 

31. 05. 2022. Пројектна настава ,,Представљам вам 
земљу'' у Мељаку 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03RRosKoDwp
2f781ZvPHPR8gmaJEp5ZtT6U7cnuAh3KfbjN4cU37PGfuXMwAiGtx3l&i
d=100016935640712 

01. 06. 2022. Посета цркви Светог Илије https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FDdQEafzuh

6f8aVSt9BstYiUwyAS8k5BZ4rarorYNsBTa7yCjb1fAPuGDLcAXXbel&i
d=100016935640712 

02. 06. 2022. Републичко такмичење ученичког 
ликовног стваралаштва 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021Q2USzvEg
KoLnWBEUqw1GfYYmX4yfG7ZMhLq3vAh5fmnkAcRfdniVi45pT2nav
HBl&id=100016935640712 

04. 06. 2022. Међународни фестивал ,,На крилима 
детињства'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0313vvYV9YR
iyFQpSsTE8coNSiunN9GLbatRSS76h9cFaY1MX1ANaV4evrtvnM1Yezl
&id=100016935640712 

07. 06. 2022. Полагање међународног испита 
,,ДЕЛФ'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SjtNXASCsjK
idcbJLz3denHWE5zNNHp9k32jvw6wf1sp5dPZftK3qJQGC7bNugHQl&id
=100016935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xPqQqkreLLr3TzjH2C5E2iX54Ya7nYhf5xCmt1wxh3suAQrMxMmTahMaPtqJeNopl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xPqQqkreLLr3TzjH2C5E2iX54Ya7nYhf5xCmt1wxh3suAQrMxMmTahMaPtqJeNopl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xPqQqkreLLr3TzjH2C5E2iX54Ya7nYhf5xCmt1wxh3suAQrMxMmTahMaPtqJeNopl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wMfFUrMixzbRr49CTYXJErmsLUJX8mVN7NTa8MUfzS9Nba6a9pFxv9uRKrPHCEz3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wMfFUrMixzbRr49CTYXJErmsLUJX8mVN7NTa8MUfzS9Nba6a9pFxv9uRKrPHCEz3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wMfFUrMixzbRr49CTYXJErmsLUJX8mVN7NTa8MUfzS9Nba6a9pFxv9uRKrPHCEz3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jFDmHHuKh8qHJxQyF5oUTqKJvx5t3DmwWJxDkd2WSMQhBw1tMHpYyS3KULhEDfqVl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jFDmHHuKh8qHJxQyF5oUTqKJvx5t3DmwWJxDkd2WSMQhBw1tMHpYyS3KULhEDfqVl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jFDmHHuKh8qHJxQyF5oUTqKJvx5t3DmwWJxDkd2WSMQhBw1tMHpYyS3KULhEDfqVl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RSLAUPo9JdU6vwrVadhvN2MfsXRxBNx3sGuow8grxCT17j62egsdQR9jpQHFtxGl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RSLAUPo9JdU6vwrVadhvN2MfsXRxBNx3sGuow8grxCT17j62egsdQR9jpQHFtxGl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RSLAUPo9JdU6vwrVadhvN2MfsXRxBNx3sGuow8grxCT17j62egsdQR9jpQHFtxGl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fEVcXQZbLUgTk4g48jFb7EZ7k5Ai8LUPUfyo2qBMeGEp4MDqpj8SVi3PzcMTfh3pl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fEVcXQZbLUgTk4g48jFb7EZ7k5Ai8LUPUfyo2qBMeGEp4MDqpj8SVi3PzcMTfh3pl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fEVcXQZbLUgTk4g48jFb7EZ7k5Ai8LUPUfyo2qBMeGEp4MDqpj8SVi3PzcMTfh3pl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aDtQML7UNhpQcD8VW34dsA2jCpUAz7CqSK2AuFkqwHhxNwEpb2vmvRsWL9d4YAtul&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aDtQML7UNhpQcD8VW34dsA2jCpUAz7CqSK2AuFkqwHhxNwEpb2vmvRsWL9d4YAtul&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aDtQML7UNhpQcD8VW34dsA2jCpUAz7CqSK2AuFkqwHhxNwEpb2vmvRsWL9d4YAtul&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03gVuG4K2Dr9irNZucy7FYedwaUqzg2vTjtDPGkT6FUNw4NfM9VVXpyhsTasioXqnl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03gVuG4K2Dr9irNZucy7FYedwaUqzg2vTjtDPGkT6FUNw4NfM9VVXpyhsTasioXqnl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03gVuG4K2Dr9irNZucy7FYedwaUqzg2vTjtDPGkT6FUNw4NfM9VVXpyhsTasioXqnl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aRnq5RNuZyA34HM4xf5XgSwfQ1vuSCw6ChwXaSBBMzN5VwLpr6H5onvkopSQFTXrl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aRnq5RNuZyA34HM4xf5XgSwfQ1vuSCw6ChwXaSBBMzN5VwLpr6H5onvkopSQFTXrl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aRnq5RNuZyA34HM4xf5XgSwfQ1vuSCw6ChwXaSBBMzN5VwLpr6H5onvkopSQFTXrl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sGg4o4anQPK9uBvivWRgzxXSiqWei8QQjYmPgrq3VrnMsBm4rcSN2EJLSzmg1Uuol&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sGg4o4anQPK9uBvivWRgzxXSiqWei8QQjYmPgrq3VrnMsBm4rcSN2EJLSzmg1Uuol&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sGg4o4anQPK9uBvivWRgzxXSiqWei8QQjYmPgrq3VrnMsBm4rcSN2EJLSzmg1Uuol&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02C1yJuHGEX9HPENgPTdknB4YVwFyGyfhwYjdN8ywkuDm2ExYAJkrYaaPpmWMdZfZdl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02C1yJuHGEX9HPENgPTdknB4YVwFyGyfhwYjdN8ywkuDm2ExYAJkrYaaPpmWMdZfZdl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02C1yJuHGEX9HPENgPTdknB4YVwFyGyfhwYjdN8ywkuDm2ExYAJkrYaaPpmWMdZfZdl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02US4kC93S3nsn3BPnRkoGrH6qhEvc3K9rUgLsNavnjJCf7W1qhLReH9jzGDuJf3dml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02US4kC93S3nsn3BPnRkoGrH6qhEvc3K9rUgLsNavnjJCf7W1qhLReH9jzGDuJf3dml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02US4kC93S3nsn3BPnRkoGrH6qhEvc3K9rUgLsNavnjJCf7W1qhLReH9jzGDuJf3dml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03RRosKoDwp2f781ZvPHPR8gmaJEp5ZtT6U7cnuAh3KfbjN4cU37PGfuXMwAiGtx3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03RRosKoDwp2f781ZvPHPR8gmaJEp5ZtT6U7cnuAh3KfbjN4cU37PGfuXMwAiGtx3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03RRosKoDwp2f781ZvPHPR8gmaJEp5ZtT6U7cnuAh3KfbjN4cU37PGfuXMwAiGtx3l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FDdQEafzuh6f8aVSt9BstYiUwyAS8k5BZ4rarorYNsBTa7yCjb1fAPuGDLcAXXbel&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FDdQEafzuh6f8aVSt9BstYiUwyAS8k5BZ4rarorYNsBTa7yCjb1fAPuGDLcAXXbel&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FDdQEafzuh6f8aVSt9BstYiUwyAS8k5BZ4rarorYNsBTa7yCjb1fAPuGDLcAXXbel&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021Q2USzvEgKoLnWBEUqw1GfYYmX4yfG7ZMhLq3vAh5fmnkAcRfdniVi45pT2navHBl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021Q2USzvEgKoLnWBEUqw1GfYYmX4yfG7ZMhLq3vAh5fmnkAcRfdniVi45pT2navHBl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021Q2USzvEgKoLnWBEUqw1GfYYmX4yfG7ZMhLq3vAh5fmnkAcRfdniVi45pT2navHBl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0313vvYV9YRiyFQpSsTE8coNSiunN9GLbatRSS76h9cFaY1MX1ANaV4evrtvnM1Yezl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0313vvYV9YRiyFQpSsTE8coNSiunN9GLbatRSS76h9cFaY1MX1ANaV4evrtvnM1Yezl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0313vvYV9YRiyFQpSsTE8coNSiunN9GLbatRSS76h9cFaY1MX1ANaV4evrtvnM1Yezl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SjtNXASCsjKidcbJLz3denHWE5zNNHp9k32jvw6wf1sp5dPZftK3qJQGC7bNugHQl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SjtNXASCsjKidcbJLz3denHWE5zNNHp9k32jvw6wf1sp5dPZftK3qJQGC7bNugHQl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SjtNXASCsjKidcbJLz3denHWE5zNNHp9k32jvw6wf1sp5dPZftK3qJQGC7bNugHQl&id=100016935640712
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08. 06. 2022. Посета извору природне воде Буковац https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0c1dt1s7NKrqb

zBkwTiQKZmtX2WwXuw55kF2o2cDWbLdGjLhKj5oEQ13TvD6qjyoml
&id=100016935640712 

10. 06. 2022. Хуманитарна томбола https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031H33v3Mbf
mBW7fRpxK35T2ReghRotyk7GMtrXFpFP6VhKbbupYmaETvro1zHHk3
Ml&id=100016935640712 

13. 06. 2022. Посета Ботаничкој башти 
,,Јевремовац'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ncVHjfNMc
nyx3RiP7gzvFmAm9mFwAkEkPYHhmkPdKmNyGeBYthhvUvRYVE53
QNH8l&id=100016935640712 

17. 06. 2022. Дечији забавни програм у 
организацији Центра за културу 
Барајево и ГО Барајево 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028gLoBx7pX
HWQ7UGw8hvK6iCJwf2bDiixofAF6u9T4mZckMKXi45SZxGQA8bMsir
Nl&id=100016935640712 

19. 06. 2022. Хуманитарни концерт за породицу 
Бурџић 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FYxdtuoNW4
FyvjMnsSULmdYdUdzjmDo4gjW6WyNYDF9Ktg8cKvWdJUqvQ4Re98r
Ml&id=100016935640712 

28. 06. 2022. Прослава колектива за завршетак 
школске године 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gRjWf8hom
E9fuUD1bpsFsgJdHcLp5Dp7cupvnhaabEJJZK3VG8txSuaXKLPB5de2l&i

d=100016935640712 

04. 07. 2022. Матурско вече  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06Svr31f3qVno
bqTfFi56HXP9f31zktE3GJpNNYEbk4NTXya2i1qn7GCxSsSvseLXl&id=1
00016935640712 

 

2.5. ПОСЕТЕ 

 

2.5.1. Посете музејима/сарадња са институцијама/сарадња са невладиним 

организацијама 

 

Планиране посете: 

Сајму књига, 14. Међународном  фестивалу науке, Америчком кутку, Галеријама (САНУ, 

УЛУС и Галерију 73), Музеју афричке уметности, Азилу за напуштене животиње у 

Дражевцу нису реализоване на класичан начин одласком на наведене локације и дешавања. 

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

проширивања знања ученика из ликовне уметности и са циљем афирмације стваралаштва 

ученика наше школе. Посета Ботаничке баште ,,Јевремовац“, реализована је 13. 06. 2022. 

године, са  ученицима ,,Радионице природе” у оквиру Обогаћеног једносменског рада. 

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

активности: 

 Дечја недеља, традиционални 9. маскенбал, 

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

на слободну тему, 

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

 Школско такмичење „ Мали Пјер” - смотра за најбољу дечију карикатуру, 

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

 Општинско такмичење - ДЕМУС ,,Златна сирена,  

 Градско такмичење - ДЕМУС ,,Златна сирена, 

 28. Васкршње ликовне радости деце Београда- ускршњи ликовни конкурс,  

 Осликавање дрвених јаја (школско такмичење), 

 Осликавање дрвених јаја (општинско такмичење). 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0c1dt1s7NKrqbzBkwTiQKZmtX2WwXuw55kF2o2cDWbLdGjLhKj5oEQ13TvD6qjyoml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0c1dt1s7NKrqbzBkwTiQKZmtX2WwXuw55kF2o2cDWbLdGjLhKj5oEQ13TvD6qjyoml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0c1dt1s7NKrqbzBkwTiQKZmtX2WwXuw55kF2o2cDWbLdGjLhKj5oEQ13TvD6qjyoml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031H33v3MbfmBW7fRpxK35T2ReghRotyk7GMtrXFpFP6VhKbbupYmaETvro1zHHk3Ml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031H33v3MbfmBW7fRpxK35T2ReghRotyk7GMtrXFpFP6VhKbbupYmaETvro1zHHk3Ml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031H33v3MbfmBW7fRpxK35T2ReghRotyk7GMtrXFpFP6VhKbbupYmaETvro1zHHk3Ml&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ncVHjfNMcnyx3RiP7gzvFmAm9mFwAkEkPYHhmkPdKmNyGeBYthhvUvRYVE53QNH8l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ncVHjfNMcnyx3RiP7gzvFmAm9mFwAkEkPYHhmkPdKmNyGeBYthhvUvRYVE53QNH8l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ncVHjfNMcnyx3RiP7gzvFmAm9mFwAkEkPYHhmkPdKmNyGeBYthhvUvRYVE53QNH8l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028gLoBx7pXHWQ7UGw8hvK6iCJwf2bDiixofAF6u9T4mZckMKXi45SZxGQA8bMsirNl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028gLoBx7pXHWQ7UGw8hvK6iCJwf2bDiixofAF6u9T4mZckMKXi45SZxGQA8bMsirNl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028gLoBx7pXHWQ7UGw8hvK6iCJwf2bDiixofAF6u9T4mZckMKXi45SZxGQA8bMsirNl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FYxdtuoNW4FyvjMnsSULmdYdUdzjmDo4gjW6WyNYDF9Ktg8cKvWdJUqvQ4Re98rMl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FYxdtuoNW4FyvjMnsSULmdYdUdzjmDo4gjW6WyNYDF9Ktg8cKvWdJUqvQ4Re98rMl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FYxdtuoNW4FyvjMnsSULmdYdUdzjmDo4gjW6WyNYDF9Ktg8cKvWdJUqvQ4Re98rMl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gRjWf8homE9fuUD1bpsFsgJdHcLp5Dp7cupvnhaabEJJZK3VG8txSuaXKLPB5de2l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gRjWf8homE9fuUD1bpsFsgJdHcLp5Dp7cupvnhaabEJJZK3VG8txSuaXKLPB5de2l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gRjWf8homE9fuUD1bpsFsgJdHcLp5Dp7cupvnhaabEJJZK3VG8txSuaXKLPB5de2l&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06Svr31f3qVnobqTfFi56HXP9f31zktE3GJpNNYEbk4NTXya2i1qn7GCxSsSvseLXl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06Svr31f3qVnobqTfFi56HXP9f31zktE3GJpNNYEbk4NTXya2i1qn7GCxSsSvseLXl&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06Svr31f3qVnobqTfFi56HXP9f31zktE3GJpNNYEbk4NTXya2i1qn7GCxSsSvseLXl&id=100016935640712
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2.6. АНАЛИЗА ПРЕДАВАЊА СТРУЧЊАКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УСТАНОВА КОЈИ СУ 

ПОСЕТИЛИ НАШУ УСТАНОВУ 

 

октобар 2021. Предавање Црвеног крста Барајево: 

,,Заштитимо децу у саобраћају”  

Ученици 1. и 2.разреда у 

Мељаку 

октобар 2021. Предавање Црвеног крста Барајево: 

,,Болест прљавих руку” 

Ученици 1. и 2.разреда у 

Вранићу 

октобар 2021. Предавање Црвеног крста Барајево: 

,,Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних 

непогода и других опасности” 

Ученици 3.разреда у Вранићу 

октобар 2021. Предавање Црвеног крста Барајево: 

,,Борба против трговине људима“ 

Ученици четвртог разреда у 

Вранићу 

18. 11. 2021. Сарадња са ГО Барајево и Саобраћајном полицијом: 

,,Ђаци вас моле – успорите поред школе“, Мирољуб Војиновић 

Ученици 1. разреда 

24. 11. 2021. Сарадња са ГО Барајево и Агенцијом за безбедност саобраћаја: 

,,Пажљивкова правила“ 

Ученици 1. разреда 

01. 06. 2022.  Удружење ,,Пролаз”: 

,,Мобилни едукативни саобраћајни полигон'' 

Ученици од 1. до 3. 

разреда у Вранићу 

06. 06. 2022.  Центар за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају: 

,,Повећање безбедности ученика у саобраћају“ 

Ученици од 1. до 4. 

разреда у Вранићу 

10. 06. 2022.  Центар за научно–истраживачки рад Винча, Гроцка: 

,,Научи се, човече“ 

Ученици од 1. до 4. 

разреда у Вранићу 

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

горенаведених,  предавања ученицима млађег школског узраста.  
Такође, и сарадња са предавачима и реализаторима саобраћајних едукативних 

радионица се оцењује као коректна и креативна, посебно са господином Мирољубом 

Војиновићем, чији приступ и обраћање прваци памте и после много година. 

 

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

РАЗРЕДА 

 

На основу Годишњег плана  рада школе за школску 2021/2022. годину, поглавље 2. 

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

екскурзија у школској 2021/2022. години,  Савет родитеља и управа школе су предвидели 

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

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

реализоване услед епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса Covid -19. 

 

2.7.1. Верска настава- поклоничко путовање 

 

 Планиране активности традиционалног поклоничког путовања које организује 

Установа са бељаничким намесништвом (обиласци манастира Шумадије), нису 

реализоване услед епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса Covid -19. 
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III ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И 

СТРУЧНИХ ТЕЛА УСТАНОВЕ 

 

3.1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У 4. РАЗРЕДУ 

 

Годишњим планом рада предвиђена је посета часовима 4. разреда од стране 

предметних наставника, да би се ученици боље упознали са новим предметима и 

наставницима које ће добити у 5. разреду. 

Школске године 2021/2022. посета часовима четвртог разреда је организована на 

други начин, кроз радионицу Обогаћеног једносменског рада ,,Кружок теремок”, коју је 

водила наставница руског језика и књижевности, Ивана Јовановић. Ученици су се ближе 

упознали са руским језиком и културом и на тај начин им је представљен изборни предмет. 

Упознавање са руским језиком и културом је ове године резултирало већом 

мотивисаношћу ученика 4. разреда за руски језик, што се огледа у већем броју ученика који 

су се определили за руски језик. Следеће школске године постоје две групе ученика за руски 

језик у 5. разреду - једно цело одељење и једно комбиновано одељење. 

 

Као и сваке године, наставница француског језика посетила је све ученике четвртог разреда и 

упознала их са француским језиком и културом кроз пригодну презентацију и додатна 

објашњења. Ученици су били веома радознали и радо су учествовали у дискусији и 

активностима које им је наставница припремила. 

Одржане су радионице:  

- у Вранићу, у одељењима 4/1 и 4/2, дана 09. 02.2022. године за време 1. и 2. часа; 

- у Мељаку, у одељењу 4/3, дана 10. 02. 2022. године за време 3. часа; 

- у Шиљаковцу, у одељењу 4/4, дана 06.04. 2022. године за време 3. часа. 

 

Наставник математике Александар Давидовић посетио је ученике четвртог разреда у 

матичној школи у Вранићу и то одељења 4/1 (Соња Стошић) и 4/2 (Слађана Дамевић). 

Посета је реализована 20. 06. 2022. године и то у 4/1 1. час математике, у одељењу 4/2 2. час 

математике, такође. Том приликом, у оба одељења, реализована је систематизација градива 

четвртог разреда. 

На почетку се наставник представио ученицима, где је део ученика већ знао будућег 

наставника математике, зато што је предавао старијој браћи, односно сестрама. Након тога, 

ученици су се представили наставнику, радили су задатке са учитељицама и наставником. 

Ученици су показали висок ниво знања градива из математике. Часови су протекли у радној 

атмосфери.  
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3.2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

3.2.1. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

Одељењско веће млађих разреда  одржало је све планиране седнице у школској 2021/2022. 

години и једну ванредну. 

Седнице су реализоване у следећим терминима: 

1. 13. 09. 2021.године 

2. 09. 11. 2021. године 

3. 28. 12. 2021. године 

4. 21. 01. 2022. године 

5. 18. 02. 2022. године (ванредна) 

6. 07. 04. 2022. године 

7. 24. 06. 2022. године 

8. 24. 08. 2022. године 

Све предвиђене тачке су детаљно анализиране. 

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

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

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

одељењског старешине.  

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

Учитељи су евидентирали ученике који имају тешкоће у савладавању градива, као и 

оне надарене ученике у оквиру предмета Српског језика и Математике. 

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

директорки установе предавали распореде контролних и писмених вежби, водећи 

рачуна о равномерној оптерећености ученика. 

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

реализован је без већих одступања.  

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

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

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

похвале дипломом ученици са просеком 5,00 и награде пригодном књигом, сви 

одлични ученици. 

• Усвојен је план рада Одељењског већа за школску 2022/23. годину. 

• Сачињен је и усвојен извештај Одељењског већа за текућу школску годину. 

• Током целе школске  2021/22.године Одељењско веће је сарађивало са директором 

установе, педагошко-психолошком службом, секретаријатом установе, локалном 

заједницом и родитељима ученика. Учитељи су међусобно сарађивали тако што су 

размењивали позитивна искуства, али и пропусте у раду. 

• Што се тиче маршрута екскурзија за наредну школску годину, онe су усклађене са 

Годишњим планом и програмом установе и једногласно су усвојене. 
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3.2.2. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 5. РАЗРЕДА 

 

У току школске 2021/2022. године,  одржано је 7 седница Одељењског већа 5. разреда (6 

редовних и 1 ванредна) у следећим терминима: 

- 14. 09. 2021. године 

- 09. 11. 2021. године 

- 28. 12. 2021. године 

- 21. 01. 2022. године 

- 18. 02. 2022. године (ванредни) 

- 07. 04. 2022. године 

- 24. 06. 2022. године 

Активности којима се Одељењско веће 5. разреда бавило током школске 2021/2022. године 

су биле следеће: 

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

2021/2022. годину, који су једногласно усвојени. 

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

школске 2021/2022. године. Исти је објављен на интернет-сајту и огласној табли у 

холу школе. 

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

одржавања истих. Ове информације су објављене на интернет-сајту и огласној табли у 

холу школе. 

- Анализиране измене и допуне Оперативног плана рада од 13. 09. 2021. године. 

- Именовани су ученици који су ослобођени наставе физичког и здравственог 

васпитања. 

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

се тичу епидемиолошке ситуације. 

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

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

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

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

условима учења. 

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

изостанке. 

- Детаљно је анализиран успех и владање ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године, са освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

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

ваннаставних активности. 

- Извршена је анализа усклађености критеријума оцењивања са Правилником о 

оцењивању. 

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

школске 2021/2022. године. 

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

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

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

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

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

ваннаставних активности, као и пројекта Обогаћени једносменски рад. 

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

ученика. 

- Разматрани су резултати одржаних такмичења и смотри. 

- Одлучено је да екскурзије неће бити реализоване због недостатка времена за 

расписивање тендера за организацију екскурзије.  

- Детаљно је анализиран успех и дисциплина ученика на крају школске 2021/2022. 

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

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

једносменски рад. 

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

ваннаставних активности. 

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

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

награђени и дипломом. 

- Пошто су сви ученици завршили разред са позитивним успехом, неће бити 

организован поправни испит у августу месецу. Из тог разлога, тачке дневног реда из 

августа су реализоване у јуну, када је урађен годишњи извештај за текућу школску 

2021/2022. годину и усвојен план рада Одељењског већа за наредну 2022/2023. 

годину. 

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

Јелена Видић, наставник физике и хемије, одељењски старешина будућег одељења 6/1. 

Руководилац Одељењског већа 5. разреда за школску 2022/2023. годину ће бити 

Милица Војводић, наставник енглеског језика и одељењски старешина 52. 

 

3.2.3. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 6. РАЗРЕДА 

 

У току школске 2021/2022. године,  одржано је седам седница Одељењског већа шестог 

разреда (шест редовних и једна ванредна) у следећим терминима: 

- 14. 09. 2021. године 

- 09. 11. 2021. године 

- 28. 12. 2021. године 

- 21. 01. 2021. године 

- 18. 02. 2022. године 

- 07. 04. 2022. године 

- 24. 06. 2022. године. 

   Одељењске старешине 61, 62 и 63 одељења (Александар Давидовић, Бојан Вучић и 

Момчило Вулевић) у  школској 2021/22. години обављале су дужности педагошких, 

организационих и административних руководилаца наведених одељења. 

    У оквиру педагошке функције одељењске старешине су обавиле следеће дужности: 

Одржали планирани број часова одељењског старешине; пратили развој и успех 

сваког ученика у току школске године, са посебним ангажовањем на праћењу ученика који 

наставу похађају по ИОП-у; редовно разматрали успех и владање ученика који наставу 

похађају по ИОП-у у току школске године и размењивали искуства у раду са ученицима који 

похађају наставу по ИОП-у;  пратили редовност посећивања допунске наставе и подстицали 

ученике да редовније посећују часове допунске наставе; анализирали успех и дисциплину 
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ученика и предлагале мере за побољшање рада, посебно са ученицима који су остваривали 

слабији успех на класификационом периоду; подстицали радне навике код ученика, помагале 

ученицима у организацији њихових активности у области међусобног помагања у учењу и 

регулисале  њихове међусобне односе; подстицали и усмеравали формирање одељењске 

заједнице и позитивних ставова у њој; бавили се саветодавним  васпитним радом са 

ученицима и анализирали дисциплину ученика, решавале васпитно-дисциплинске проблеме 

кроз саветодавни рад са ученицима; водили рачуна о уредности похађања наставе као и 

информисању родитеља о изостајању ученика; подстицали ученике на учешће у 

такмичењима; подстицали ученике на рад током онлајн наставе, пружали подршку и 

смернице у организацији приликом праћења онлајн наставе. 

    У оквиру организационе и  координирајуће функције одељењске старешине су 

реализовале следеће дужности: 

Пратили и усмеравали захтеве свих наставника према ученицима, личним контактима 

и на седницама Одељењских и Наставничких већа; руководили радом Одељењског већа 

(припрема седница, доношење и спровођење одлука); пратили оптерећеност ученика 

наставним и ваннаставним активностима; координисали активностима  школског педагога и 

психолога у раду са ученицима одељења којима је потребна додатна подршка и појачан 

васпитно-дисциплински рад, као и  рад педагошке службе са родитељима ученика;  у оквиру 

ИОП тима одељењске старешине су учествовале у примени и евалуацији ИОП-а; остварили 

сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених врата (1 час недељно), родитељских 

састанака и наставе на даљину. Редовно информисали родитеље и ученике о променама у 

организацији наставе.  

      У оквиру  административне функције одељењске старешине 6. разреда су обавиле 

следеће дужности: 

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

дневнику и матичним књигама;  пратили начин вођења осталих података о ученицима 

(електронски дневник); анализирали успех и владање ученика и одељења (тромесечја, 

полугодиште и крај школске године). 

Активности којима се Одељењско веће 5. разреда бавило током школске 2021/2022. године 

су биле следеће: 

- Са планом и програмом рада за школску 2021/2022. годину упознато је Одељењско 

веће шестог разреда. План и програм за 2021/2022. су једногласно усвојени. 

- Рапоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 

2021/2022. године је усвојен и објављен на интернет-сајту и огласној табли у холу 

школе 

- Утврђени су термини одржавања додатне и допунске наставе као и области из којих 

ће се оне одржавати а информације о томе истакнуте су на огласној табли у холу 

школе и објављене на интернет-сајту. 

- Именовани су ученици који су ослобођени наставе физичког и здравственог 

васпитања. 

- Због епидемиолошке ситуације договорено је да се планирање излета одложи до 

даљњег 

- Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода су анализирани са 

посебним нагласком на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

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

рад, који је такође био посвећен подршци ученицима у измењеним условима учења. 
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- Анализирани су узроци изостанака ученика, са посебним акцентом на неоправдане 

изостанке. 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 2021/2022. школске године су 

анализирани са посебним нагласком на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

- Разматрана је реализација плана и прорама као и фонда часова за све наставне и 

ненаставне активности. 

- Анализирана је уклађеност критеријума оцењивања са Правилником о оцењивању. 

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

школске 2020/2021. године. 

- Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода су анализирани са 

посебним нагласком на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

- Рад допунске и додатне наставе је анализиран како за период када се настава 

одржавала на даљину тако и за период када се настава одвијала у школи. 

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

ваннаставних активности, као и пројекта Обогаћени једносменски рад. 

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

ученика. 

- Анализирани су резултати одржаних такмичења и смотри. 

- Због неповољних услова и епидемиолошких мера, услед присуства короне вируса није 

било могуће спровести јавну набавку и реализовати екскурзију 

- Успех и дисциплина ученика на крају школске 2021/2022. године су анализирани, са 

освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

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

једносменски рад. 

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

ваннаставних активности. 

- Ученици са одличним успехом и примерним владањем су похваљени и награђени 

књигом. Ученици који су постигли одличан успех са просечном оценом 5,00 су 

додатно награђени и дипломом. 

- Пошто су сви ученици завршили разред са позитивним успехом, неће бити 

организован поправни испит у августу месецу. Из тог разлога, тачке дневног реда из 

августа су реализоване у јуну, када је урађен годишњи извештај за текућу школску 

2021/2022. годину и усвојен план рада Одељењског већа за наредну 2022/2023. 

годину. 

За руководиоца Одељењског већа седмог разреда за наредну школску годину изабран 

је Александар Давидовић, наставник математике, одељењски старешина будућег одељења 71. 

Руководилац Одељењског већа 6. разреда за школску 2022/2023. годину ће бити 

Јелена Видић, наставник физике и хемије и одељењски старешина будућег 51. 

 

3.2.4. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 7. РАЗРЕДА 

 

У току школске 2021/2022. године одржано је седам седница Одељењског већа седмог 

разреда (шест редовних и једна ванредна) у следећим терминима: 

- 14. 09. 2021. године; 

- 09. 11. 2021. године; 

- 28. 12. 2021. године; 
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- 21. 01. 2021. године; 

- 18. 02. 2022. године; 

- 07. 04. 2022. године; 

- 24. 06. 2022. године. 

Одељењске старешине одељења 71, 72 и 73 (Марија Станковић, Јелена Игњатовић и Весна 

Арсић) у  школској 2021/22. години обављали су дужности педагошких, организационих и 

административних руководилаца наведених одељења. 

У оквиру педагошке функције одељењске старешине су обавиле следеће дужности: 

 одржали планирани број часова одељењског старешине;  

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

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

 редовно разматрали успех и владање ученика који наставу похађају по ИОП-у у току 

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

по ИОП-у;   

 пратили редовност посећивања допунске наставе и подстицали ученике да редовније 

посећују часове допунске наставе;  

 анализирали успех и дисциплину ученика и предлагале мере за побољшање рада, 

посебно са ученицима који су остваривали слабији успех на класификационом 

периоду;  

 подстицали радне навике код ученика, помагале ученицима у организацији њихових 

активности у области међусобног помагања у учењу и регулисале  њихове међусобне 

односе;  

 подстицали и усмеравали формирање одељењске заједнице и позитивних ставова у 

њој;  

 бавили се саветодавним  васпитним радом са ученицима и анализирали дисциплину 

ученика, решавале васпитно-дисциплинске проблеме кроз саветодавни рад са 

ученицима;  

 водили рачуна о уредности похађања наставе као и информисању родитеља о 

изостајању ученика; подстицали ученике на учешће у такмичењима;  

 подстицали ученике на рад током онлајн наставе, пружали подршку и смернице у 

организацији приликом праћења онлајн наставе. 

У оквиру организационе и  координирајуће функције одељењске старешине су реализовале 

следеће дужности: 

 пратили и усмеравали захтеве свих наставника према ученицима, личним контактима 

и на седницама Одељењских и Наставничких већа;  

 руководили радом Одељењског већа (припрема седница, доношење и спровођење 

одлука);  

 пратили оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

координисали активностима  школског педагога и психолога у раду са ученицима 

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

као и  рад педагошке службе са родитељима ученика;   

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

ИОП-а; остварили сарадњу са родитељима у оквиру термина отворених врата (1 час 

недељно), родитељских састанака и наставе на даљину; 

 редовно информисали родитеље и ученике о променама у организацији наставе.  
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У оквиру административне функције одељењске старешине 7. разреда су обавиле следеће 

дужности: 

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

дневнику и матичним књигама;   

 пратили начин вођења осталих података о ученицима (електронски дневник);  

 анализирали успех и владање ученика и одељења (тромесечја, полугодиште и крај 

школске године). 

Активности којима се Одељењско веће 7. разреда бавило током школске 2021/2022. године 

су биле следеће: 

- Са планом и програмом рада за школску 2021/2022. годину упознато је Одељењско 

веће седмог разреда. План и програм за 2021/2022. су једногласно усвојени. 

- Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 

2021/2022. године је усвојен и објављен на интернет-сајту, Гугл учионици за ЧОС и 

огласној табли у холу школе. 

- Утврђени су термини одржавања додатне, допунске наставе и секција, као и области 

из којих ће се оне одржавати а информације о томе истакнуте су на огласној табли у 

холу школе и објављене на интернет-сајту. 

- Именовани су ученици који су ослобођени наставе физичког и здравственог 

васпитања. 

- Због епидемиолошке ситуације договорено је да се планирање излета одложи до 

даљњег. 

- Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода су анализирани са 

посебним нагласком на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

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

рад, који је такође био посвећен подршци ученицима у измењеним условима учења. 

- Анализирани су узроци изостанака ученика, са посебним акцентом на неоправдане 

изостанке. 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 2021/2022. школске године су 

анализирани са посебним нагласком на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

- Разматрана је реализација плана и прорама као и фонда часова за све наставне и 

ненаставне активности. 

- Анализирана је уклађеност критеријума оцењивања са Правилником о оцењивању. 

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

школске 2021/2022. године. 

- Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода су анализирани са 

посебним нагласком на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

- Рад допунске и додатне наставе је анализиран како за период када се настава 

одржавала на даљину тако и за период када се настава одвијала у школи. 

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

ваннаставних активности, као и пројекта Обогаћени једносменски рад. 

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

ученика. 

- Анализирани су резултати одржаних такмичења и смотри. 

- Због неповољних услова и епидемиолошких мера, услед присуства короне вируса није 

било могуће спровести јавну набавку и реализовати екскурзију 
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- Успех и дисциплина ученика на крају школске 2021/2022. године су анализирани, са 

освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

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

једносменски рад. 

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

ваннаставних активности. 

- Ученици са одличним успехом и примерним владањем су похваљени и награђени 

књигом. Ученици који су постигли одличан успех са просечном оценом 5,00 су 

додатно награђени и дипломом. 

- Пошто су сви ученици завршили разред са позитивним успехом, неће бити 

организован поправни испит у августу месецу. Из тог разлога, тачке дневног реда из 

августа су реализоване у јуну, када је урађен годишњи извештај за текућу школску 

2021/2022. годину и усвојен план рада Одељењског већа за наредну 2022/2023. 

годину. 

За руководиоца Одељењског већа седмог разреда за наредну школску годину изабран 

је Александар Давидовић, наставник математике, одељењски старешина будућег одељења 71. 

Руководилац Одељењског већа 8. разреда за школску 2022/2023. годину ће бити Весна 

Арсић, наставник српског језика и књижевности, одељењски старешина будућег 83. 
 

3.2.5. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 8. РАЗРЕДА 

 

У току школске 2021/2022. године одржано је шест седница Одељењског већа осмог разреда 

у следећим терминима: 

 14. 09. 2021. године 

 09. 11. 2021. године 

 20. 12. 2022. године 

 21. 01. 2022. године 

 08. 04. 2022. године 

 13. 06. 2022. године 

Активности којима се Одељењско веће 8. разреда бавило током школске 2021/2022. године 

су биле следеће: 

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

2021/2022. годину, који је једногласно усвојен. 

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

школске 2021/2022. године. Исти је објављен на интернет-сајту и огласној табли у 

холу установе. 

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

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

огласној табли у холу установе. 

• Именовани су ученици који су ослобођени наставе физичког и здравственог 

васпитања. 

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

се тичу епидемиолошке ситуације. 

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

периода, са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 
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• Детаљно је анализиран рад додатне и допунске наставе, као и пројекта Обогаћени 

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

условима учења. 

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

изостанке. 

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

2021/2022. године, са освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у. 

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

ваннаставних активности. 

• Извршена је анализа усклађености критеријума оцењивања са Правилником о 

оцењивању. 

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

школске 2021/2022. године. 

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

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

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

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

даљину. 

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

ваннаставних активности, као и пројекта Обогаћени једносменски рад. 

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

ученика. 

• Разматрани су резултати одржаних такмичења и смотри. 

• Одлучено је да екскурзије неће бити реализоване због актуелне епидемиолошке 

ситуације. 

• Спроведено је обавештавање родитеља и ученика поводом припремне наставе за 

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

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

учионицама. 

• Детаљно је анализиран успех и дисциплина ученика на крају школске 2021/2022. 

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

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

једносменски рад. 

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

ваннаставних активности. 

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

књигом. Ученици који су постигли одличан успех са просечном оценом 5.00 су 

додатно награђени и дипломом. 

Руководилац Одељењског већа 8. разреда за школску 2022/2023. годину ће бити Весна 

Арсић, наставник српског језика и књижевности, одељењски старешина будућег 83. 

 

3.2.6. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА  

 

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

разредима. 

Већина наставника је редовно присуствовала седницама. 

Одржане су све седнице већа планиране за ову годину. 
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Седницама су присуствовали сви наставници који предају разредима за чија одељења 

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

Одељењска већа су се бавила свим планираним и текућим активностима:  анализом 

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

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

фонда часова, подстицали и анализирали одржавање часова допунске и додатне наставе, као 

и секција.... 

Добре стране: 

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

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

ако наставник почне касније да предаје том одељењу. 

• Заједнички долазимо до решења. 

Мере за унапређење рада одељењских већа: 

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

него што присуствују већу. 

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

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

решавање проблема баш потребно присуство свих чланова већа. 

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

различитих предмета и тако раде на унапређењу сопственог рада. 

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

и размену материјала и информација, постигнемо договор о јединственом начину 

комуникације и размене материјала између запослених и ученика. 

 

3.3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ 

ОБЛАСТИ 

 

3.3.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

У току школске 2021/2022. године,  одржано је седам седница Стручног већа разредне 

наставе (шест редовних и једна ванредна) у следећим терминима: 

- 27. 09. 2021. године 

- 14. 10. 2021. године 

- 09. 11. 2021. године 

- 21. 01. 2021. године 

- 26. 04. 2022. године 

- 27. 06. 2022. године 

- 24. 08. 2022. године. 

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

школску 2021/22. годину, кроз састанке који су се редовно одржавали по Годишњем плану, 

као и кроз ванредну седницу, која је одржана по потреби. Стручно веће су чинили сви 

учитељи од првог до четвртог разреда, руководилац Стручног већа је била Рада Ђукић 

Петровић, записничар Биљана Тасић. 

Реализоване су следеће активности: 

• планирање годишњих и месечних планова учитеља; 
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• анализа иницијалних тестова из области Српског језика, Математике, Природе и 

друштва (Света око нас); 

• реализован огледни час и сви планирани угледни часови; 

• праћење реализације индивидуалних наставних планова рада, анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају сваког класификационог периода; 

• рад на усаглашавању ктитеријума оцењивања (формативно и сумативно); 

• рад на обрасцу за дневне припреме; 

• континуирана сарадња са директором, ПП службом и секретаријатом установе; 

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

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

• учешће учитеља у активностима установе око обележавања Дечје недеље, Дана 

јабука, Светог Саве, Дана школе, одељењских приредби...; 

• припрема ученика за такмичења и анализа постигнутих резултата; 

• избор уџбеника за 4. разред школске 2022/2023. године у складу са ЗОСОВ-ом и 

Законом о уџбеницима; 

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

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

• стручно усавршавање учитеља кроз присуство презентацијама дигиталних уџбеника, 

анализа реализације наставе на даљину, напредовања ученика и сарадње са 

родитељима, као и критеријума оцењивања кроз овај вид наставе;  

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

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

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

разреда и одговарали на њихова питања. Та сарадња ће се даље проширивати и 

продубљивати; 

• стручно усавршавање учитеља и анализа посећених семинара:  

 

Назив стручног усавршавања 

,,Лет кроз дигитални свет 2”, вебинар 

,,7 савета за наставнике на почетку школске године”, вебинар 

Предавач: Жолт Коња 

Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 1 

,,Са стручњацима на вези- безбедно током пандемије”, вебинар 

Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 2 

,,Супер задаци, супер прваци”, вебинар 

"ТИМСС 2019 за учитеље и наставнике: Грешке ученика као показатељ процеса учења”, стручни скуп  

Онлајн презентација уџбеничког комплета за 4. разред основне школе 

Вебинар ,,Образовне неуронауке у школи - пут од науке до праксе”, Предавач: др Ранко Рајовић 

,,Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи“ 

Имплементација Office 365 у организацији рада школе и примена у настави (онлајн) 

,,Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи“ 

Вебинар: “Педагошка документација -свеска праћења развоја и напредовања ученика”, Предавач: Биљана 

Вуловић 

,,Са стручњацима на вези- безбедно током пандемије 2”, вебинар 

,,Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти”, Јасмина Ђелић/ вебинар 

Презентација уџбеничког комплета за 4. разред основне школе ,,Креативни центар“, онлајн  

,,Настава физичког и здравственог васпитања- подршка реализацији и практични примери”, онлајн 
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• Стручно веће разредне наставе је за следећу школску годину предложило да се 

руководство мења и изабране су: 

 Душица Поповић, руководилац Стручног веђа разредне наставе (члан 

Педагошког колегијума испред Стручног већа разредне наставе), 

 Драгана Мићић, записничар. 

 

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

 

У школској 2021/2022. години Стручно веће језика су сачињавали следећи чланови:  

Ана Марићевић - наставник енглеског језика и руководилац већа  

Милица Војводић - наставник енглеског језика  

Александра Живаљевић - наставник енглеског језика  

Горица Вељовић - наставник француског језика  

Ведрана Стојановић - наставник руског језика  

Ивана Јовановић - наставник руског језика  

Марина Бијорац - наставник српског језика (до 15. 11. 2021. године)  

Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е – знања за разредну наставу 

“Лековита моћ биља - направите са децом биљну апотеку у вртићу или школи”, вебинар 

,,Презентација уџбеника Вулкан знања за 4. разред основне школе”, вебинар, Вулкан знање 

,,Са наставником на ти за разредну наставу“, Санела Крстић- ИК Кlett 

Презентација уџбеника за 4. разред 

Комуникацијске вештине у школској арени 

Настава природе и друштва - подршка реализацији и практични примери 

„Са наставником на ти“, вебинар, Нови Логос 

,,Са наставником на ти за разредну наставу“, ИК Фреска 

,,Ликовно стваралаштво у школи”, онлајн обука 

,,Настава музичке културе- подршка реализацији и практични примери” 

„Дигитална настава – корак напред или назад ?“  

,,Сазнај, запамти и оживи, будућност задиви- народна традиција у пракси”               

"Паметне фасцикле-слагалице- да ученик учи, вежба, зна" 

,,Моје здравље, моја одлука” 

Дигитални свет за 1. и 2. разред основне школе 

Онлајн презентација уџбеника “Дигитални свет 2” за 2. разред основне школе 

,,Искуствено учење у настави грађанског васпитања“, вебинар 

Дигитални свет за 1. и 2. разред основне школе (радне свеске) 

Каријера за “генијалце” и друге даровите типове 

Настава Ликовне културе - подршка реализацији и практични примери 

,,Знати своје границе је пола добре комуникације”, вебинар 

,,Наставни материјали у инклузивном одељењу“, вебинар 

,,Из наше учионице - интегративна настава“, трибина 

Међународна конференција ,,Дигитално образовање 2022.”, онлајн  

Природне науке кроз НТЦ методологију 

,,Из наше учионице – превенција насиља“, трибина 

,,Планирање, праћење и вредновање постигнућа ученика“ 

Мапа ума - начин да учење буде игра 

,,Креативне идеје из учионице“, трибина 

,,Ко се боји медијске писмености још…”, предавач Светлана Безданов Гостимир 

Чаролија рециклаже,,Чаролија рециклаже“, трибина 
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Весна Арсић - наставник српског језика (од 15. 11. 2021. године)  

Јелена Игњатовић - наставник српског језика  

Јелена Кнежевић - наставник српског језика  

Јелена Јовановић - наставник српског језика  

Стручно веће језика је све своје активности предвиђене годишњим планом реализовао 

у оквиру десет редовних и две ванредне седнице. Редовне седнице су одржане следећим 

редоследом: 28. 09. 2021. године, 05. 11. 2021. године, 02. 12. 2021. године, 24. 12. 2021. 

године, 19. 01. 2022. године, 25. 02. 2022. године, 29. 04. 2022. године, 25. 05. 2022. године, 

29. 06. 2022. године, 23. 08. 2022. године, а ванредне седнице су одржане: 14. 10. 2021. 

године и 24. 03. 2022. године. 

Стручно веће језика је реализовало своје активности према плану који предвиђа активности у 

току једног месеца. У септембру је спроведен иницијлни тест о коме је сваки наставник 

сачинио извештај након анализе, обележен је Европски дан језика пригодним паноом, 

утврђен је план провера знања као и термини у којима ће се одржавати допунска и додатна 

настава. У оквиру октобарских активности наставници су осмислили како ће изгледати 

њихове формативне оцене које ће користити у настави и постигнут је договор како ће се 

користити. Такође су и предложени ученици који наставу полажу по ИОП-у. Ученици који 

су наставу пратили по ИОП-у су следећи:  

Ученици који већ похађају наставу по ИОП-у су следећи:  

Српски језик:  

Александра Јеремић 5-3, ИОП 2  

Нина Борисављевић 7-2 , ИОП 2  

Вељко Селими 6-1, ИОП 1  

Марко Јаковљевић 6-1, ИОП 2  

Вељко Антић 8-1 ИОП 1  

Жељко Поповић 8-2, ИОП 1  

Лазар Јаковљевић 7-3, ИОП 2  

Лара Савић 7-1, ИОП 1  

Aлександар Аврамовић 8-3, ИОП 1  

Енглески језик: 

Лара Савић 7-1, ИОП 1 

Јован Радека 7-1, ИОП 3  

            Нина Борисављевић 7-2, ИОП 2 

            Лазар Јаковљевић 7-3, ИОП 2  

            Вељко Антић 8-1 , ИОП 1 

            Жељко Поповић 8-2 , ИОП 1  

            Александар Аврамовић 8-3, ИОП 1  

Француски језик:  

          Александар Аврамовић 8-3 , ИОП 1  

          Лазар Лукић 6-2 – индивидуализација 

 Руски језик:  

          Нина Борисављевић 7-2, ИОП 2 

          Вељко Антић 8-1, ИОП 1 

          Жељко Поповић, 8-2, ИОП 1  

          Вељко Селими 6-1, индивидуализација 

          Марко Јаковљевић 6-1, ИОП 2 

          Лазар Јаковљевић 7-3, ИОП 2   
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          У оквиру састанака је често фокус био на стручном усавршавању наставника, анализи 

усавршавања као и могућност примене наученог у самој учионици. Наставници из овог већа 

су присуствовали следећим видовима стручног усавршавања :  

Ана Марићевић – ,,Језичка култура на интернету”, 09. 12. 2021. – 06. 01. 2022.  

Милица Војводић: ЕЛТА конференција - I touch the future. I teach 13.5.-14. 05. 2022.  

Александра Живаљевић – “Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка 

исходима”, од  02. 11. 2021.  

“Имплементација Office 365 у организацији школе и примена у настави” – 11. 12. 2021.  

Вебинар: “Са стручњацима на вези 2 – безбедно током епидемије” – 16. 12. 2021.  

"Формативно оцењивање - методе , технике и инструменти", 04. 02. 2022.  

Ивана Јовановић – “Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима” 

1.11.2021. – 15. 11. 2021.  

„Office 365 у организацији школе и примена у настави” – 11. 12. 2021.  

Семинар ,,Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној 

школи” – 14. 12. 2021.  

Зимски семинар за наставнике руског језика: 14-15.1.2021.  

Горица Вељовић - Вебинар: “Са стручњацима на вези 2 – безбедно током епидемије” – 16. 

12. 2021.  

Обука "Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као 

и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику" ., 

17.1.-19.1.2022.  

Вебинар "Са наставником на ти", 2.3.2022.  

"Actues et conselis que mes eleves disent. Jaime preparer le DELF dans la classe de FLE", 

28.2.2022.  

Јелена Игњатовић: Вебинар: “Ка савременој настави српског језика 2” – 20.11.2022. ,  

Републички зимски семинар 21.1. - 23.1. 2022.  

Јелена Кнежевић: “Са стручњацима на вези 2 – безбедно током епидемије” – 16.12.2021.  

“Имплементација Office 365 у организацији школе и примена у настави” – 11.12.2021.  

“Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи” – 

14.12.2021.  

Јелена Јовановић - ,,Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка 

исходима”, од 01. 11. 2021–21. 11. 2021.  

Републички зимски семинар, 21. 01. 2022-23. 01. 2022.  

Вебинар "Са наставом на ти", 24. 02. 2022. 

Весна Арсић – „Office 365 у организацији школе и примена у настави” – 11. 12. 2021.  

,,Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу” – септембар 2021. 

Републички зимски семинар 21. 01- 23. 01. 2022.  

Ведрана Стојановић - Зимски семинар за наставнике руског језика: 14-15. 01. 2021.   

У оквиру стручног усавршавања су одржани угледни и огледни часови и то по следећем 

распореду:  

Енглески језик:  

Ана Марићевић - 21. 06. 2022.  

Милица Војводић - 18. 04. 2022.  

Александра Живаљевић - 11. 04. 2022.  

Руски језик:  

Ведрана Стојановић - 30. 03. 2022.  

Ивана Јовановић - 28. 03. 2022.  
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Француски језик:  

Горица Вељовић - 07. 03. 2022.  

Српски језик:  

Јелена Игњатовић: (огледни час ) 23. 06. 2022.  

Јелена Кнежевић: (огледни час ) 31. 05. 2022.  

Изабрани уџбеници за 4. и 8. разред за ову школску годину су следећи:  

Наставнице српског језика Јелена Игњатовић, Јелена Јовановић, Јелена Кнежевић и Весна 

Арсић користиће наредне школске године Клетове уџбенике за 8. разред. 

Комплет уџбеника чини: 

„KLETT” СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8 за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица ( 650-02-00287/2020-07 од 16.12.2020.) 

Цветник, Читанка за осми разред основне школе Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 

Граматика Српски језик и књижевност за осми разред основне школе Весна Ломпар 

Наставнице енглеског језика Ана Марићевић и Александра Живаљевић изабрале су за 4. 

разред уџбеник Издавачке куће „Нови логос“: 

„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends 2, 2nd edition, енглески језик за четврти разред основне 

школе;  четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  Naomi Simmons  

650-02-00278/2020-07 од 11.12.2020.  

Наставница енглеског језика Милица Војводић изабрала је да у 8. разреду наредне школске 

године користи уџбенике ЈП ,,Завод за уџбенике“: ЈП „ЗАВОД ЗА  УЏБЕНИКЕ” 

Enjoying English 8, енглески језик за осми  разред основне   школе, први страни језик,  осма 

година учења; уџбенички комплет  (уџбеник са аудио  компакт диском и радна свеска)  

Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury 650-02-00170/2020-07 од 27.10.2020.  

Наставница француског језика Горица Вељовић определила се да наредне школске године у 

8. разреду користи уџбеник ЈП „Завод за уџбенике“:  ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Le monde 

de Léa et Lucas 4, француски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта 

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

Милановић, Данијела Милошевић 650-02-00370/2020-07 од 22.1.2021.   

Наставнице руског језика Ведрана Стојановић и Ивана Јовановић определиле су се да у 

школској 2022/2023. години користе уџбенике ЈП „Завод за уџбенике“: ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” Наш класс 4, руски језик за осми разред основне школе; Други страни језик. 

четврта година учења;уџбенички комплет Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира 

Симеуновић 650-02-00303/2020-07  од 17.11.2020.  

Поправних и разредних испита у овој школској години није било. Реализовани су часови 

редовне и других видова наставе према плану и програму. Издат је један број школског 

часописа у оквиру новинарске секције чији је координатор била наставница Милица 

Војводић. За рецитаторску секцију је била задужена наставница Јелена Игњатовић, за 

драмску секцију Весна Арсић, а за литерарну секцију Јелена Јовановић. Секцију за енглески 

језик је водила наставница Милица Војводић. Од значајнијих резултата на такмичењима је 

пласман Кристине Скорупан на републичко такмичење из руског језика. Евиденција свих 

такмичења је вођена кроз записнике са састанака Стручног већа, а и доступна је у посебној 

табели на Google drive. Анализом допунске наставе је утврђено да би ученици требало 

редовније да је посећују, нарочито ученици који наставу похађају по ИОП-у. Допунску 

наставу у највећој мери посећују ученици који желе да поправе оцену или којима одређена 

област није јасна.  

Руководилац већа за следећу школску годину је наставница Александра Живаљевић. 
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3.3.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Чланови Стручног већа у школској 2021/2022. години били су:  

1. Јелена Видић – наставник физике и хемије (руководилац); 

2. Александар Давидовић – наставник математике, информатике и рачунарства; 

3. Марија Станковић – наставник математике, информатике и рачунарства; 

4. Бојан  Вучић- наставник математике, информатике и рачунарства; 

5. Момчило Вулевић – наставник технике и технологије,  информатике и рачунарства; 

6. Немања Јојић– наставник технике и технологије,  информатике и рачунарства 

Одржано је девет редовних и једна ванредна седница (23. 09. 2021. године/1. редовна, 12. 10. 

2021. године/1. ванредна, 01. 11. 2021. године/2. редовна, 09. 12. 2021. године/3. редовна, 14. 

12. 2021. године/4. редовна, 10. 01. 2022. године/5. редовна, 23. 03. 2022. године/6. редовна, 

20. 04. 2022. године/7. редовна, 10. 05. 2022. године/8. редовна и 16. 06. 2022. године/9. 

редовна). 

У септембру: 

 Усвојен програм рада Стручног већа 

 Усвојен годишњи план и програм за математику, физику, технику и технологију,  

информатику и рачунарство 

 Предметни наставници су сачинили спискове потребних наставних средстава и доставили 

их управи школе. 

 Утврђена је подела одељења(група) по предметима и наставницима. 

 Констатовано је да је иницијално тестирање урађено из свих области овог актива.  

 Обогаћен једносменски рад- могућности за ученике 

У октобру: 

 Разговарало се о томе како да ученици лакше прихвате новодобијене предмете. 

 Одређени су критеријуми по којима ће ученици бити позивани на допунску и додатну 

наставу. У договору са педагошко-психолошком службом одређени су ученици за ИОП 

наставу. 

 У ваннаставне активности се укључује саобраћајна и грађевинска секција, као и 

активности из програмирања и математике које су спроведене у оквиру пилот-пројекта 

Обогаћени једносменски рад. 

У новембру-децембру: 

 Анализирана је реализација садржаја програма, успех и постигнућа ученика из предмета 

који су у саставу овог Стручног већа  у протеклом периоду. Установљено је да ученици 

који, у редовној настави, теже савладавају делове прописаног програма, не долазе на 

допунску наставу.  Предложена је веће ангажовање наставника на часовима редовне 

наставе у циљу мотивације ученика на долажење на допунску наставу као и  на часове у 

оквиру Обогаћеног једносменског рада. 

 Констатовано је да се наставна средства користе и да треба набавити нова наставна 

средства чијим би коришћењем били постигнути бољи резултати. 

 Школско такмичење из Математике је одржано у петак, 03. 12. 2021. године у 12.00 

часова у просторијама школе, у складу са одлуком Друштва математичара Србије, 

организатора овог такмичења. Школа се, у складу са пропозицијама такмичења, уредно 

пријавила за учешће и добила задатке и кључ за бодовање путем електронске поште у 

планирано време. Такмичење је одржано по предвиђеним правилима, уз поштовање 
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епидемиолошких мера. Распоред ученика по учионицима и резултати школског 

текмичења су дати у прилогу записника са седме  редовне овог Седнице стручног већа. 

 Констатовано је да се расположива наставна средства користе у великој мери и помажу 

ученицима и наставницима у савладавању градива. Истакнуто је да је пожељно да се купи 

прибор за геометрију погодан за белу таблу за наставу математике и технике и 

технологије. Констатовано је и да је од велике користи и значаја побољшање услова рада 

у кабинету за информатику и рачунарство, због нових, умрежених рачунара. 

 Чланови су анализирали и   расположива наставна средства која се  користе у великој 

мери и помажу ученицима и наставницима у савладавању градива. Истакнуто је да је 

пожељно да се купи прибор за геометрију погодан за белу таблу за наставу математике и 

технике и технологије. Констатовано је и да је од велике користи и значаја побољшање 

услова рада у кабинету за информатику и рачунарство, због нових, умрежених рачунара. 

 Угледни час из технике и технологије наставника Боривоја Танасковића планиран за 

месец Новембар није одржан, с обзиром на то да је наставник отишао у пензију, а 

претходно је био на боловању и оправдано спречен да исти одржи.  Планирани угледни 

часови наставника  Технике и технологије Момчила Вулевића и наставника математике и 

информатике и рачунарства  Александара Давидовића се одлажу из оправданих разлога. 

У јануару 

 Анализа постигнутих резултата на крају првог полугодишта из математике, физике, 

технике и технологије, информатике и рачунарства: 

Математика, Информатика и рачунарство – Александар Давидовић 

Математика: 

6/1 8/1 8/2 8/3 

3,19 3,00 2,79 2,82 

Информатика и рачунарство 

6/1 6/2 6/3 8/1 8/2 8/3 

3,86 3,25 3,95 3,84 3,83 3,83 

Математика, Информатика и рачунарство – Марија Станковић 

6/3 7/1 7/2 7/3 

2,95 3,24 2,80 2,65 

На крају првог полугодишта нема ученика са недовољном оценом из математике. 

Информатика и рачунарство: 

6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 

3,86 3,25 3,95 3,95 3,40 3,65 

Физика- Милена Ђорђевић 

Наставу физике од 4.новембра до краја првог полугодишта изводи Милена Ђорђевић. 

Постигнути су следећи резултати на нивоу разреда по одељењима: 

6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 

4,11 3,85 4,23 4,19 4,00 4,00 3,72 4,17 3,59 

На крају првог полугодишта нема ученика са недовољном оценом из физике. 

 У оквиру тачке  Организација општинског такмичења из Математике Стручно веће је 

обавештено да је Општинско такмичење из Математике одржано у недељу, 20. 02. 

2022. године у 10.00 часова у просторијама школе, у складу са одлуком Друштва 

математичара Србије, организатора овог такмичења. Школа се, у складу са 

пропозицијама такмичења, уредно пријавила за учешће и добила задатке и кључ за 

бодовање путем електронске поште у планирано време. Такмичење је одржано по 
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предвиђеним правилима, уз поштовање епидемиолошких мера. Распоред ученика по 

учионицима и резултати општинског текмичења су дати у прилогу записника са седме 

редовне седнице Стручног већа. 

 Истакнуто је у анализи у оквиру тачке  додтна и допунска настава да су ученици који 

похађају часове допунске наставе показали напредак у раду. У плану је и додатна 

мотивација ученика за долазак на часове допунске наставе из предмета математика и 

физика за ученике који наставу из ових предмета прате по ИОП-у што је од посебног 

значаја за ове ученике. Ученици који су похађали часове додатне наставе показали су 

резултате на одржаном школском такмичењу из математике. У плану је да се часови 

додатне наставе из математике и физике додатно интензивирају у наредном периоду, 

пред предстојећа такмичења, као и да се ученици, нарочито они са слабијим 

постигнућима из предмета обухваћених овим стручним већем, мотивишу и подстичу 

да се обрате својим наставницима за помоћ и присуствују часовима допунске наставе, 

али и да буду слободни да постављају питања и добију подршку и помоћ у учењу и на 

часовима редовне наставе. 

 Чланови Стручног већа су заједно анализирали формиране критеријуме оцењивања 

свако у оквиру свог премета и закључили да су формирани критеријуми у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, да су 

прилагођени способностима ученика и оптерећености ученика. Критеријуми 

оцењивања за сваки предмет Стручног већа налази се у штампаној форми и на сајту 

школе, како би на што репрезентативнији начин био доступан ученицима и њиховим 

родитељима. Чланови Стручног већа донели су јединствен критеријум формативног 

оцењивања на нивоу Стручног већа који важи за све предмете који чине Стручно веће. 

У  фебруару-марту: 

  У оквиру тачке Организација школских такмичења- ангажовање  ученика чланови 

Стручног већа математика, физика, техника и технологија, информатика и 

рачунарство упознати су са Календаром организације такмичења ученика за школску 

2021/2022. годину. Сходно динамици организације такмичења вршен је и избор 

ученика који ће учествовати на такмичењима из предмета овог Стручног већа, са 

посебним освртом на оптерећеност ученика. 

  Важно је поменути и Математичко такмичење Мислиша одржано је у нашој школи 

10.02.2022. године са почетком у 12 часова. За учешће се пријавило 114 ученика, од 

првог до осмог разреда, од којих део ученика није приступио изради задатака због 

болести. У организацији такмичења учествовао је Александар Давидовић, наставник 

математике, као координатор такмичења. Такмичење је реализовано у складу са тада 

важећим епидемиолошким мерама, израда задатака је трајала 90 минута. Резултати 

математичког такмичења Мислиша биће познати у наредном периоду, када 

Математичко друштво „Архимедес“ школи буде доставило резултате прегледања. 

 Угледни час – Јелена Видић (физика), огледни час – Александар Давидовић 

(математика) 

Огледни час из математике- наставник математике Александар Давидовић: 

Одржан је огледни час из математике, у одељењу 8/2, 16.03.2022. године. Наставна 

јединица била је „Испитивање тока и цртање графика линеарне функције“, 

систематизација градива. Часу су присуствовали: директорка Јела Стевановић, 

педагог Весна Рудић, наставница енглеског језика Милица Војводић. На часу је 

највише пажње посвећено оцењивању ученика. 
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Угледни час из физике –наставник физике и хемије Јелена Видић: 

Угледни час из физике одржан је 3.3.2022. године у одељењу 8/2. Часу су 

присуствовали директор школе Јела Стевановић, педагог Весна Рудић, психолог 

Маријана Костадиновић и наставница географије Равијојла Шарчевић. На часу је 

обрађена наставна јединица „Услови настанка електричне струје“ . Ученицима су на 

једноставан и савремен начин уз коришћење ИКТ објашњени услови за настанак 

електричне струје. 

 Утврђивање листе уџбеника и додатне литературе (Избор уџбеника за 8.разред за 

школску 2022/2023. годину) 

Након размене мишљења између предметних наставника Стручног већа су 

достављена су у писаној форми образложења о избору уџбеника за 8.разред и одговор 

на Молбу Савета родитеља. 

У априлу – мају: 

  У оквиру тачке Анализа успеха на крају другог тромесечија по предметима 

достављани резултати. 

Сви ученици су оцењени на крају другог тромесечија. Из предмета техника и технологија и 

предмета физика није било недовољних оцена (опомена) на крају  овог класификационог 

периода. 

 У оквиру тачке План и припрема за градско такмичење, са анализом резултата 

постигнутих на општинским такмичењима  

Ученик Алекса Васић 6/1 постигао је прво место на Општинском такмичењу из 

математике које је организовано у нашој школи. Остварио је пласман на градско 

такмичење које је организовано 12.3.2022. године у ОШ „ Свети Сава“  на Врачару. 

Ученик се није пласирао на даља такмичења. 

 У оквиру тачке Одабир Слободних наставних активности за школску 2022/2023. 

годину. 

Чланови Стручног већа, добили су материјал Правилник за слободне наставне 

активности од петог до осмог разреда за школску 2022/2023. годину. На основу 

достављених Правилника чланови Стручног већа предложили су следеће Слободне 

наставне активности за школску 2022/2023.годину, по разредима: 

Пети разред: 

Сачувајмо нашу планету, Вежбањем до здравља, Музиком кроз живот 

Шести разред: 

Медијска писменост, Чувари природе, Цртање,вајање и сликање 

Седми разред: 

Философија са децом, Моја животна средина, Предузетништво 

Осми разред: 

Уметност, Домаћинство, Предузетништво  

 У оквиру анализе успешности рада ученика у ваннаставним активностима извршена 

је анализа рада ученика Грађевинске секције, анализа доступна у Записнику са осме 

редовне седнице Стручног већа. 

 У склопу  пројекта Обогаћени једносменски рад постоји радионица "Кутак за 

припрему завршног испита из математике", понедељком претчас, где ученици  имају 

могућност да вежбају задатке за полагање завршног испита из математике. 

 Анализом успешности рада са изабраним уџбеницима чланови Стручног већа 

закључили су следеће: 
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Математика: 

Успешност у раду са уџбеницима је на задовољавајућем нивоу. Уџбеници су 

квалитетни  и прилагођени узрасту, илустрације су од велике помоћи ученицима у 

савладавању градива.   

Физика: 

Успешност у раду са изабраним уџбеницима и збиркама задатака показују бољи 

резултати и задовољство ученика који их користе. Омогућавају да ученик самостално 

користи и уџбеник и збирку задатака. 

Информатика и рачунарство: 

Уџбеник из информатике и рачунарства је задовољавајући и показао се успешним у 

настави. Користан је наставницима у припреми наставе и ученицима у учењу 

планираног градива. 

 Извршене су анализе резултата са пробног пријемног испита из предмета који 

ученици полажу математика и физика. Анализе су доступне у Записнику са девете 

редовне седнице овог стручног већа. 

 Организација припремне наставе за полагање Завршног испита  за ученике осмог 

разреда: 

 Припремна настава се већ одвија у нашој школи, у организацији ГО Брајево и наше 

школе.  Припремну наставу реализује Александар Давидовић, наставник математике 

и информатике. Припремна настава из математике реализује се суботом. 

 Такође у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад постоји радионица "Кутак за 

припрему завршног испита из математике", понедељком претчас, где ученици такође 

имају могућност да вежбају задатке за полагање завршног испита из математике. 

  Припремна настава из физике биће организована у школи. Време реализације као и 

распоред одржавања биће достављени ученицима на време. 

У јуну: 

 У оквиру тачке подела задужења за израду планова и програма за наредну школску 

годину, наставници Математике, информатике и рачунарства  и  наставници Технике 

и технологије су заједно и у договору направили годишње и оперативне планове за 

своје предмете у складу са препоруком ЗУОВ-а. Наставница физике је самостално 

саставила глобалне планове, за све разреде,  и оперативне  планове, за сва одељења 

којима предаје, такође у складу са препоруком ЗУОВ-а 

  У тачки  анализа стручног усавршавања  чланова Стручног већа, сви чланови су се 

сложили да се редовно стручно усавршавају како у установи, тако и ван ње и у складу 

са планом стручног усавршавања. 

 Тачка подела одељења за наредну школску годину, вршиће се на исти начаин као и до 

сада, док је подела одељења на групе из Информатике и рачунарства тек  након 

сазнања колико ће бити група одобрено од стране Школске управе. 

 У оквиру тачке израда годишњих планова рада и програма  за математику, физику, 

технику и технологију, информатику и рачунарство констатовано је да су у складу са 

препоруком ЗУОВ-а,  али и са могућим евентуалним одступањима код термина 

писмених провера дужих од 15 минута. 

 Одржани су угледни часови из математике  код наставнице  Марије Станковић и из 

информатике и рачунарства код наставника Бојана Вучића: 

 Наставник Бојан Вучић одржао је угледни час из предмета информатика и 

рачунарство 14. 06. 2022. године у одељењу 5/3. Назив наставне јединице 
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„Разглашавање у Скречу“, Часу су присуствовали директор школе Јела Стевановић, 

педагог школе Весна Рудић, наставникца  математике информатике и рачунарства 

Марија Станковић и наставница  физике и хемије Јелена Видић. Час је био успешан. 

 Наставница  Марија Станковић одржала је угледни час из математике 16.6.2022. 

године. Час је одржан у одељењу 7/1, а  назив наставне јединице „Средња вредност, 

медијана и мод“. Часу су присуствовали директор школе, Јела Стевановић, педагог 

школе, Весна Рудић и школски библиотекар, Сузана Јевтић. Час је био успешан. 

 

3.3.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 

Чланови Стручног већа историје и географије у школској 2021/2022. години били су: 

Равијојла Шарчевић – наставница географије и руководилац Стручног већа, 

Урош Миливојевић – наставник историје,  

Бобан Спасојевић – наставник историје. 

Стручно веће за област предмета историје и географије се током школске 2021/22. 

године састајало на редовним и ванредним седницама. Већина састанака је била 

организована онлајн с обзиром на ванредне околности у којима се одвијала ова школска 

година. Укупно у току године је одржано девет редовних и два ванредна састанка. Први 

редовни састанак је одржан 28. 09. 2021. године, први ванредни састанак је одржан 15. 10. 

2021.године. Други редовни састанак је одржан 02. 11. 2021. године, а други ванредни 

састанак је одржан 24. 03.2022. године. Трећи састанак је одржан 07. 12. 2022. године, 

четврти састанак 28. 12. 2022. године, пети састанак је одржан 20. 01. 2022. године, шести  и 

седми састанак 19. 04. 2022. године, осми састанак је одржан 29. 06. 2022.године, девети 

састанак је одржан 24. 08. 2022.године. 

Ову школску  годину  ученици су почели са наставом у школи. У току године 

неколико одељења  су пратила наставу онлајн  због епидемиолошке ситуације и продужетка 

јесењег распуста.  Осим тога било је ученика који су били у изолацији  па је те ученике било 

теже оценити (дати им потребан број оцена). У току године је било повремених прекида када 

су ученици пратили наставу преко Гугл учионице. Прекиди су били због пандемије и због 

неколико упозорења на постављене бомбе у установи. 

Глобални планови за 8. разред, у складу са новим планом и програмом који је почео 

да се користи од  текуће школске 2021/22. године послати су ПП служби пре почетка 

наставе. Глобални планови из оба предмета преузети су са сајта ЗУОВ-а и били су 

прилагођени оперативним плановима, у складу са наступајућим приликама. 

Иницијално тестирање је одржано у септембру из оба предмета. Анализа иницијалног 

тестирања је урађена благовремено и о томе се дискутовало на Педагошком колегијуму.  

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

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

историје и географије, а ученици петог разреда су остављени за опсервацију и евентуално 

увођење у ИОП у другом полугодишту.  

Пажљивим прегледом свих уџбеника поново су изабрани уџбеници из историје и 

географије. Из географије за школску 2022/2023. годину изабран  је уџбеник издавачке куће 

Клет аутора Тање Плазинић: 

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

650-02-00258/2020-07 од 1. 2. 2021. године. 
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Из историје за школску 2022/2023. годину изабран је уџбеник издавачке куће „БИГЗ 

школство“:  

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

школе. аутори: Урош Миливојевић, Зоран Павловић и Весна Лучић, 650-02-00457/2020-07 од 

1. 3. 2021. године. 

Школско такмичење из историје одржано је 24. фебруара 2022. године. Такмичење је 

приређено за ученике шестог и осмог разреда пошто међу ученицима других разреда није 

било заинтересованих. Школско такмичење из географије је одржано 28. 02. 2022. године. 

Такмичење је одржано за ученике седмог и осмог разреда.  

Општинско такмичење из историје одржано је у недељу 20. марта 2022. године  у 

просторијама школе „Павле Поповић“ у Вранићу, а пет ученика се пласирало на градско 

такмичење. Општинско такмичење из географије је одржано 19. 03. 2022. године, а најбољи 

резултат је остварила ученица Кристина Весић - 79 бодова, што није пласман за градско 

такмичење. Ученица је освојила треће место на општинском такмичењу. 

 Градско такмичење из историје одржано је у Основној школи „Јован Ристић“ у Борчи 

10. априла 2022. године, а један ученик се пласирао на републичко такмичење. Из географије 

није било ученика за градско такмичење.  

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

наставе, а ученици су имали и припремну наставу после завршетка редовне. 

Стручно усавршавање у току године је било у оквиру вебинара и презентација 

уџбеника за осми разред. 

Осим тога стручно веће се бавило  следећим активностима: 

- анализа критеријума оцењивања –формативног и сумативног као и употреба 

презентација у оцењивању, 

- припрема ученика за такмичење, 

- анализа тестирања ученика седмог разреда, 

- избор СНА за школску 2022/2023. годину, 

- анализа пробног испита за осми разред, 

- реализација угледних часова,  

- посета угледним и огледним часовима. 

Последња седница Стручног већа одржана је 24. августа 2022. године када је 

руководилац већа поднео извештај, анализиран успех ученика на крају школске 2021/22. 

године, као и избор руководиоца за наредну школску годину. 

За руководиоца Стручног већа историје и географије за наредну школску годину 

изабран је Бобан Спасојевић, наставник историје. 

 

3.3.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 

 

Чланови Стручног већа биологије и хемије чине наставници биологије Бранко 

Милутиновић и Маја Костић и наставници хемије Јелена Јовановић и Јелена Видић. 

Седнице Стручног већа одржаване су редовно у току школске године уз консултације свих 

присутних чланова већа. У току текуће школске године одржано је укупно десет редовних и 

две ванредне седнице: 

Прва редовна седница одржана је 27. 09. 2021. године. Прва ванредна седница одржана је 03. 

09. 2021. године. Друга редовна седница одржана је 25. 10. 2021. године. Друга ванредна 

седница одржана је  11. 10. 2021. године. Трећа редовна седница одржана је 23. 11. 2021. 
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године. Четврта редовна седница одржана је 14. 12. 2021. године. Пета редовна седница 

одржана је 10. 01. 2022. године. Шеста редовна седница одржана је 25. 02. 2022. године. 

Седма редовна седница одржана је 21. 03. 2022. године. Осма редовна седница одржана је  

18. 04. 2022. године. Девета редовна седница одржана је 25. 05. 2022. године. Десета редовна 

седница одржана је 27. 06. 2022. године. 

Стручно веће биологије и хемије је у току школске 2021/2022. године обављало следеће 

активности: 

 План  и  програм Стручног већа усвојен је пре почетка школске 2021/2022. године. 

 Договорен је распоред наставе и начин реализације часова. 

 Рађено је на усаглашавању форме педагошке свеске стручног већа биологије и хемије. 

 Рађено је на усклађивању критеријума оцењивања. 

 Анализом успеха ученика на крају другог полугодишта установљено је да су сви 

часови реализовани према плану и програму и да су сви ученици оцењени позитивном 

оценом. 

 У току ове школске године сви наставници су реализовали по један угледни час, с тим 

што је час наставнице Јелене Јовановић окарактерисан као интердисциплинарни час. 

 Остварена је сарадња са Стручним већем историје и географије. 

 Наставници Стручног већа су се и стручно усавршавали током читаве године 

биологије и то тако што су присуствовали семинарима и вебинарима  који су се 

одржавали на нивоу установе и  који су се одржавали онлајн. 

Бранко Милутиновић 

На нивоу установе  организовани су:  стручно предавање на Наставничком већу 

,,Загађивање хране и мере заштите", 10. 11. 2021. године;  вебинар- ,,Формативно 

оцењивање-од законске регулативе до праксе", ЕРЦ- едукативни развојни центар дана 

01. 12. 2021. године;  семинар  одржан дана 11. 12. 2021. године  ,,Имплементација 

office-a 365 у организацији рада школе и примена у пракси." 

Јелена Јовановић 

Вебинар: ,,Вредности, вештине и врлине у одељењу", 03. 09. 2021. године БИГЗ 

школство; вебинар ,,Мozabook дигитални час", 29. 09. 2021. године  Вулкан знање; 

посета часа за лиценцу Маје Костић, тема часа ,,Наслеђивање и еволуција" 12. 10. 

2021. године; стручно предавање на Наставничком већу ,,Загађивање хране и мере 

заштите", 10. 11. 2021. године; вебинар ,,Ефектни приступ СТЕМ учењу и поучавању, 

СТЕМ зборница и КОХО педагогија" 17. 11. 2021. године; вебинар ,,Формативно 

оцењивање примери из праксе за основне и средње школе", Креативни центар Мина, 

Чачак 18. 11. 2021. године ; ,,Презентација штампаних и дигиталних уџбеника хемије 

за 8. разред основне школе", Клетт 24. 11. 2021. године; ,,Презентација штампаних и 

дигиталних уџбеника хемије за 8. разред основне школе" Нови Логос 25. 11. 2021. 

године; вебинар ,,Формативно оцењивање-од законске регулативе до праксе" ЕРЦ- 

едукативни развојни центар дана 01. 12. 2021. године. 

Маја Костић 

На нивоу установе  организовани су:  вебинар- "Формативно оцењивање-од законске 

регулативе до праксе" ЕРЦ- едукативни развојни центар дана 01. 12. 2021. године;  

семинар  одржан дана 11. 12. 2021.  ,,Имплементација office-a 365 у организацији рада 

школе и примена у пракси", ,,Обука за реализацију нових програма наставе 

орјентисане ка исходима учења" 01. 11. 2021-21. 11. 2021. године. 

 Стручно веће је одабрало уџбенике за рад у школској 2022/2023. години. 
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 Стручно веће током године је пратило рад и напредовање ученика кроз анализе 

успеха ученика на крају сваког класификационог периода. Ученици који су имали 

потешкоћа у савладавању наставних садржаја упућивани су на допунску наставу, а 

ученици који су изразили посебно интересовање за оба предмета на додатну наставу. 

Ученици који су се својим талентом истакли учествовали су и на такмичењима из 

биологије и тако остварили запажене резултате. 

 Сви ученици на крају школске године оцењени су са позитивним успехом и то из оба 

предмета. Није било ученика који су упућени на разредни или поправни испит. 

 Настава је у школској 2021/2022. години реализована на два начина: у школи и путем 

Гугл учионице.  

 За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабрана је наставница 

хемије, Јелена Јовановић. 

 

3.3.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА 

 

У школској 2021/22. години, чланови Стручног већа вештина (Тања Веселиновић, Илија 

Спасојевић, Јасмина Тешић и Борис Бубало) су реализовали следеће: 

• Усвојен је план и програм Стручног већа. 

• Планиране секције су формиране као и до сада са истом поделом. 

• Одржани су  часови допунске и додатне наставе из ликовне културе. 

• Сачињен је списак неопходних наставних средстава и предат директору  школе. 

• Донета је одлука о учешћу деце на индивидуалним такмичењима (на крају школске 

године и екипним), у складу са Календаром такмичења и препорукама. 

• Усвојена је одлука о одржавању часова Обавезних физичких активности (један час у 

редовном распореду, а пола као двочас, једном месечно). 

• Извршена је детаљна анализа иницијалног тестирања. 

• Утврђено је да у овој школској години нема ученика који су ослобођени практичног дела 

наставе физичког васпитања. 

• Детаљно је анализиран успех ученика на тромесечју, полугодишту и крају школске 

године. 

• Настава по ИОПу није заступљена, већ се по потреби акценат даје индивидуализацији.  

• Прецизиран је и анализиран критеријум оцењивања. 

• Одржани су сви планирани огледни и угледни часови у оквиру већа. 

• Одржане су изложбе ликовних радова. 

• Извршена је анализа полугодишњег и годишњег извештаја о стручном усавршавању.  

• Одржана су такмичења на школском,општинском,  градском и републичком нивоу из 

следећих спортова: стони тенис, спортска гимнастика, пливање и џудо. Због 

епидемиолошке ситуације колективни спортови нису били заступљени на општинском и 

градском нивоу. Ликовна култура (велики број такмичења).Музичка култура( златна 

сирена). 

• Одабрани су уџбеници за следећу школску годину из ликовне и музичке културе. 

• Прослава Дана школе ове године је организована непосредно у сали за физичко у 

организацији нашег већа уз пригодан спортски и музички програм. 

• У оквиру ванредних седница обрађивали смо формативно оцењивање. 

• Похваљени су најактивнији ученици  и ученице који су поправили свој успех.  

• Чланови већа су израдили глобални план рада већа за следећу школску годину. 
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• За руководиоца већа једногласно је изабран  наставник физичког и здравственог  

васпитања Борис Бубало. 

• Извршена је подела наставе за школску 2022/23. годину. 

• Одржано је 9 редовних и 2  ванредне седнице. 

 

3.3.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  

 

Чланови већа су: наставници Грађанског васпитања: Бобан Спасојевић, Илија Спасојевић, 

Биљана Тасић, Јадранка Мацура, Душица Поповић, Рада Ђукић Петровић, наставници 

Верске наставе: Дарко Павловић, Михаило Јанковић. 

Стручно веће Изборних предмета је у току школске 2021/2022. године обављало следеће 

активности: 

 План и програм стручног већа усвојен је пре почетка школске 2021/2022.године. 

 Договорен је распоред наставе и начин реализације часова. 

 У периоду од 8. децембра 2021. године до 10. децембра 2021. године реализован је 

тест из Верске наставе под насловом ,,Шта знамо о Божићу”, а на захтев Ученичког 

парламента.Тест је спроведен међу разредимa првог циклуса основног школског 

образовања, у ОШ  ,,Павле Поповић”, и то у матичној школи у Вранићу, као и у 

подручним одељењима Мељак и Шиљаковац. 

 Oрганизована је Божићна хуманитарна акција, у чијој реализацији је цела школа узела 

учешће. Прикупљни су пакетићи за децу која се лече на Институту за онкологију и 

радиологију Србије. 

 Анализом успеха ученика на крају првог полугодишта установљено је да су сви 

часови реализовани према плану и програму и да су сви ученици оцењени позитивном 

оценом. 

 Због актуелне епидемиолошке ситуације остварена је делимична сарадња са стручним 

већем историје и географије. 

 У оквиру часова Верске наставе организован је и обилазак националних баштина 

(Цркве, брвнаре и музеја у Вранићу) где је у више наврата у координацији са 

учитељицама и предметним наставницима извођена амбијентална настава. 

 На републичком такмичењу из Верске наставе, одржаном 14. маја 2022. године. 

учествовало је седам екипа из наше школе: „Српски православци“ (чланови екипе: 

Михаило Тришић 5/1, Михаило Стајковић 5/1, Димитрије Пушић 5/1), „Свети Јован 

Крститељ“ (чланови екипе: Милош Ступић 5/2, Страхиња Вујовић 5/2, Огњен Ђурић 

5/2), „Три јерарха“ (чланови екипе: Лана Радиновић 5/2, Михаила Стојановић 5/2, 

Милан Лалић 5/2), „Патријарх Павле“ (чланови екипе: Јован Поповић 6/2, Стефан 

Зувић 5/3, Павле Зувић 5/3), „Анђели“ (чланови екипе: Анђелија Тодоровић 6/3, 

Филип Грубић 6/3, Угљеша Броћиловић 6/3), „Црвени крст“ (чланови екипе:Теодора 

Јевтић 6/3, Ђорђе Поповић 6/3, Милица Стајковић 6/3), „Вранићанци“ (чланови екипе: 

Сара Поповић 8/2, Петар Јовић 7/3, Илија Павловић 8/2), остварило изузетан успех. 

Свих седам екипа освојило је високо 3. место. 

 Анализом успеха ученика на крају школске 2021/2022.године утврђено је да су сви 

часови реализовани према плану и програму и да сви ученици имају позитивне оцене. 

Закључено је да су ове школске године деца била изузетно мотивисана за рад, што се 

огледало и у броју пријављених екипа за такмичење. 

Руководилац Стручног већа Изборних предмета у наредној школској 2022/23. години биће 

наставник Верске наставе Михаило Јанковић. 
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3.4. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

На седници Наставничког већа, одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и 

Педагошки колегијум установе, став 13) формиран је Стручни актив за развој школског 

програма. 

У току 2021/22. години Стручни актив за развој школског програма је радио у 

следећем саставу:  

• Весна Рудић,  педагог (координатор) 

• Соња Стошић, члан Стручног већа из области разредне наставе 

• Јелена Видић, члан Стручног већа из области предмета биологија и хемија 

• Ведрана Стојановић, члан Стручног већа из области  језика 

• Урош Миливојевић, члан Стручног већа из области предмета историја и географија 

• Весна Арсић,члан Стручног већа из области предмета језика 

• Александар Давидовић, члан Стручног већа из области предмета математика, физика, 

технологија и технологија, информатика и рачунарство 

• Илија Спасојевић, члан Стручног већа из области предмета вештина (физичко 

васпитање, музичка и ликовна култура) 

• Круна Станковић Кецојевић, члан Стручног већа из области разредне наставе 

• Александра Живаљевић, члан Стручног већа из области  језика 

• Михаило Јанковић, члан Стручног већа из области изборне наставе 

• Бојан Вучић, члан Стручног већа из области предмета математика, физика, 

технологија и технологија, информатика и рачунарство 

• Јела Стевановић, директор 

Одржано је пет седница Стручног актива за развој школског програма: 13. 10. 2021. године, 

18. 01. 2022. године, 17. 03. 2022. године, 01. 06. 2022. године и 14. 06. 2022. године. 

Током 2021/22. године, реализоване су следеће активности:  

• Усвајање плана Стручног актива за развој школског програма за текућу школску 

годину. 

• Анализа развојног рада плана школе према приоритетним областима (постигнућа у 

области Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, Подршка ученика и Етос) 

• Упознавање са допунама и изменама Школског програма које су документовани 

анексом, разматрања промена у наставним плановима и програмима (промена имена 

предмета, фонда часова, појединих предмета чији су садржаји оријентисани ка 

исходима, уџбеника итд.), као и упознавање са Елаборатом за продужени боравак и 

Елаборатима за Обогаћени једносменски рад. 

• Утврђене су активности којима се прати остваривање програма образовања и 

васпитања:  

- праћење наставних (часови редовне, допунске и додатне наставе) и 

вананаставних активности (слободне активности ученика, секције) од стране 

педагошко-психолошке службе, анализа и евалуација редовних часова према 

исходима, индивидуални разговори са наставницима о посећеним часовима и 

остварености образовно-васпитних циљева 

- сарадња са члановима локалне заједнице у различитим активностима, 

манифестацијама у оквиру остваривања садржаја Школског програма, 

наставних и ваннаставних активности. 
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• Анализа примене исхода у настави – (анализа исхода на нивоу предмета, анализа 

неусклађености наставног садржаја на преласку из млађих  у старије разреде, анализа 

хоризонталне и вертикалне повезаности настаавног садржаја на нивоу старијих 

разреда), укључујући процес оцењивања ученика чије извештаје су сачинили чланови 

стручних већа. 

• Анализа остварености циљева Школског програма на крају првог полугодишта и 

реализоване активности према приоритетним областима Развојног плана школе 

• Разматрање проблема оптерећености ученика и наставника у оним одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају по ИОП- у преко анализе успеха ученика 

(Извештај педагога о успеху ученика на полугодишту, Извештаји Стручног тима за 

инклузивно образовање) 

• Упознавање са реализацијом Развојног плана школе 2020-2023. године, Евалуацијом 

реализације пројекта Обогаћеног једносменског рада и Извештајем о самовредновању 

рада установе школске 2020/21. године. 

• Анализа примене искустава са програма обуке у настави 

• Праћење реализације Школског програма на крају другог полугодишта кроз 

реализован број редовне, допунске и додатне наставе, активности у оквиру обогаћеног 

једносменског рада 

• Прикупљање, корекција и израда Школског програма за четворогодишњи период 2022 

– 2026. године 

• Чланови Стручног актива упознати и подржавају даљу сарадњу са институцијама 

локалне самоуправе, а нарочите кроз часове Грађанског васпитања, ваннаставних 

активности, професионалне оријентације.  

• Предложени нови чланови Стручног актива за развој школског програма као 

имплементација мера унапређења (из продуженог боравка) 

• Писање извештаја Стручног актива за развој школског програма за школску 2021/22. 

• Састављање плана рада Стручног актива за развој школског програма за наредну 

школску 2022/2023. годину. 

 

3.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У УСТАНОВИ 

 

На 24. седници Школског одбора, одржаној 30. јуна 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и 

Педагошки колегијум установе, став 12) формиран је Стручни актив за развојно 

планирање. 

Ове школске године, Стручни актив за развојно планирање је радио у следећем саставу: 

• Сузана Јевтић, стручни сарадник - библиотекар, координатор 

• Маја Костић, наставник биологије (записничар) 

• Равијојла Шарчевић, наставник географије 

• Ана Марићевић, наставник енглеског језика 

• Милена Јанковић, наставник разредне наставе 

• Биљана Тасић, наставник разредне наставе 

• Драгана Мићић, наставник разредне наставе 

• Злата Протић Ћирић, представник родитеља 

• Александра Тинтор, представник ученика 

• Милан Димитријевић, представник локалне заједнице 
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Стручни актив за развојно планирање је на одржаних пет седница (24. 09. 2021. године, 20. 

12. 2021. године, 17. 02. 2022. године,  18. 03. 2022. године и 27. 06. 2022. године) реализовао 

следеће активности : 

- Утврђивање чланова актива (Актив ове године има нови састав). 

- Вредновање рада Стручног актива за развојно планирање протекле школске године. 

- Извршена подела задужења праћења приоритетних области Развојног плана рада 

школе. 

- Постављена табела на Гугл диску коју попуњава наставно особље са стручним 

сарадницима и директором за праћење такмичења по Календару такмичења и смотри. 

- Постављена табела на Гугл диску коју попуњава наставно особље са стручним 

сарадницима и директором за праћење стручног усавршавања унутар установе. 

- Постављена табела на Гугл диску коју попуњава наставно особље са стручним 

сарадницима и директором за праћење стручног усавршавања ван установе. 

- Као вид додатне подршке ученицима почео са радом продужени боравак у две 

хетерогене групе ученика првог и другог разреда у матичној школи у Вранићу и 

подручној школи у Мељаку. 

- Учешће на Конкурсу ЗУОВ-а ,,Сазнали на семинару, применили у пракси”, рад добио 

похвалу и уврштен у Базу примера добре праксе. 

- Организација хуманитарне акције на платоу испред Дома културе ,,Дечије поподне“, 

03. 10. 2021. године. 

- Праћење примене разноврсних наставних метода на часовима предметне и разредне 

наставе. 

- Праћење примене групног рада у настави (начин формирања група, учесталост 

оваквих часова ...). 

- Праћење стручног усавршавања наставника и давање предлога програма обуке 

стручног усавршавања у циљу унапређења комуникације на свим нивоима (ученик-

наставник; наставник-наставник; наставник-родитељ), као и семинара са темом 

тематског планирања.  

- Праћење укључивање ученика који прате наставу по ИОП-у у групни рад. 

- Анализирање давања повратне информације о напредовању ученика (ученицима и 

родитељима). 

- Урађена анализа анкетирања Области квалитета рада установе 2. Настава и учење, 13. 

12. 2021. године, испитаници наставници. 

- Организација хуманитарне акције, помоћ ученици наше школе 62 С.Т. 13.12 - 18. 12. 

2021. године.   

- Давање предлога Упутства за ученике о правилима понашања на часу и 

критеријумима оцењивања у току школске године.  

- Анализирање листе компетенција наставника.  

- Анализирање начина самовредновања ученика.  

- Разматрао анализу резултата завршног испита на основу достављен извештај Тима за 

самовредновање. 

- Припрема ученика пред одлазак на посете.... (израда паноа, презентација, размена 

искустава старијих ученика који су претходне године посетили исте дестинације, 

давање појединачих и групних задатака ученицима пре одласка на ексурзију – 

прикупљање података о различитим објектима и локалитетима  ...). 

- Размена утисака и искустава након одржаних .... (презентације, разговори у оквиру 

одељења, панои ...). 
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- Анализа резултата ученика који прате наставу по ИОП-у 2, константна сарадња са 

Тимовима за додатну подршку ученицима, Школским тимом за инклузивно 

образовање, Интерресорном комисијом на општини Барајево. 

- У циљу пружања подршке ученицима при преласку са разредне на предметну наставу, 

известан број предметних наставника је одржао по један час из свог предмета 

ученицима четвртог разреда и на тај начин се упознао са ученицима, презентујући 

свој предмет. 

- На основу индикатора и анализе оцена актива је да је стандард 2.5.  најостваренији 

стандард области Наставе и учења. 

- У току школске године организован је маскенбал, предавања у организацији Црвеног 

крста, више хуманитарних акција ,,Добра дела” и ,,Деца деци“.  

- Представљен рад који је освојио прво место у Републици Србији на смотри рециклаже 

као пример добре праксе на седници Наставничког већа, 24. 03. 2022. године, у 

реализацији учитељица Биљане Тасић и Драгане Мићић, са чланом Стручног актива, 

Златом Протић Ћирић, и директором. 

- Представљен рад који је добио похвалу на Конкурсу ЗУОВ-а ,,Сазнали на семинару- 

применили у пракси” и који се налази у Бази примера добре праксе, као пример добре 

праксе на седници Наставничког већа, 24. 03. 2022. године, у реализацији реализатора 

Сузане Јевтић и директорке установе. 

- Састављање Годишњег извештаја за школску 2021/22. годину. 

- Састављање Годишњег плана рада за школску 2022/23. годину. 

- У току школске године, а у складу са развојним планом установе, урађено је у 

матичној школи и подручним одељењима: 

 У матичној школи у Вранићу постављене две инвертер климе у 

мултифункционалној учионици Лаванда; 

 У матичној школи у Вранићу у октобру довршени радови око неопходне 

дренаже објекта школе (улазило се на ђачки улаз); 

 У матичној школи у Вранићу постављена противпожарна врата између дела 

објекта фискултурне сале и топле везе (ходник/хол) која повезује салу са 

старим делом школе; 

 Набављена рачунарска опрема од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (32 десктоп рачунара, 2 штампача); 

 Набављена електронска опрема од Градског секретаријата за образовање и 

дечију заштиту (6 пројектора, 2 штампача, 3 лаптоп уређаја); 

 У подручној школи у Шиљаковцу је крајем октобра завршена собрашница 

(летња учионица); 

 

1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ 1.1. Оспособити/подстаћи наставнике да ученике уче различитим техникама 

учења на часу: 

• Реализовани су семинари/вебинари на нивоу школе (реализација Развојног плана рада 

Школе од 27. 12. 2021. године и од 27. 06. 2022. године); 

• 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 
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других наставних предмета и са ситуацијама из свакодневног живота (прилагођено 

условима рада и у онлајн настави); 

• Након реализације наставних и ваннаставних активности ученици и наставници 

припремају презентацију, реферате, паное или неку другу форму експресије и јавно 

приказују (огласне табле, сајт школе, фб профил, разредни панои).  

• У табели слободних и ваннаставних активности је јасно уочљива разноврсна делатност 

рада наставника, широк спектар интересовања и учешћа на разним конкурсима, 

пројектима и све се то јавно презентује у сврху упознавања шире локалне заједнице са 

радом школе. 

Циљ 1.2. Оспособити/подстаћи наставнике да рад на часу прилагоде образовно- 

васпитним потребама ученика 

• Унапређује се групни облик рада као доминантна наставна метода кроз формирање и 

хомогених и хетерогених група; 

• Припремање различитих задатака по нивоима сложености у групном облику рада; 

• Ученици који наставу прате по ИОП-у се укључују у што већој мери у групни облик 

рада са осталим ученицима у циљу вршњачког учења.  

Циљ 1. 3. Оспособити/подстаћи наставнике да користе поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења 

• Неопходно је редовно вођење педагошке документације о напредовању ученика, 

тј.сваки наставник треба да има личну педагошку докуменатцију; 

• Наставници се подстичу да редовно дају информације о ученицима родитељима, да је 

свака оцена јасна, образложена, јавна да се не би дошло у ситуацију основаних 

приговора на недавање повратне информације родитељима о напредовању њихове 

деце; 

• Наставници би требало да самовреднују сопствени рад кроз листу самовредновања 

коју би Тим за самовредновање и вредновање рада школе уједначио са идентичним 

захтевима и коју сваки наставник поседује у свом портфолију;  

• Ученици се уче како да искажу своје коментаре о сопственом раду и раду других 

ученика, охрабрују се да се укључе у процес оцењивања јер су упознати са јасним  

критеријумом оцењивања. 

2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  : 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3.  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ 2.1. Обезбедити услове да успех ученика показује да су остварени образовни 

стандарди  

• Све структуре у школи треба да буду упознате са званичном анализом 

резултата ученика на завршном испиту Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања; 

• У школи се извршила детаљна анализа завршног испита при чему је 

установљено да је најмање 80% резултата ученика на завршном испиту 

усклађено са завршном оценом из датог предмета ( Извештај о резултатима 

завршног испита у школској 2019/2020. години, деловодни број 1488-1-20 од 

23. 11. 2020. године); 

• Наставници одабирају и похађају семинаре/програме обуке 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/програме обуке, као и развоја дигиталних компетенција наставника; 
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• У оквиру додатне наставе су укључени разни пројектни задаци, презентације, 

самостална интерпретација реферата; 

• Наставници се стручно усавршавају за интензивирани рад са надареним 

ученицима, као и за рад са ученицима који имају специфичне тешкоће у 

савладавању наставног градива; 

              Циљ 2.2. Обезбедити услове да школа перманентно доприноси већој успешности 

ученика 

• Евалуацијом сваке наставне јединице и наставне теме се поспешује ниво образовних 

постигнућа ученика по наставним темама, као и њихово обједињавање и повезивање у 

функционално знање; 

• На основу евалуације наставних тема и образовних постигнућа ученика се врши 

корекција наставних планова и припрема наставника за час; 

• Учитељи и наставници предметне наставе размењују информације о усаглашености 

наставног програма млађих разреда са наставним програмом петог разреда; 

• Наставници који предају у петом разреду долазе у првом и другом полугодишту код 

ученика четвртог разреда, упознају се са њима и презентују свој предмет; 

• На иницијативу чланова Ученичког парламента, два ученика ће обићи одељења у 

Вранићу, Шиљаковцу  и Мељаку, разговарајући са млађим другарима о преласку са 

разредне на предметну наставу из њиховог угла. 

• Од почетка школске 2019/2020. године у школи је почео пилот пројекат Обогаћени 

једносменски рад; 

 Школа је предала Елаборат за аплицирање за статус Модел установе за школски 

спорт, чекају се даље процене и могућност екстерне евалуације школе ( претходна  

екстерна била 16. и 17. априла 2013. године) деловодни број 1476-1-19 од 26. 12. 

2019.године, а предата је и допуна документације за Модел установу за школски 

спорт; 

 Школа је предала надлежној Школској управи, сходно Правилнику о Модел 

установама и стручном упутству,  Елаборат за аплицирање за статус Модел установе 

за Обогаћени једносменски рад (деловодни број 1612-1-20 од 29. 12. 2020. године); 

3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ 3.1. Унапредити систем пружања подршке свим ученицима 

• Идентификација ученика којима је потребна додатна помоћ у учењу ( резултати 

анализе успеха, разговори са одељењским старешином, родитељима, предметним 

наставницима...); 

• Упознавање ученика са различитим техникама учења; 

• Прилагођавање програма, услова и начина рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у учењу; 

• Идентификација ученика којима је 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. 
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Циљ 3.2. Подстицати лични, професионални и социјални развојученика 

• Повећавање броја часова дате теме у оквиру часова одељењског старешине; 

• Већа заступљеност радионица/активности на ову тему у оквиру часова грађанског 

васпитања, обогаћеног једносменског рада, Чувара мира; 

• Утврђивање ресурса (простор и стручни кадар) за извођење радионица/активности; 

• Испитивање заинтересованости ученика и формирање група на основу 

интересовања; 

• Праћење и евалуација реализације слободних наставних активности; 

• Праћење и евалуација реализације Обогаћеног једносменског рада; 

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

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

• Организација прикупљања секундарних сировина, чишћења школског дворишта, 

рециклаже (сређивање школских дворишта у Вранићу 27. 04. 2022. године, у 

Шиљаковцу 7. и 21. маја и у Мељаку   - сађење ружа стаблашица); 

• Повезивање садржаја наставних предмета са професионалном оријентацијом; 

• Повезивање садржаја ваннаставних предмета са професионалном оријентацијом; 

• Организовање семинара на тему препознавања и рада са надареним ученицима; 

• Идентификација ученика са изузетним способностима (упитници, скале процене, 

разговори са наставницима…); 

• Сарадња са релевантним институцијама (Регионални центар за таленте, Институт 

за психологију...); 

• Унапређење сарадње колега кроз размену искустава у раду са надареним 

ученицима. 

4. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

Циљ 4.1. Наставити са унапређивањем добрих међуљудских односа међу запосленима 

• Анкетирање запослених за које врсте активности су заинтересовани; 

• Реализација активности дружења; 

• Организовати психолошке радионице подршке запосленима; 

• Успоставити конкретну процедуру поступања у случајевима сукоба, односно 

неслагања међу запосленима. 

Циљ 4.2 . Промовисати и подржавати успехе и нове идеје ученика и наставника 

• Формирати интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате; 

• Презентација примера добре праксе Обогаћеног једносменског рада коју је урадио 

Тим за Обогаћени једносменски рад је послата просветној саветници Гордани 

Чукурановић (деловодни број 176-1-21  од  09. 02. 2021. године). 

 

3.6. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и 

Педагошки колегијум установе, став 14, тачка 1) формиран је Стручни тим за инклузивно 

образовање. 

Чланови Стручног тима за инклузивно образовање у школској 2021/2022. години су били: 

• Радица Ђорић, наставник разредне наставе (координатор) 
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• Јелена Игњатовић, настaвник српског језика (записничар) 

• Оливера Поповић Митић, наставник разредне наставе 

• Весна Рудић, педагог 

• Драгана Николић, психолог (до 31. 01. 2022. године)  

• Маријана Костадиновић (од 01. 02. 2022. године) 

• Александар Давидовић (наставник математике, информатике и рачунарства) 

• Бојана Бабић Поповић, представник Савета родитеља 

• Анђела Радуловић, представник Ученичког парламента 

• Миливоје Радовановић, представник локалне заједнице  

Стручни тим за инклузивно образовање је на одржаних шест седница (27. 10. 2021. 

године/1. редовна, 18. 01. 2022. године/2. редовна, 15. 03. 2022. године/3. редовна, 24. 05. 

2022. године/4. редовна, 21. 06. 2022. године/5. редовна и 24. 08. 2022. године/6. редовна) 

реализовао следеће активности: 

Активности којима се Стручни тим бавио ове године су: 

- Утврђивање чланова Стручног тима 

- У току протекле школске године одржано је шест редовних састанака Тима за 

инклузивно образовање 

- Састављање Годишњег извештаја за школску 2021/22. годину 

- Састављање Годишњег плана рада за школску 2022/23. годину 

- Утврђивање мера унапређења и евалуација рада Тима за протеклу школску годину 

- Евидентирање нових ученика који ће наставу пратити по ИОП – у 

- Допуна листе предмета за поједине ученике  који наставу већ похађају по ИОП –у 

- Увођење нових наставника у рад са ученицима који прате наставу по ИОП –у 

- Индивидуалне консултације са наставницима који пишу и спроводе ИОП 

- Праћење реализације наставе по ИОП-у 

- Праћење израде помоћног материјала који ће имати функцију уџбеника за ученике 

који прате наставу по ИОП-у2 

- Мишљење Тима о прилагођавању полагања завршног испита за ученике осмог 

разреда 

- Анализа евалуационих листова на крају првог и другог полугодишта 

- Израда плана транзиције за ученика осмог и разреда које прати наставу по ИОП-у 2 

- Тим је заједно са одељењским старешином саставио предлог о наставку школовања за 

једног ученика осмог разреда на основу спроведене професионалне оријентације у 

установи, разговора са родитељима и самим ученицима 

- Тим је имао консултације са наставницима који су израђивали задатаке за завршни 

испит за ученика који прати наставу по ИОП-у 2 

- Анализа пробног завршног и завршног испита за ученике који прате наставу по ИОП-

у 

- Прикупљање документације за ученике осмог разреда који прате наставу по ИОП-у 

- Анализа остварености стандарда 2.2 из Протокола за посматрање и вредновање 

школског часа (наставник прилагођава рад на часу васпитно-образовним потребама 

ученика) на крају 1. и 2.полугодишта 

- Учествовање у раду Интерресорне комисије Барајево  

- Сарадња са Средњом школом Барајево 

- Сарадња са Домом здравља Барајево 

- Сарадња са Школском управом Београд 

Ученици који су протекле школске године похађали наставу по ИОП-у по  разредима: 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 63 www.ospavlepopovic.edu.rs 

РАЗРЕД 

 

бр.ученика 

са сметњама у развоју 

бр. даровитих ученика 

(ИОП3) 

укупан број ученика 

обухваћених ИОП-ом 

I 1 (ИОП1) / 1 

II / / / 

III 1 (ИОП1)  / 1 

IV 1 (ИОП1) / 1 

I - IV  / 3 

V 1 (ИОП2) / 1 

VI 3 (ИОП1) + 2 (ИОП2) / 5 

VII  1 (ИОП1) + 2(ИОП2)+(1ИОП3) / 4 

VIII 3 (ИОП1) + 1 (ИОП2)  / 4 

V - VIII  1 14 

I - VIII  1 17 

ИОП 1 је похађало укупно 10 ученика. ИОП 2 је похађало укупно 6 ученика. 

ИОП 3 је похађао 1 ученик. 

 

3.7. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и 

Педагошки колегијум установе, став 14, тачка 2) формиран је Стручни тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

У протеклој школској години превенцијом насиља се бавио Стручни тим за заштиту од 

насиља, у саставу:  

• Драгана Николић, стручни сарадник - психолог (координатор Стручног тима до 

31. 01. 2022. године) 

• Весна Рудић, стручни сарадник – педагог (координатор Стручног тима од 01. 02. 

2022. године) 

• Маријана Костадиновић, стручни сарадник - психолог 

• Милица Војводић, наставник енглеског језика  

• Момчило Вулевић, наставник технике и технологије, информатике и рачунарства 

• Ирина Стефановић, наставник разредне наставе 

• Јадранка Мацура, наставник разредне наставе (записничар) 

• Слађана Дамевић, наставник разредне наставе 

• Рада Ђукић Петровић, наставник разредне наставе 

• Дарко Павловић, представник Савета родитеља 

• Тања Ивковић, представник локалне заједнице 

• Ленка Биочанин, представник Ученичког парламента 

• Дејан Тмушић, секретар установе 

• Јела Стевановић, директор 

Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је 

на одржаних десет седница (13. 10. 2021. године/1. редовна, 24. 11. 2021. године/2. редовна, 
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24. 12. 2021. године/1. ванредна, 27. 01. 2022. године/3. редовна, 11. 03. 2022. године/2. 

ванредна, 17. 03. 2022. године/3. ванредна, 08. 04. 2022. године/4. ванредна, 09. 05. 2022. 

године/4. редовна, 09. 06. 2022. године/5. ванредна и 23. 06. 2022. године/5. редовна) 

реализовао следеће активности: 

 У току ове школске  године одржано је пет редовних седница планираних по 

Годишњем плану, пет ванредних седница и десет састанака мини тима поводом 

разматрања актуелних проблема, одн. насилних понашања ученика, 

 Евиденција ученика са ризичним понашањем од првог до осмог разреда (анализа и 

давање предлога поступања), 

 Информисали Наставничко веће о заједничким процедурама реаговања на 

ситуације насиља (изводи из протокола, одговорности, кораци деловања, 

формирање вршњачког тима ...). 

 Формирање Вршњачког тима за заштиту од насиља ,,Чувари мира'' за школску 

2021/2022. годину, 

 Информисали Савет родитеља о раду Стручног тима за заштиту од насиља, 

 Договарали се око прикупљања информација од наставника у вези реализације 

часова одељењских старешина и различитих активности са темом ненасиља, 

 Размењивали  искустава о актуелним питањима  (у вези случајева насиља у 

установи) као и о раду мини тимова,  

 У оквиру обележавања Дана толеранције 16. новембра урађени су пригодни панои у 

млађим разредима, урађена презентација за подршку, 

 Реализација избора најтолерантнијег друга/другарице (активности у оквиру 

обележавања дана толеранције) у свим одељењима од првог до осмог разреда: 

Списак најтолерантнијих ученика у 

млађим разредима 

Списак најтолерантнијих ученика у 

старијим разредима 

1/1 – Миа Лазић и Лзар Михаиловић 

1/2 - Лав Поповић и Неда Стевановић 

1/3 – Јана Илић и Марко Дукић 

1/4  - Теодора Борић и Марко Недељковић 

1/5 – Ива Јеремић и Лука Ђорђевић 

2/1 – Никола Барбара и Лука Катић 

2/2 – Јована Сајчић и Лазар Тинтор 

2/3 – Лара Стерђевић и Вук Радовановић 

2/4 – Уна Трајковић и Богдан Јовановић 

3/1 – Сара Поповић и Дамјан Бабић 

3/2 – Лара Јаковљевић и Јован Чаркић 

3/3 – Искра Лола Јевтић и Немања 

Димитријевић 

3/4 -Миљан Тешовић и Наташа Растовац 

4/1 – Вања Лазић и Лазар Јоксић 

4/2 – Матеа Илић и Лена Јоксић 

4/3 – Магдалена Ађанчић и Ђорђе 

Михајловић 

4/4 – Новак Анђелић и Анастасија 

Анђелић  

5/1 – Анђела Булатовић и Милош Илић 

5/2 – Милан Лалић и Михаила Стојановић 

5/3 – Јована Ђорић и Павле Зувић 

6/1 – Алекса Васић и Нађа Томашевић 

6/2 – Нина Поповић и Стефан Протић 

6/3 – Филип Грубић и Андријана Николић 

7/1 – Дуња Маринковић и Небојша 

Недељковић 

7/2 – Катарина Илић и Србољуб 

Михајловић 

7/3 – Викторија Тодоровић и Лазар 

Митровић 

8/1 – Јована Поповић и Никола Грубић 

8/2 – Вања Којић и Лука Стојиљковић 

8/3 – Милан Јечменица и Анђела Вукас 

 

 Обављан саветодавни рад са ученицима који показују ризично понашање, 
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 Обележили Међународни дан борбе против вршњачког насиља, „Дан ружичастих 

мајица“, 25. 02. 2022. године, 

 Утврђивали активности којима ће се промовисати позитивно понашање ученика, 

 У току школске године спроведена је анкета о насиљу у школи на почетку другог 

полугодишта, анкета о насиљу за родитеље, наставнике и ученике 4 – 8. разреда, 

 Анализирали  резултате анкета и поредили са прошлом годином, 

 Анализирали  резултате рада Вршњачког тима ,,Чувари мира“, 

 Међусобно информисање и консултације чланова Тима о појединачним случајевима 

насиља, 

 Реализација избора најбољег друга/другарице у свим одељењима од првог до осмог 

разреда за Дан школе, уз доделу пригодних диплома: 

 

Списак најбољег друга/другарице  у 

млађим разредима 

Списак најбољег друга/другарице  у 

старијим разредима 

 1/1 – Миа Лазић 

1/2 –  Неда Стевановић 

1/3  –Ивона Ђорђевић 

1/4-  Петра Димитријевић 

1/5  –Ива Јеремић 

2/1 – Николина Барбара 

2/2 – Лазар Тинтор 

2/3 – Лара Стерђевић 

2/4 – Богдан Јовановић 

3/1 – Лазар Марић 

3/2 – Јован Чаркић 

3/3 – Здравко Јевтовић 

3/4 – Милица Јеремић 

4/1 – Вања Лазић  

4/2 – Лена Јоксић 

4/3 – Виктор Дроњак 

4/4 – Анђелина Анђелић 

5/1 – Јана Ђоинчевић 

5/2 – Урош Васић 

5/3 – Ања Радовановић 

6/1 – Илија Милосављевић 

6/2 – Стефан Протић 

6/3 – Филип Грубић 

7/1 – Дуња Маринковић 

7/2 – Огњен Тешовић 

7/3 – Маша Илић 

8/1 – Лука Томашевић 

8/2 – Илија Павловић 

8/3 – Михаило Тришић 

 

 

 Поступали у два случаја породичног насиља,  

 Разматрали понашање ученика у ђачком превозу, 

 Информисање ученика о безбедности на интернету, постављањем садржаја на Гугл 

учионицу у оквиру ЧОС-а, 

 Сарађивали са Ученичким парламентом, 

 Сарађивали са Центром за социјални рад Барајево, 

 Сарађивали са Полицијском управом Барајево, 

 Сарађивали са Јавним тужилаштвом у Младеновцу, 

 Сарађивали са Домом здравља Вранић, 

 Сарађивали са Градском инспекцијом, 

 Сарађивали са надлежним просветним саветником Школске управе Београд, 

 Сарађивали са Тимом за заштиту при Министарству просвете,  

 Планирали стручно усавршавање за наредну школску 2022/2023. годину, 

 Поступали у три случаја вршњачког насиља, уз консултације тима о вођеним 

васпитно – дисциплинским поступцима,  
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 Похађане обуке, стручно усавршавање чланова тима и колектива, сем националне 

платформе ,,Чувам те“: 
Датум  Назив обуке Реализатор 

19. 04. 2022. 

 
 

.,,Из наше учионице – 

превенција 
насиља“, трибина 

Савез учитеља Републике Србије, Београд, решење 319-

4/2022 
акредитовано 

21. 12. 2022. 
 

Конференција ,,Чувам те“ Влада Републике Србије, МПНТР, Канцеларија за ИТ и 
еУправу, Одсека за превенцију и сузбијање малолетничке 

делинквенције у Управи криминалистичке полиције, 

Центар за превенцију девијантног понашања младих 

 Састављање  Годишњег извештаја  Стручног  тима за школску 2021/22. годину, 

 Састављање  Годишњег  плана рада  Стручног тима за школску 2022/23. годину. 

 

3.8. СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и 

Педагошки колегијум установе, став 14, тачка 3) формиран је Стручни тим за 

самовредновање рада установе. 

Стручни тим за самовредновање рада установе у школској 2021/2022. години  је радио у 

следећем саставу: 

• Круна Станковић Кецојевић (наставник разредне наставе – координатор) 

• Драгана Мићић (наставник разредне наставе – записничар) 

• Момчило Вулевић (наставник технике и технологије, информатике и рачунарства) 

• Немања Јојић (наставник технике и технологије, информатике и рачунарства) 

• Јелена Игњатовић (наставник српског језика и књижевности) 

• Јелена Јовановић (наставник српског језика и књижевности) 

• Радица Ђорић (наставник разредне наставе) 

• Љиљана Каличанин (наставник разредне наставе) 

• Јасмина Тешић (наставник физичког и здравственог васпитања) 

• Оливера Поповић Митић (наставник разредне наставе) 

• Ведрана Стојановић (наставник руског језика) 

• Јела Стевановић (директор) 

• Бојана Ћусић Ковачевић, представник Савета родитеља 

• Лазар Танасијевић, представник Ученичког парламента 
• Саша Голубовић, представник локалне заједнице 

Стручни тим за самовредновање рада установе је на одржаних девет седница (24. 09. 

2021. године/1. редовна, 22. 11. 2021. године/2. редовна, 15. 12. 2021. године/3. редовна, 19. 

01. 2022. године/4. редовна, 14. 02. 2022. године/5. редовна, 26. 04. 2022. године/6. редовна, 

02. 06. 2022. године/7. редовна, 29. 06. 2022. године/8. редовна, 22. 08. 2022. године/9. 

редовна) реализовао следеће активности: 

Активности које су чланови Тима реализовао ове школске 2021/2022. године су: 

• Конституисање чланова Тима 

• Утврђивање успеха ученика на крају школске 2020/2021. године 

• Анализа уписаних и исписаних ученика на почетку школске 2021/2022. године 

• Анализа успеха ученика 5. разреда у односу на претходну годину  
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• Анализа резултата иницијалних тестова 

• Анализа уписа ученика у средње школе након завршног испита у школској 

2020/2021. години 

• Анализа постигнућа ученика на крају првог тромесечја 

• Анализа изостанака и владања ученика на крају првог тромесечја 

• Анализа опсервације ученика 1. разреда 

• Анализа постигнућа ученика на крају првог полугодишта 

• Анализа изостанака и владања ученика на крају првог полугодишта 

• Анализа квалитета понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

• Анализа постигнућа ученика на крају трећег тромесечја 

• Анализа пробног пријемног испита за ученике 8. разреда 

• Анализа пружања помоћи при избору даљег образовања 

• Анализа постигнућа ученика 8. разреда на крају другог полугодишта, изостанци и 

владање 

• Анализа постигнућа ученика на крају другог полугодишта, школске 2021/2022. 

године 

• Анализа резултата такмичења ученика 

• Анализа посета часова од стране ПП службе 

• Прикупљање података о годишњим тестовима 

• Анализа података Тима за заштиту од насиља о безбедности и сигурности ученика 

у школи 

• Анализа анкетирања Области квалитета рада установе 1. Програмирање, 

планирање и извештавање 

• Анализа анкетирања Области квалитета рада установе 2. Настава и учење 

• Анализа анкетирања Области квалитета рада установе 3. Образовна постигнућа 

• Анализа анкетирања Области квалитета рада установе 6. Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима 

• Израда Годишњег извештаја рада Стручног тима за самовредновање установе за 

школску 2021/2022. годину 

• Делегирање нових чланова Тима за школску 2022/2023. годину 

• Израда Годишњег плана рада Стручног тима за самовредновање рада установе за 

школску 2022/2023. годину. 

 

3.9. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и 

Педагошки колегијум установе, став 14, тачка 4) формиран је Стручни тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе. 

У складу са Развојним планом установе за период 2020-2023. године, Стручни тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе старао се о обезбеђивању и унапређењу квалитета 

образовно-васпитног рада установе; о остваривању циљева и исхода постигнућа; развоју 
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компетенција; праћењу остваривања Школског програма; утврђивању рада ученика и 

запослених. 

Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе били су: 

1. Марија Станковић (координатор – наставник математике, информатике и 

рачунарства); 

2. Јелена Кнежевић (записничар – наставник српског језика и књижевности); 

3. Јела Стевановић (директор школе); 

4. Сузана Јевтић (стручни сарадник – школски библиотекар); 

5. Тања Веселиновић (наставник ликовне културе); 

6. Борис Бубало (наставник физичког и здравственог васпитања); 

7. Јадранка Мацура (наставник разредне наставе); 

8. Драгана Гогић (наставник разредне наставе); 

9. Душица Поповић (наставник разредне наставе); 

10. Дуња Маринковић (представник Ученичког парламента); 

11. Данијела Бибић (представник Савета родитеља); 

12. Милан Димитријевић (представник јединице локалне самоуправе). 

Током текуће школске 2021/2022. године, одржане су четири редовне седнице, и то:  

28. 09. 2021 године, 16. 12. 2021. године, 07. 03. 2022. године и 20. 06. 2022. године. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе посвећено и активно се бавио свим 

планираним темама и питањима. На седницама је урађено следеће: 

1. Конституисани су чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе (сви чланови су набројани у ранијем тексту овог извештаја); 

2. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су се упознали 

са Годишњим планом рада и прецизније поделили задужења међу собом; 

3. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе детаљно су 

упућени у квалитет коришћења електронског дневника у колективу, као и обављеним 

новим обукама за коришћење истог за нове наставнике, наставнике који раније нису 

похађали ову обуку или којима је обука била потребна ради присећања о свим 

могућностима електронског дневника; 

4. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе остварили су 

блиску комуникацију и сарадњу са члановима Стручног тима за Обогаћени 

једносменски рад и пратили и евалуирали на свакој седници рад школе на овом 

пројекту, посматрали су и истакли предности и недостатке реализације пројекта 

Обогаћени једносменски рад, спровели мере за унапређење извођења и праћења 

наставе у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад; 

5. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су 

школску документацију (Школски развојни план, Годишњи план рада школе); 

6. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета бавили су се праћењем квалитета 

наставног процеса; 

7. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе пратили су 

напредовање ученика у односу на очекиване резултате; 

8. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе остварили су 

сарадњу и корелацију са Стручним тимом за самовредновање и вредновање рада 

школе; 

9. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе бавили су се 

коришћењем образовног софтвера у настави; 
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10. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су 

реализацију планираних садржаја; 

11. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су 

сарадњу са родитељима и промоцију школе; 

12. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе анализирали су 

циљеве и исходе постигнућа; 

13. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе написали су 

Годишњи извештај о раду у школској 2021/2022. године; 

14. Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе написали су 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину. 

 

3.10. СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ  МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум  установе, став 14, тачка 5) формиран је Стручни тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва. 

Чланови Стручног тима су били: 

• Слађана Дамевић – координатор, наставник разредне наставе 

• Љиљана Каличанин, наставник разредне наставе 

• Сузана Јевтић, библиотекар 

• Ивана Јовановић, наставник руског језика/записничар 

• Биљана Тасић, наставник разредне наставе 

• Ирина Стефановић, наставник разредне наставе  

• Тања Веселиновић, наставник ликовне културе 

• Илија Спасојевић, наставник музичке културе 

• Јела Стевановић, директор 

• Јелена Радусиновић, представник родитеља 

• Петар Маринковић, представник ученика 

• Љиљана Бабић, представник локалне заједнице 

Стручни тим   за   развој међупредметних компетенција и предузетништва је на 

одржаних пет седница (27. 09. 2021. године, 27. 12. 2021. године, 17. 01. 2022. године, 29. 

04. 2022. године и 17. 06. 2022. године) реализовао следеће активности: 

Међупредметне  компетенције  се  реализују  кроз  сарадњу  и  координацију  

активности више  наставника,  односно  наставних  предмета,  иновирање  метода  рада  на  

часу,  употребу одговарајућих  наставних  средстава  и  прилагођавање  садржаја.  Задатак  

овог  Тима  је  да активно   учествује   у   планирању   и   евалуацији   планова   стручних   

већа   и   да   подстиче имплементирање међупредметних компетенција у планове и 

свакодневну праксу наставника. Ученици   ће   бити   укључени   у   различите   пројекте   

који   имају   за циљ упознавање  са предузетништвом. 

 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва конституисан је читањем 

имена његових чланова. Чланови Тима су: Слађана Дамевић – координатор (наставник 

разредне наставе), Јела Стевановић (директор), Илија Спасојевић (наставник музичке 

културе), Ивана Јовановић (наставник руског језика), Сузана Јевтић (библиотекар), 

Биљана Тасић (наставник разредне наставе), Ирина Стефановић (наставник разредне 
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наставе), Aна Марићевић (наставник енглеског језика), Урош Миливојевић (наставник 

историје), Тања Веселиновић (наставник ликовне културе), Милена Јанковић (наставник 

разредне наставе), Љиљана Каличанин (наставник разредне наставе), Јелена 

Радусиновић (представник родитеља), Петар Маринковић (представник ученика), 

Љиљана Бабић (представник локалне заједнице).  

 Са циљем унапређивања наставе и учења кроз међупредметно повезивање садржаја, Тим 

je предложиo стручним већима да осмисле  једну тематску недељу по полугодишту (две 

на годишњем нивоу). Од стране Тима су реализована два тематска дана: Дан јабука, 20. 

10. 2021. године, и Светосавски дан, 27. 1. 2022. године. 

 Упознавање нових наставника и подсећање на члан 12. Закона о основама система 

образовања и васпитања. Редовном посетом часова обраћала се пажња на заступљеност 

и примену међупредметних компетенција: компетенција за учење, одговорно учешће у 

демократском друштву, естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према 

околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција. 

 Утврђене су стратешке тачке предузетништва:  

 Еколошка секција (сакупљање рециклажног материјала − старог папира, 

лименки, чепова, електронског отпада); 

 Рад Веселе радионице (израда и продаја украсних и употребних предмета; 

средства од продајне изложбе усмерена за рад радионице и опремање школе); 

 Међуодељенска такмичења у кошарци, одбојци и фудбалу (на предлог Ученичког 

парламента; средства прикупљена котизацијом и картама усмерена на опремање 

школе, а према жељама ученика; 

 Павлов шпајз (производња здраве хране/медењаци са карактеристичним 

обележјем школе); 

 Посело/ Карневал/ Фестивал музике  (манифестација добротворног карактера, у 

оквиру које је планирана и продајна изложба Веселе радионице). 

 Координација плана предузетништва подразумевала је поделу задужења у школској 

2021/2022. години:  

 радом Еколошке секције координирали су Боривоје Танасковић (наставник 

технике и технологије), задужен за старије разреде, и Љиљана Каличанин 

(професор разредне наставе), задужена за млађе разреде; организована једна 

акција прикупљања старог папира; 

 радом Веселе радионице координирале су Равијојла Шарчевић (наставник 

географије), задужена за старије разреде, и Ирина Стефановић (професор 

разредне наставе), задужена за млађе разреде; припремале и организовале 

продајне изложбе у оквиру манифестација; 

 организација и реализација међуодељенских такмичења у сарадњи са 

Ученичким парламентом, наставницима физичког васпитања и одељењским 

старешинама; реализовано за Дан школе, 1. априла 2022. године. 

 Стручни Тим за међупредметне компетенције и ученичко предузетништво се 

представио Савету родитеља, 27. 12. 2021. одине, онлајн. Координатор Тима Слађана 

Дамевић је укратко објаснила рад Тима и представила своје чланове. Нагласила је да 

се Тим залаже за динамичнији наставни процес. Тим настоји да утиче да се кроз 

наставу стечено знање примењује у различитим ситуацијама. Различити наставни 

предмети се прожимају и повезивање знања омогућава  да деца стечене вештине могу 
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применити у различитим ситуацијама. Сваки члан Тима је излагао о свом домену 

деловања и сви су показали изузетно залагање да деца оно што науче могу и да 

примене. Нагласак је стављен и на рад са подацима и информацијама. Како научити 

децу да их прикупе, повежу у једну целину, стечено знање да чувају и помоћу њега 

реше проблем. Посебан осврт је био ка ученичком предузетништву. Представник 

локалне заједнице Љиљана Бабић, је пружила велику подршку деци и заједнички 

учествовала у акцијама које школа изводи. Ту су многобројне продајне изложбе, 

хуманитарне акције, концерти. Заједнички се радило на оспособљавању деце да своју 

идеју развију у иницијативу, у домен реалног и да јој дају употребну вредност. 

Љиљана Бабић, представник локалне самоуправе, је изразила жељу да се ова сарадња 

настави са жељом да се ученичко предузетништво шири и развија. Сматра да рад са 

децом омогућава да учимо једни од других и на тај начин будемо бољи и успешнији.  

 Сузана Јевтић, члан Тима за међупредметне компетенције и предузетништво, 

(школски библиотекар) представила је Тиму своје учешће у обуци под називом  

„Унапређење међупредметне компетенције ученика – Одговоран однос према 

здрављу“ коју је организовао ЗУОВ. Обука је реализована 7. 7.2021. године у трајању 

од седам дана. Прослеђен је један домаћи задатак (оцењен високом оценом), следи 

прослеђивање следећег домаћег задатка – рок почетак октобра. Час реализован на 

обогаћеном једносменском раду – тема „Правилна исхрана“.  

 Тим за међупредметне компетенције је био један од реализатора манифестације 

,,Дечије поподне“, 3. 10. 2021. године од 15.00 до 18.30, испред Дома културе у 

Вранићу. Манифестација је имала следећи садржај: симултанка, јавни час шаховског 

удружења Вранић; изложба ношњи из свих крајева Србије; мини концерт школе 

гитаре КУД-а „Светозар Марковић“ и заједнички концерт ЦОТК Јелек и оркестра 

КУД-а из Новог Сада и продајна изложба радионице Обогаћеног једносменског рада 

„Веселе радионице“. Продајном изложбом ,,Веселе радионице“ су обезбеђена 

материјална средства за помоћ беби Вањи Маловић, уплаћена на жиро рачун са 

назнаком „За Вањину победу“.  

 Дан јабука је организован 20. октобра 2021. године на иницијативу Тима за 

међупредметне компетенције и предузетништво и Тима за Обогаћени једносменски 

рад. Десеточлани жири је доделио награде за најукуснији домаћи производ од јабука и 

за најлепше декорисани домаћи производ од јабука. Школа је ученицима поделила 

дипломе које су наменски урађене за Дан јабуке и наградила прво место на учешћу 

такмичења фотографије су на званичном фб профилу школе).  

 Акција „Деца деци“ - у периоду од 8-15.12.2021. године у школи је организована 

акција „Добра дела у школи“. Акција је урађена под називом „Деца деци“. Сав 

прикупљен новчани прилог смо дали признаницом тетки/старатељу наше ученице 

С.Т. 62. Ученици је у децембру преминуо отац и овом акцијом смо желели да 

помогнемо гестом пажње. 

 Учествовање на конкурсима: Ликовни наградни конкурс ,,Наш војник, наш херој” 

15.11.2021. (реализатор Душица Поповић); 38. ликовни конкурс ,,Железница очима 

деце” 16.11.2021. (реализатори: Сузана Јевтић, Круна Станковић Кецојевић, Душица 

Поповић, Оливера Поповић Митић, Марлена Радовановић); ,,Песничка сусретања 

2021.” 15.-19.11.2021. (реализатори одељењске старешине, наставници српског језика 

и књижевности); Конкурс “Велика руска култура - моја инспирација“ 20.10.-

20.11.2021. (реализатор Ивана Јовановић); “47. Песничка сусретања деце и младих 

Београда “ 11.12.2021. (реализатор одељењски стрешина  Соња Стошић). 
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 Тим се повезује и са другим органима школе. Ученички парламент даје иницијативу, 

предлоге Тиму за акције. На предлог Ученичког парламента организован је избор 

најлепше новогодишње декорисане учионице у матичној школи у Вранићу и 

подручним одељењима Мељак и Шиљаковац, а члан нашег Тима (Љиљана Бабић) 

била је у саставу жирија.   

 Тим активно сарађује и са Тимом за обогаћени једносменски рад. Посебно се истиче 

сарадња са „Креативном радионицом“, радионицом „У свету боја и облика“ и 

„Веселом радионицом“, у оквиру које су успешно реализоване разне хуманитарне 

акције.   

 Под покровитељством Фондације Ане и Владе Дивца покренут је пројекат „Нова 

година у знаку филантропије“, и у оквиру сарадње са Тимом за обогаћени 

једносменски рад добијена је једна апликација од које је купљен материјал неопходан 

за рад радионица (вуница, прибор за декупаж, колаж папир, итд.).  

 Објављен и одштампан „Школскои забавник 9“. Бројеви ,,Школског забавника“ се 

налазе на сајту школе, под одељком Школске новине, које приређује наставница 

енглеског језика Милица Војводић. 

 Тим је анализирао Област квалитета 2. Настава и учење, стандард 2.3. Ученици стичу 

знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. Запажено је да 

је у највећој мери остварен индикатор 2.3.1. Активности/радови ученика показују да 

су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су 

дошли до решења, и 2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у 

различитим областима, професионалном праксом и свакодневним животом. 

Приметно је и да ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди 

учење. У вези са пројектима у настави, истакнуто је да се на основу једног часа не 

може стећи добар увид у планирање, реализацију и вредновање пројекта, јер сам 

пројекат захтева дужи временски период. Нешто слабије су заступљени 2.3.3. Ученик 

прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења и 2.3.4. Ученик 

излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

 У оквиру уприличене манифестације поводом Дана школе школски бенд је одржао 

један концерт, на који је публика веома позитивно реаговала. 

 У вези са акцијом сређивања школског дворишта предложено је да се направи 

колекција фотографија која би пратила не само раст и развој засађених дрвећа кроз 

време (кроз годишња доба, одређени временски период, итд.), већ и наших учениика 

поред њих.    

 КУД „ Вранић“, представници општине, и представници наше школе Сузана Јевтић и 

Јела Стевановић у оквиру пројекта ,,Свашта умем, стварно умем...“, провели су 11, 12. 

и 13.5. у Словенији, ради братимљења са школом у Кидричеву. Презентована је наша 

школа, упознали су их са радом Тимова и постигнутим резултатима у различитим 

областима. 

 Стручни тим је пажљиво разматрао и саставио годишњи план рада за школску 

2022/2023. годину. 

 Подробном анализом и евалуацијом рада Тим је разматрао и саставио годишњи 

извештај рада Тима за школску 2021/2022. годину. 
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3.11. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум установе, став 14, тачка  6) формиран је Стручни тим за професионални развој. 

Тим за професионални развој је током школске године 2021/2022.године радио у следећем 

саставу: 

- Горица Вељовић , наставник француског језика и координатор тима  

- Добринка Маринковић , наставник разредне наставе и записничар тима  

- Јела Стевановић, директор установе 

- Јасмина Тешић, наставник физичког и здравственог васпитања  

- Борис Бубало, наставник физичког и здравственог васпитања 

- Соња Стошић, наставник разредне наставе  

- Душица Поповић, наставник разредне наставе  

- Јелена Јовановић, наставник хемије 

Стручни тим за професионални развој је на одржаних шест седница (27. 10. 2021. 

године, 27. 12. 2021. године, 11. 01. 2022. године, 18. 04. 2022. године, 15. 06. 2022. године 

и 25. 08. 2022. године) реализовао следеће активности:  

- Одржано је шест састанака Тима за професионални развој.  

- Детаљно су анализиране све тачке дневног реда.  

- Ажурирани су спискови наставника и стручних сарадника са процентом 

ангажовања у школи, ради праћења реализације стручног усавршавања. 

Направљена је табела са свим подацима, а реализација стручног усавршавања је 

праћена путем табела на гугл диску. 

- Евидентирани су предати планови свих наставника и стручних сарадника који се 

налазе у документу План стручног усавршавања. 

- Евидентирани су наставници који су испунили услов за лиценцу и нови 

наставници приправници. Наставнице биологије и руског језика су успешно 

положиле комисијски испит за лиценцу у установи. 

- Унапређен је начин праћења и прикупљања информација око реализације стручног 

усавршавања ради еваулације планираног. Постављене су табеле стручног 

усавршавања у установи и ван установе на гугл диску. 

- Упознати су родитељи са радом Тима на седници Савета родитења, која се 

одржала онлајн. 

- Анализирани су посећени програми обуке и стручна предавања на полугодишњем 

нивоу. 

- Урађен је полугодишњи извештај наставника и стручних сарадника о стручном 

усавршавању, а подаци су приказани у табели. 

- Донет је нови Интерни правилник о сталном стручном усавршавању у установи. 

- Анализирани су различити облици интерног усавршавања уз помоћ свих података 

преузетих са табела гугл диска. 

- Урађен је годишњи извештај наставника и стручних сарадника о стручном 

усавршавању, а подаци су приказани у табели. 

- Израђен је годишњи план Тима за професионални развој за школску 2022/23. 

годину. 

- Урађен је детаљан извештај за школску 2021/22.годину. 
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3.12. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНО–КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

(ИКТ) 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум   установе, став  14,  тачка  7)  формиран   је   Стручни тим   за   информационо – 

комуникационе технологије.  

Стручни Тим за информационо- комуникационе технологије је школске 2021/22. 

године радио у следећем саставу:  

• Јелена Видић, наставница физике и хемије (координаторка), 

• Драгана Гогић, наставница разредне наставе (записничар),  

• Сузана Јевтић, библиотекарка, 

• Бојан Вучић, наставник математике, информатике и рачунарства,   

• Александар Давидовић, наставник математике, информатике и рачунарства, 

• Марија Станковић, наставница математике, информатике и рачунарства,  

• Немања Јојић, наставник технике и технологије, информатике и рачунарства, 

• Јела Стевановић, директорка,  

• Милош Ћирић, представник родитеља,  

• Тијана Миљковић, представник Ученичког парламента,  

• Јован Пантић, представник локалне заједнице.  

Стручни тим   за   информационо – комуникационе технологије је на одржаних пет седница 

(22. 09. 2021. године, 26. 10. 2021. године, 08. 12. 2021. године, 11. 03. 2022. године и 16. 06. 

2022. године) реализовао следеће активности у делокругу рада тима: 

 Свака достављена школска активност је подржана маркетиншки од стране школе и 

ИКТ тима, на профилу школе друштвених мрежа „Facebook“ и „Instagram“ и на сајту 

школе. Од почетка школске 2017/2018. године хронолошки се путем линкова на 

Facebook профилу школе бележе све школске активности. Обавештења путем 

профила се користе за промоцију школе и служе као подлога за квалитетан летопис 

школе. Редовно се ажурира. На сајт школе се редовно ажурирају све наставне и 

ваннаставне активности. Инстаграм профил школе функционише када за то има 

пригодних садржаја и активности. Постигнут је договор у оквиру рада тима да се 

инстаграм појача са садржајима, да буде атрактивнији и да се повеже са објавама 

Facebook профила школа. На youtube каналу постављају се и промовишу линкови на 

Facebook профилу и Инстаграму школе. Постављен је драмски приказ ,,Вранић за 

Врање“ свечано за Дан школе, 1. априла 2022. године. 

 Наставници разредне и предметне наставе од 3. до 6. разреда су задужили лаптопове 

преко  пројекта Беотаблет и могу да их користе у реализацији наставе. У току је 

реконструкција рачунарске опреме у информатичком кабинету. Долазили су 

представници Министарства просвете задужени за дигитализацију и умрежили су 

ученичке рачунаре са наставничким. План нашег Тима је да у будућем времену 

направи спецификацију потребних услова, потребе и средстава за постављање 

фиксних пројектора у свакој учионици и са тим захтевом ће се обратити Градском 

секретаријату за образовање и дечју заштиту за наредну школску годину. За 

спецификацију ће бити задужени чланови Тима Бојан Вучић, Александар Давидовић 

и Немања Јојић. 

 Настава на даљину се одвијала у више наврата, у децембру, марту, сваки пут када је 

била дојава о постављеним експлозивним направама у школи. Наставни процес се 
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пратио преко званичне платформе школе Гугл учионице и преко РТС платформе. У 

овом временском периоду максимално су коришћени различити дигитални садржаји 

са интернета, електронски уџбеници, друштвене мреже. Директорка школе, Јела 

Стевановић, снимала је  часове на РТС платформи (укупно 2 часа у овој школској 

години). Захваљујући томе и наша школа је дала допринос одржавању наставе на 

даљину у овој школској години.  

 „ Гугл апликације за Гугл генерације“ , упознавање наставног особља и ученика са 

корисним апликацијама за наставу, учење, праћење постигнућа, самовредновање и сл. 

Због актуелне здравствене ситуације у  свету и код нас изазване  пандемијом вируса 

ковид-19, али и због учесталих дојава о постављеним експлозивним нашравама, 

настава је у старијим разредима одржавана на даљину преко званичне платформе 

школе Гугл учионице , а касније и у млађим разредима. Сви наставници који предају у 

старијим разредима прошли су обуку за дигиталну учионицу као и обуку за 

коришћење апликације Гугл учионица коју је одржао школске 2020/2021. године 

наставник  математике и информатике, Александар Давидовић, у нашој школи. Сву 

потребну помоћ за коришћење Гугл учионице имали су и ученици наше школе од 

стране чланова ИКТ-а. Апликација Гугл учионица даје могућност ефикасног праћења 

постигнућа ученика, самовредновања и учења. 

 У оквиру апликације Гугл учионица највише је коришћена опција Гугл Мит, која је и 

од стране наставника и ученика оцењена као најповољнија, јер пружа услове који су 

најсличнији наставном процесу у школи. Поред ове опције, коришћене су и друге 

могућности које пружа коришћење Гугл учионице: задавања домаћих задатака 

ученицима чију је израду временски могуће ограничити, а наставнику даје могућност 

пружања повратне информације ученику о урађеном домаћем задатку, задавање теста 

знања у форми квиза што је погодан начин за кратке провере знања у трајању до 

15минута, постављање материјала у виду текста, фотографије или линка. Гугл 

учионица пружа могућност комуникације у виду обавештења наставник- ученик 

преко стрима учионице, као и могућност појединачне комуникације преко 

електронске поште ученика. Тако је омогућено ученику да, уколико се сусретне са 

било каквим тешкоћама у раду, може се обратити наставнику за помоћ. 

 ИКТ тим је радио и на обележавању Светског дана аудиовизуелног наслеђа који је 

обележен 27. 10. 2021. године. Улога нових технологија у очувању наслеђа и њихово 

коришћење у наставном процесу, приказани су на заједничком паноу који су израдили 

ученици уз помоћ наставника. Аудиовизуелна наставна средства користе се увек када 

то дозволе наставни садржаји и тренутни услови за рад. 

 У месецу новембру, на нивоу школе у оквиру наставних садржаја, одржани су часови 

на којима је разговарано о безбедности деце на интернету, чиме је обележен и 

Светски дан безбедности на интернету. Ученици су упозорени на могуће опасности и 

опасне контакте са непознатим особама и свим видовима таквог насиља са над децом.  

 Стручни тим за информационо-комуникационе технологије се представио Савету 

родитеља 22. 11. 2021. године, о чему сведочи записник са 3. седнице Савета 

родитеља (деловодни број 1718-2-2021 од 22. 11. 2021. године).  

 У току претходне школске године, школа је имала малих потешкоћа око одржавања 

званичног сајта школе, па је ИКТ тим одлучио да се позабави и тим проблемом. Од 

08. 02. 2021. године се ажурира сајт и добија нови технички изглед. Редовно се 

ажурира новим дешавањима која прате наставни процес и ваннаставне активности. 

Поред инстаграма, фејсбук профила, школа има и Уoutube канал. Он је активан од 1. 
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1. 2018. године. Све ове мреже прате школске активности и на њима се повећава број 

пратилаца.  

 У току ове школске године, Тим је стављао велики акценат на проширивању свести о 

значају сигурности и приватности на интернету, па је у том смислу у фебруару, 9. 2. 

обележен  Светски дан безбедности деце на интернету, а 11. 02. обележен је 

Међународни дан безбедности на интернету. Ученици су на часовима одељењске 

заједнице имали различите радионице помоћу којих су имали прилике да се  упознају 

са опасностима успостављања контакта са непознатим особама, не само у реалном 

окружењу, већ и у виртуелном, који у последње време представља све већу опасност 

за децу која нису свесна опасности које вребају са друге стране рачунара. У 

радионице су били укључени и поједини родитељи за које је веома битно да имају 

увид у то шта њихова деца раде на интернету и са којим особама ступају у контакт.  

 Тим за ИКТ води рачуна и о додатним и факултативним програмима којима наши 

ученици могу да се баве и служе у току школских распуста. Циљ предлагања сајтова 

који су едукативни, корисни и пре свега сигурни за ђаке, јесте да ученици споје 

актуелно и корисно, односно да науче да користе информационе технологије на прави 

начин и да на интернету проналазе сајтове који им помажу при учењу и едукацији. 

Школа је  препоручила следеће сајтове за учење: сајт за Архимедес (припрема за 

математичка такмичења), Зелена учионица и Штребер учионица. Ученицима су 

доступне и апликације на мобилним телефонима за учење и помоћ при изради неких 

цртежа и предмета, као и за учење страних језика и израду реферата.  

 Тим је кроз свој рад подржавао све нове технологије у очувању наслеђа у дигиталном 

формату. У школи је на иницијативу ИКТ тима обележен Међународни дан 

дигиталног учења. Наставни садржаји се све више дигитализују, стварају се уџбеници 

таквог формата па је потребно пратити нова дигитална издања. Тим и сви наставници 

подржавају употребу образовне технилогије, дигитална издања уџбеника, наставна 

средства, апликације за учење, пројектну наставу. Све више се користе садржаји са 

интернета у настави. Дан дигиталног учења обележен је 22. фебруара 2022.године. 

Има за циљ да промовише и подстакне употребу дигиталних технологија у процесу 

учења и посебно ставља акценат на иновативним и ефективним методама примене 

технологије у учионици.Размењују се идеје, испробавају нови дигитални алати који 

омогућавају квалитетнију наставу и приступ новим интересантним материјалима и 

садржајима. 

 Наставници раде на проширивању свести о сигурности и приватности на интернету. У 

нашој школи се држи предавање под називом: „Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа“. У доба дигитализације треба омогућити ученицима да креативно 

користе дигиталне садржаје не угрожавајући своју безбедност.Сигурност на 

интернету подразумева да редовно ажурирамо оперативни систем и антивирусни 

програм. Поштујући правила сигурности, користећи проверене странице и 

понашајући се одговорно, штитимо себе и друге. Наставници перманентно едукују 

ученике и указују на правилно и сигурно коришћење интернета. 

 У месецу априлу, ИКТ тим је имао задатак да обележи Светски дан дечије 

књижевности и Светски дан интелектуалне својине. Светски дан дечије књижевности 

обележавао се 02. 04. 2022. године. На тај дан 1805. године рођен је Ханс Кристијан 

Андерсен, дански књижевник и прослављени писац за децу. Прославља се са циљем 

да се промовише дечија књижевност и читање, као и да се скрене пажња јавности на 

потребе најмлађих читалаца. 
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 Анкетирањем професионалних интересовања осмака Информатика је дошла на прво 

место омиљених предмета, па то тумачимо као резултат рада наставника и све боље 

опремљености информатичког кабинета. 

 Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра 

просвете, ове школске године налази се у календару важних датума који се 

обележавају у школама. У седмици од 11. до 15. априла, у оквиру образовно-

васпитног рада, обележен је лик и дело просветитеља Доситеја Обрадовића, на разне 

начине. 

 Упознали смо се са дигиталним издањима дечије књижевности и могућностима 

њиховог коришћења у наставном процесу. Светски дан заштите интелектуалне 

својине обележавао се 26. 04. 2022. године (ускршњи распуст). Радило се на 

проширивању свести о важности заштите интелектуалне својине. Поштовањем туђих 

добара, ценимо своју културу и гајимо праве вредности. Ученицима развијамо свест о 

вредновању туђег рада, значајних тековина, културном наслеђу свога народа. Свака 

активност је праћена редовним подсећањем библиотекарке у виду фотографија, 

текста, чланака на значајније датуме у вибер групама запослених. 

 На састанку је дат предлог Тима за информатичко-комуникационе технологије да се 

одељењским старешинама од I-VIII разреда проследе правила безбедног коришћења 

интернета. Анализу правила извршити у комуникацији са ученицима на часовима 

ЧОС-а. Све активности у школи, наставне и ваннаставне објављују се на друштвеним 

мрежама и сајту школе  и путем онлајн наставе. 

 Стручно усавршавање запослених у колективу на иницијативу Тима за ИКТ ове 

школске године: 
 

Назив стручног усавршавања 

Компетенције 

(К1, К2, К3, К4)  

 

Време 

реализације 

семинара/ 

вебинара 

Документ 

који доказује реализацију/број 

сертификата, потврде,уверења 

и ко га је издао 

Aкција ,,За лепшу школу”, 

донација беспилотних летелица и 
семинар обуке 

 1. 9. 2021. Потписан Уговор о донацији 

,,Лет кроз дигитални свет 2”, 

вебинар 

 9. 9. 2021. Савез учитеља Републике 

Србије, Београд решење 

1029/4/2021 

Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет 

Дигитални свет 1 

К 2 15. 9. 2021. Уверење ЗУОВ 

број решења министра: 610-

00-01206/2020-07 

Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет 

Дигитални свет 2 

К 2 27. 9. 2021. Уверење ЗУОВ 

број решења министра: 610-

00-01206/2020-07 

,,MozaBook дигитални час”, 

вебинар 

 29. 9. 2021. Потврда ,,Вулкан издаваштва” 

Имплементација Office 365 у 

организацији рада школе и 

примена у настави (онлајн) 

 11. 12. 2021. Уверење Уверење 

Друштво учитеља Београда 

 

Међународна конференција 

,,Дигитално образовање 2022.”, 
онлајн 

 8 - 9. 4. 2022. Уверење EDTEC CENTER 
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 Тим је радио и на изради школског летописа. Он ће се радити и преко распуста, биће 

направљен у табеларној форми и пратиће хронолошки школске активности остварене 

у нашој школи. Школски летопис се, по правилу, објављује и на званичном сајту 

школе. Чланови тима су попунили самопроцену тимских улога. У складу са 

самопроценом ће бити и делегиране улоге чланова Тима за што ефикаснији рад. Биће 

предложене на Наставничком већу да чланови свих Тимова и Стручних актива изврше 

самоевалуацију и самопроцену тимских улога и на тај начин процене своју улогу и 

место у телима школе. Уједно, чланови Тима за ИКТ су координатори/ овлашћена 

лица за унос података: 

 Јелена Видић, координатор Тима;  

 Драгана Гогић, записничар; 

 Александар Давидовић- Гугл учионица, есДневник, Siriyus +, 

технички сајт за упис у средњу школу, Беотаблет, youtube канал 

школе; 

 Марија Станковић- летопис школе, есДневник, Гугл упитници, 

одржавање распореда, табела на диску; 

 Сузана Јевтић – фб профил школе, вибер групе; 

 Бојан Вучић – микробитови, сајт школе; 

 Немања Јојић- рачунарска опрема у школи, дрон-беспилотна 

летелица; 

 Јела Стевановић – фб профил школе, Instagram школе, Доситеј, 

ЈИСП (Јединствени информациони систем просвете), лична 

карта/Градски секретаријат. 

 Тим се упознао, тј.креирао Гугл упитнике за изведене анкете у школи из: Области 

квалитета рада установе 1 – Програмирање, планирање и извештавање, Области 

квалитета рада установе 2 – Настава и учење, Области квалитета рада установе 6 – 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. На основу 

резултата тих анкета су урађене мере унапређења рада школе. У наредној школској 

години се планира повезанија сарадња са члановима Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе Уједно ћемо нагласити и да је обавеза члана родитеља у Тиму 

ИКТ да редовно обавештава Савет родитеља о свим активностима које се дешавају на 

састанцима.  

 Извршене су две рачунарске набавке којима ћемо унапредити рад:  

 Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја смо 4. 12. 2021. 

године добили рачунарску опрему која ће се распоредити по рачунарским 

кабинетима. Тренутно радимо на проналажењу адекватног простора и решења 

за што безбедније одлагање и постављање постојеће опреме, како би била 

заштићена од евентуалних оштећења од стране ученика, а поготово у тренутној 

ситуацији где ученици не мењају кабинете, већ се налазе у својим учионицама 

и постоји већа опасност од неадекватног приступа опреми. 

 Од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту смо набавили 

пројекторе, пројектна платна и штампаче. План је да се опреми шест учионица 

за време летњег распуста и побољша квалитет образовно – васпитног рада 

(Информатика, учионице: 6, 8, 9 и 11, Техника и технологија) 

 Урађен  Извештај Тима за информационо- комуникационе технологије у школској 

2021/2022. години и презентован на седници Наставничког већа. Предложена је 
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самопроцена тимских улога члановима тимова и актива ради процене и евентуалне 

поделе задужења, а у циљу ефикаснијег рада тела школе. 

 Урађен план рада Тима за информационо- комуникационе технологије за наредну 

школску 2022/2023. годину. 

 

3.13. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум  установе, став  14, тачка 7) формиран   је   Стручни тим   за професионалну 

оријентацију. 

Тим је школске 2021/2022. године радио у саставу: 

• Равијојла Шарчевић, наставник географије (координатор) 

• Весна Рудић, педагог 

• Драгана Николић, психолог (до 28. 02. 2022. године), Маријана Костадиновић, 

психолог (од 1. 3. 2022. године) 

• Добринка Маринковић, наставник разредне наставе 

• Бранко Милутиновић, наставник биологије 

• Борис Бубало, одељењски старешина 81 

• Милица Војводић, одељењски старешина 82 

• Горица Вељовић, одељењски старешина 83 

• Јела Стевановић, директор 

• Иван Михаиловић, локална заједница 

• Раде Танасијевић, представник родитеља 

• Стефан Јаковљевић, представник ученика 

Стручни тим   за   професионалну оријентацију је на одржаних седам седница (14. 10. 2021. 

године, 27. 12. 2021. године, 10. 03. 2022. године (две седнице), 12. 04. 2022. године, 05. 05. 

2022. године и 17. 06. 2022. године) реализовао следеће активности у делокругу рада тима: 

 Реализација по две радионице са темом професионалне оријентације у сваком 

одељењу осмог разреда (,,Ја у својим и туђим очима'', 1. и 2. део); веће интересовање 

је примећено у одељењима 82 и 83. 

 Образовање вршњачког тима за професионалну оријентацију. 

 Информисање ученика и родитеља преко Гугл учионица ЧОС-а: Професионална 

оријентација, Фејсбук профила школе и Инстаграм група сва три одељења осмог 

разреда, као и преко огласне табле у холу школе. 

 Обављено је редовно анкетирање и тестирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима (психолог). 

 Направљен је списак средњих школа за које су се ученици приликом испитивања 

професионалне опредељености највише интересовали и свим школама је упућен 

позив да се нашим ученицима представе или уживо или онлајн. 

 Индивидуално професионално саветовање ученика (психолог). 

 Пружање подршке ученику која прати наставу по ИОП-у2 приликом одабира средње 

школе, одн. образовног профила (професионално саветовање око избора образовног 

профила и консултације са одељењским сатрешином, Тимом за инклузивно 

образовање и здравственом комисијом Школске управе Београд). 
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 Израда Плана транзиције приликом преласка из основне у средњу школу за ученика 

осмог разреда која прати наставу по ИОП-2 у сарадњи са Тимом за инклузивно 

образовање. 

 Тим је у току свог рада ове године позитивно оценио степен ефикасности обавештења 

преко Гугл учионице ЧОС, као и добру сарадњу са родитељима, локалном заједницом 

и осталим стручњацима из своје области. 

 Донети су предлози за мере унапређења рада Тима да се: редефинише рад Вршњачког 

тима за професионалну оријентацију, односно мањи број ученика који су посебно 

мотивисани за истраживачки рад у оквиру професионалне оријентације и увођење 

одређеног броја мањих пројектних задатака), чешће организују реални сусрети са 

стручњацима унутар и изван школе и да се више ангажују чланови локалне заједнице 

у активностима које планира Тим. 

 Представник и презентер школе ,,Дрво–арт”, колегиница Рада Јаковљевић је 

објаснила  који смерови се могу изабрати у школи и приказала  у презентацији услове 

рада  у настави и на пракси. У презентацији је приказано јасно и то кајим занима 

њима ногу ученици да се баве када заврше одређени смер. Ученици су могли да 

постављају питања у току презентације и на крају. 

 Представник Железничко техничке школе, директор Златко Радосављевић је у оквиру 

своје презентације приказао смерове које ученици могу да изаберу у овој школи. 

Поменуо је да су уведени нови смерови, а некима је промењен назив. Посебно је 

нагласио да су сви смерови углавном у оквиру дуалног образовања. Ученици су могли 

да постављају питања. 

 Урађене су дизајниране потврде у Canva програму графичког дизајна за средње школе 

,,Дрво-арт“ и Железничку школу које су се онлајн  представиле ученицима и 

родитељима наше школе. 

 Израда Годишњег извештаја Стручног тима за ПО за школску 2021/22. годину. 

 Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2022/23. годину. 

 

3.14. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године, у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум установе, став 14, тачка 7), формиран је Стручни тим за  обогаћени 

једносменски рад. 

Чланови Стручног тима за обогаћени једносменски рад током школске 2021/2022. 

године били су: 

1. полугодиште 2. полугодиште 

Јела Стевановић (директор, координатор тима) Јела Стевановић (директор, координатор тима) 

Ирина Стефановић (записничар, наставник 

разредне наставе) 
Ирина Стефановић (записничар, наставник 

разредне наставе) 

Александар Давидовић (наставник математике, 
информатике и рачунарства) 

Александар Давидовић (наставник математике, 
информатике и рачунарства) 

Марија Станковић (наставник математике, 

информатике и рачунарства) 
Марија Станковић (наставник математике, 

информатике и рачунарства) 
Марина Бијорац/Весна Арсић (наставник српског 

језика и књижевности) 

Весна Арсић (наставник српског језика и 

књижевности) 
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Јелена Кнежевић (наставник српског језика и 

књижевности) 

Јелена Кнежевић (наставник српског језика и 

књижевности) 

Јелена Јовановић (наставник хемије) Јелена Јовановић (наставник хемије) 

Маја Костић (наставник биологије) Маја Костић (наставник биологије) 

Равијојла Шарчевић (наставник географије) Равијојла Шарчевић (наставник географије) 

Сузана Јевтић  (библиотекар) Сузана Јевтић (библиотекар) 

Борис Бубало (наставник физичког и здравственог 
васпитања) 

Борис Бубало (наставник физичког и здравственог 
васпитања) 

Јасмина Тешић (наставник физичког и 

здравственог васпитања) 

Јасмина Тешић (наставник физичког и 

здравственог васпитања) 

Рада Ђукић Петровић (наставник разредне наставе) Рада Ђукић Петровић (наставник разредне наставе) 

Јадранка Мацура (наставник разредне наставе) Јадранка Мацура (наставник разредне наставе) 

Драгана Николић (психолог) Ивана Јовановић (наставник руског језика) 

 Биљана Тасић (наставник разредне наставе) 

Стручни тим за обогаћени једносменски рад је на одржаних једанаест седница (28. 09. 

2021. године/1. редовна, 12. 10. 2021. године/1. ванредна, 29. 10. 2021. године/2. ванредна, 02. 

12. 2021. године/2. редовна, 21. 12. 2021. године/3. редовна,  29. 12. 2021. године/3. ванредна, 

21. 01. 2022. године/4. редовна, 21. 03. 2022. године/ 4. ванредна, 26. 04. 2022. године/5. 

редовна, 22. 06. 2022. године/6. редовна, 29. 08. 2022. године/7. редовна) реализовао следеће 

активности у делокругу рада тима: 

У септембру: 

 Конституисани су чланови Стручног тима за обогаћени једносменски рад који ће 

реализовати активности/радионице у првом полугодишту школске 2021/2022. 

године. За координатора је изабрана Јела Стевановић, а за записничара Ирина 

Стефановић. Подељена су задужења и договорен је начин рада.  

 Родитељи и ученици су се путем анкете преко Google упитника изјаснили и 

определили за похађање активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски 

рад у првом полугодишту текуће школске 2021/2022. године, као и за термине и 

реализаторе тих активности. 

 У складу са анализом и резултатима попуњених анкета, направљена је подела 

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

 Формиран Елаборат радионица пројекта обогаћени једносменски рад за 1. 

полугодиште школске 2021/2022. године. 

 Изнет је модел Дневника и једногласно усвојен предлог Дневника праћења и 

евалуације за евиденцију рада за Вранић, Мељак и Шиљаковац на пројекту 

Обогаћени једносменски рад. 

 Договорена је и интензивирана сарадња Тима за обогаћени једносменски рад са 

Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 Интензивиране припреме за обележавање Дана животиња, 04. 10. 2021. године, а 

након тога организација и припреме реализацију 2. традиционалне манифестације 

,,Дан јабука 2021.“ 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог обрасца за евалуацију радионица, намењен 

ученицима за анонимно попуњавање на крају сваке завршене радионице. 

У октобру: 

 Прецизно попуњена табела праћења обогаћеног једносменског рада за стручно – 

педагошки надзор саветника Школске управе Београд. 
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 Давали предлоге за унапређивање пројекта обогаћеног једносменског рада. 

 Организована и реализована акција ,,Добра дела у школи 1“- Дечје поподне, уз 

учешће Веселе радионице и Стручног актива за развојно планирање. 

 Упознали се са извештајем стручно – педагошког надзора и презентовали извештај 

Наставничком већу. 

 Договорен је начин рада за формирање предлога/идеја за реализацију мера 

унапређења и формирање документа акционог плана унапређивања обогаћеног 

једносменског рада. 

 Формиран акциони план – мере унапређења радионица обогаћеног једносменског 

рада. 

 Информисали се о пилот пројекту ,,Школа новца за основца“. 

У новембру: 

 Посећене су радионице активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад 

од стране директорке установе и прочитан извештај директорке о посетама. 

 Детаљно је праћен и евалуиран рад на пројекту Обогаћени једносменски рад од 

стране свих реализатора радионица и чланова Тима за обогаћени једносменски 

рад. 

 Изнет је и једногласно усвојен предлог Књиге утисака за Обогаћени једносменски 

рад, где ће ученици моћи да транспарентно износе своје утиске и мишљења на 

тему пројекта. 

 Направљене су и презентоване мултимедијалне презентације обогаћеног 

једносменског рада, на коме су сликовито приказане све активности у виду 

симбола, као и фотографије ученика са радионица. 

 Спроведене су анкете међу ученицима, наставницима и родитељима ученика о 

утисцима о пројекту Обогаћени једносменски рад. Резултати спроведених анкета 

су детаљно и упоредно тумачени и презентовани Педагошком колегијуму, као и 

Наставничком већу. 

 Анализирано у којој мери је одржавање радионица обогаћеног једносменског рада 

утицало на подршку ученицима. 

У децембру: 

 Урађене су детаљне SWOT анализе свих радионица које се изводе на пројекту 

Обогаћени једносменски рад. 

 Анализиране личне импресије реализатора о одржаним 

активностима/радионицама. 

 Родитељи и ученици су се путем анкете преко Google упитника изјаснили и 

определили за похађање активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски 

рад у другом полугодишту текуће школске 2021/2022. године, као и за термине и 

реализаторе тих активности. Уз Google упитник је дата и листа објашњења сваке 

радионице понаособ, а листе су уједно постављене и на Гугл учионицама за ЧОС. 

 Учешће и освојена награда на конкурсу ,,Нова година у знаку филантропије“, 

Фондације Ане и Владе Дивца. 

 Учешће, похваљен рад и уврштен рад радионице ,,У свету боја и облика“ у бази 

радова 2021. на конкурсу ,,Сазнали на семинару – применили у пракси“, ЗУОВ 

 Чланови Стручног тима за обогаћени једносменски рад су успешно завршили 

обуку ,,Свет финансија у основној школи“. 

 Присуство на 1. конференцији ,,Ученичке задруге – могућности и значај за развој 

компетенција ученика“. 
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 Организована и реализована акција ,,Добра дела у школи 2“- Дечје поподне, уз 

учешће Веселе радионице и Стручног актива за развојно планирање. 

 Ажуриран је списак чланова Тима за Обогаћени једносменски рад у другом 

полугодишту школске 2020/2021. године. 

У јануару: 

 Подељена норма реализаторима, донет распоред активности/радионица пројекта 

обогаћеног једносменског рада. 

 Формиран Елаборат радионица пројекта обогаћени једносменски рад за 2. 

полугодиште школске 2021/2022. године. 

У фебруару: 

 Направљена је табела примера добре праксе Обогаћеног једносменског рада за 

школску 2019/2020, 2020/2021. и прво полугодиште школске 2021/2022. године. 

 Изабрани су најистакнутији примери добре праксе Обогаћеног једносменског рада 

за школску 2019/2020, 2020/2021. и прво полугодиште школске 2021/2022. године. 

У марту: 

 Учешће у обележавању Светске недеље дана новца преко званичног фб профила 

установе. 

 Учешће на такмичењу ,,Европски квиз новца“ (14. 04. 2021. године). 

У априлу: 

 Анализиране радионице у светлу прилагођавања ученицима у циљу смањења 

њихове оптерећености обавезама. 

 Разговарано је о опремљености наставним средствима за извођење радионица у 

оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад. 

 Извршене су презентације одржаних радионица. 

 Разговарано је о импресијама носилаца активности пројекта Обогаћени 

једносменски рад. 

 Упућена молба за донацију садног материјала. 

 Реализована акција сређивања девастираног школског дворишта уз учешће 

Радионице природе и У свету боја и облика. 

 Реализован ,,Ускршњи вашар“ у Мељаку и Шиљаковцу. 

 Интензивирана је корелација са Тимом за самовредновање рада установе, Тимом 

за обезбеђивање квалитета и развој установе и Стручним активом за развојно 

планирање (Стандарди квалитета рада установе – Област квалитета 4 – Подршка 

ученицима) 

У мају: 

 Узето је учешће на међународном студијском путовању школама у Кидричеву, 

Република Словенија. 

 Реализована презентовања примера добре праксе на Наставничком већу. 

У јуну: 

 Извршена је SWOT анализа појединачних радионица које се изводе у оквиру 

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

године. 

 Разговарано је о импресијама носилаца активности. 

 Добијена похвала од Друштва учитеља Београда за учешће на ,,6. смотри – 

Чаролија рециклаже“, реализована на Дан заштите животне средине. 

 Учешће на Првој конференцији „Школа новца за основца”, 10. 06. 2022. године у 

организацији  МПНТР, ЗУОВ –а, ЗВКОВ –а и ЕRSTE банке. 
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 Изведена прва позоришна премијера радионице ,,Малише – зналише“, са 

костимима и сценографијом из учешћа на ,,6. смотри – Чаролија рециклаже“. 

 Размотрена је реализација плана, програма и фонда часова активности у оквиру 

пројекта Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту школске 2020/2021. 

године. 

 Изнети су предлози активности и радионица за прво полугодиште наредне 

школске 2022/2023. године. 

 Утврђена је листа пристиглих предлога активности и радионица за прво 

полугодиште наредне школске 2022/2023. године. 

 Договорен је редослед и план спровођења анкете са предлозима активности и 

радионица за прво полугодиште наредне школске 2022/2023. године. 

У јулу: 

 Учешће и презентација активности/радионица пројекта обогаћеног једносменског 

рада на 8. Националној научно – стручној конференцији с међународним учешћем 

у Београду, под називом ,,Центри и маргине – снаге приближавања“. Kоординатор 

Стручног тима и реализатор радионице У свету боја и облика и На пољу 

шаховских фигура су представиле наш богат рад кроз презентацију ,,Сеоска школа 

као културни центар“. 

У августу: 

 Родитељи и ученици су се путем анкете изјаснили и определили за похађање 

активности у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту 

наредне школске 2022/2023. године, као и за термине и реализаторе тих 

активности. 

 У складу са анализом и резултатима попуњених анкета, направљена је подела 

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

 Именовани су чланови Стручног тима за обогаћени једносменски рад за наредну 

школску 2022/2023. годину након анкетирања ученика и родитеља. 

 Састављен је Годишњи извештај рада Стручног тима за Обогаћени једносменски 

рад за школску 2021/2022. годину. 

 Направљен је Годишњи план рада Стручног тима за Обогаћени једносменски рад 

за школску 2022/2023. годину. 

 

3.15. СТРУЧНИ ТИМ ЗА micro:bit – ОВЕ  

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године, у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум   установе, став 14, тачка 7), формиран   је   Стручни тим   за micro:bit –ОВЕ. 

Чланови Стручног тима за MICRO:BIT ОШ ,,Павле Поповић“ су: 

• Бојан Вучић – координатор тима, наставник математике и информатике, 

• Равијојла Шарчевић, наставник географије, 

• Марина Бијорац, наставник српског језика и књижевности, 

• Јелена Видић, наставник физике и хемије, 

• Маја Костић, наставник биологије, 

• Момчило Вулевић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства, 

• Александар Давидовић, наставник математике и информатике. 
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Стручни тим за MICRO:BIT је на одржаних четири седнице (24. 09. 2021. године, 24. 12. 

2021. године, 18. 03. 2022. године и 22. 06. 2022. године) реализовао следеће активности у 

делокругу рада тима: 

Тим је конституисан 24. 09. 2021. године, када је и упознат са годишњим планом рада. Према 

годишњем плану у периоду до децембра одржана су 3 часа са коришћењем микробит уређаја.  

На часу технике и технологије у септембру примењен је микро:бит кроз наставну јединицу 

,,Управљање саобраћајном сигнализацијом“. На основу стеченог знања из блоковског 

програмирања, на часовима информатике и рачунарства, ученици су програмирали микробит 

који симулира семафор за пешаке. Тако програмиран микробит, тј. семафор за пешаке, 

користили су приликом демонстрације макете раскрснице. На микробиту су прикази који 

показују кад пешак треба да стане, односно кад може да прође безбедно преко раскрснице. 

Ученици су програмирали емотиконе којима су вредновали  степен усвојених знања и 

вештина на часу. 

У октобру су ученици користили микро:бит уређаје на часу географије кроз наставну 

јединицу ,,Оријентација у простору и навигациони систем“. На часу су подељени микро:бит 

уређаји свим ученицима и они су подељени у групе. Микробит је коришћен као компас 

помоћу кога су се ученици сналазили у простору. Ученици су имали задатак да анализирају 

географски положај, природно географске одлике Индије и сагледају предности, али и 

ризике туристичког путовања у Индију, посматрајући задату тему из различитих углова, како 

би донели коначни закључак. На часу је коришћена мапа ума и кроз критичко мишљење су 

решавани проблеми у току рада у групама. 

У новембру је одржан час информатике и рачунарства применом микробит уређаја, кроз 

наставну јединицу ,,Корњача графика“. На овом часу ученици су били подељени у 4 групе. 

Свака група је добила посебан задатак. Задаци су били такви да се применом микробита, у 

програмском језику Скреч, програмира кретање корњаче до одређеног циља. Свака група је 

имала различито кретање. Ученицу су добро савладали овај задатак, успели су да 

програмирају микробит и да се корњача креће користећи тастере на микробиту.  На крају 

часа ученици су размењивали искуства и кроз емотиконе вредновали урађене задатке.  

На другој седници, одржаној 24. 12. 2021. године, се говорило о квалитету рада секције за 

програмирање и анализирао се одзив и заинтересованост ученика за програмирање.  Одзив 

ученика је био добар на досадашњим часовима, деца су приметно заинтересована за 

програмирање коришћењем микробит уређаја. Анализирани су одржани часови и 

размењивало се искуство са истих.  

У фебруару је одржан час физике уз коришћење микробита, кроз наставну јединицу 

,,Мерење“. На овом часу циљ је био да ученици програмирају микробит тако да га на крају 

употребе за израчунавање пређеног дела пута. Микробит је на крају успешно изпрограмиран 

и приликом померања на нози је мерио колико су метара ученици прешли, шетајући са њим 

кроз ходник школе.  

У марту је одржан час математике применом микробита, кроз наставну јединицу 

,,Рачунање“. Ученици су имали задатак да преко сајта https://makecode.microbit.org/, 

програмирају одређене програме који ће им помоћи у рачунању. Примењена је Питагорина 

теорема, ученици су уносом одређених страница добијали решења на микробиту притиском 

на тастере А и Б.  

На трећој седници, одржаној 18. 03. 2022. године,  говорило се о праћењу напредовања 

ученика, о корелацији микробитова са одређеним предметима, примени микробита у настави 

и евалуацији. Закључено је да је примећено веће интересовање ученика за предмете 

информатика и рачунарство и техника и технологија, управо због корелације са њима.  

https://makecode.microbit.org/
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Због епидемиолошке ситуације одржан је још само један час применом микробита и то у 

мају, комбинацијом предмета математике и географије. На том часу ученици су 

програмирали микробит у учионицама како би касније са њим у дворишту одређивали 

стране света, мерили одређене дужине али и рачунали неке просечне вредности на микробит 

уређају.  

У јуну, 22. 06. 2022. године, одржана је 4. седница. На овој седници направљена је анализа 

реализације планираних садржаја, урађен је годишњи извештај и урађена је евалуација Тима 

за микробит. Стручни тим за MICRO:BIT тренутно ради на изради годишњег плана за 

наредну школску годину. 

 

3.16. ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА „ЧУВАРИ МИРА“ 

 

Чланови вршњачког тима ,,Чувари мира” ове године били су: 

71- Александра Маринковић и Небојша Недељковић,  

72- Тамара Ђокић и Матеја Јанузовић,  

73- Тамара Пајић и Стефан Бранковић,  

61- Анђелка Ђоинчевић и Василије Јевтић,  

62- Емилија Добрић и Страхиња Дукић,  

63- Анђела Радосављевић и Угљеша Броћиловић,  

52- Нина Михаиловић и Василије Чаркић, 

53- Наталија Видановић и Урош Јелић,  

81- Теодора Илић и Вук Јоксић,  

82- Вања Којић и Лука Стојиљковић,  

83- Кристина Весић и Огњен Дотлић. 

Циљеви рада вршњачког тима ,,Чувари мира'' су ове школске године у потпуности 

испуњени: 

- ширење ненасилних облика комуникације, толеранције, хуманих вредности, 

превенције насиља, 

- развијање другарства, поштовања и емпатије и тимског духа у школи, 

- подстицање самосталности и критичког размишљања. 

Набројаћемо активности које су ученици, у сарадњи са наставницима и стручним 

сарадницима, уз подршку родитеља реализовали: 

 Акција „Добра дела у школи“  

      У периоду од 29. 09. до 04. 10. 2021. године у организацији наше школе, КУД ЦОТК 

Јелек из Вранића, шаховског удружења Вранић и омладинског оркестра КУД 

„Светозар Марковић“ из Новог Сада, организована је акција дружења под називом 

„Дечије поподне“. Плакат је осмислила наставница ликовне културе, Тања 

Веселиновић. Манифестација је имала следећи садржај: симултанка, јавни час 

шаховског удружења Вранић, изложба ношњи из свих крајева Србије, мини концерт 

школе гитаре КУД-а „Светозар Марковић“ и заједнички концерт ЦОТК Јелек и 

оркестра КУД-а из Новог Сада и продајна изложба радионице Обогаћеног 

једносменског рада „Веселе радионице“. „Дечије поподне“ је манифестација која је 

попримила обрисе добрих дела у школи јер је целокупан приход од продајне изложбе 

„Веселе радионице“, као и прикупљања у школама, намењен за уплату на жиро рачун 

са назнаком „За Вањину победу“. Учествовали смо у једној борби за оздрављење.  
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 За  Дан толеранције, 16. 11. 2021. године свако одељење је изабрало најтолерантнијег 

друга и другарицу. Уручене су им пригодне дипломе.  

 Акција „Деца деци 1“  

      У периоду од 8 -15. 12. 2021. године у школи је организована акција „Добра дела у 

школи“. Акција је урађена под називом „Деца деци 1“. Сав прикупљен новчани 

прилог иде нашој ученици из 6/2. Ученици је недавно преминуо отац и овом акцијом 

смо желели да гестом пажње помогнемо ученици. Новац је предат, уз признаницу, 

тетки - која је и законски старатељ ученице. 

 Акција „Деца деци 2“  

     У другом полугодишту, у периоду од 7 – 14. фебруара 2022. године,  у школи је 

организована акција „Добра дела у школи“. Акција је урађена под називом „Деца деци 

2“. Сав прикупљен новчани прилог иде нашим ученицима из 4-1 и 1-2. Њима је 

преминуо отац и овом акцијом смо желели да гестом пажње помогнемо ученицима и 

незапосленој мајци. Уз признаницу о преузетим новчаним средствима, мајци је 

уручен и школски прибор за обоје деце.  

 У фебруару је обележен Дан ружичастих мајица. Свако одељење је писало поруке; 

ученици су у школу дошли у одећи розе боје; правили су паное.  Милица Војводић, 

која је била један од организатора обележавања Дана ружичастих мајица, похвалила је 

све учеснике (а нарочито ученике из Мељака и Шиљаковца, који су се у потпуности 

прикључили обележавању). Очекујемо наредне године још већи одазив ученика и 

наставника. 

 Поводом Дана школе, већ традиционално, свако одељење бира најбољег друга / 

другарицу, којима су уручене дипломе. 

 У јуну је реализована  активност коју је предложила Милица Војводић, под називом  

хуманитарна томбола, која је замишљена као акција слања СМС порука у 

хуманитарне сврхе. 

 19. 06. 2022. године је организован хуманитарни концерт чији је иницијатор 

Музичка школа из Лазаревца, (огранак у нашој школи), а за породицу Бурџић из 

Вранића. Такође,  гости на концерту су били чланови КУД-а „Светозар Марковић“ из 

Новог Сада и ЦОТК „Јелек“ из Вранића. Сакупљена новчана средства на 

хуманитарном концерту, предата су мајци наших ученика, Емини Бурџић. 

 У оквиру наставе ЧОС-а, наставници разредне и предметне наставе су имали 

активности /теме са превенцијом насиља. 

 Реализоване су  радионице са Вршњачким тимом у одељењима: 13, 14, 33, 34, 41 и 42. 

Учитељице су реализовале активности / радионице са темом превенције насиља.   

 Момчило Вулевић је урадио презентацију о раду Вршњачког тима ове школске 

године. 

 

3.17. ИЗВЕШТАЈ  РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Одржано је 11 редовних и седaм ванредних седница Наставничког већа, следећим 

редоследом: 

 14. 09. 2021. године (1. редовна седница),  

 03. 11. 2021. године (1. ванредна седница),  

 10. 11. 2021. године (2. редовна седница), 

 23. 11. 2021. године (2. ванредна седница),  
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 29. 12. 2021. године (3. редовна седница), 

 21. 01. 2022. године (3. ванредна седница),  

 17. 02. 2022. године (4. ванредна седница),  

 18. 02. 2022. године (5. ванредна седница),  

 24. 03. 2022. године (4. редовна седница), 

 28. 03. 2022. године (6. ванредна седница),  

 08. 04. 2022. године (5. редовна седница), 

 31. 05. 2022. године (6. редовна седница), 

 13. 06. 2022. године (7. редовна седница), 

 24. 06. 2022. године (8. редовна седница), 

 30. 06. 2022. године (9. редовна седница), 

 24. 08. 2022. године (10. редовна седница), 

 26. 08. 2022. године (7. ванредна седница), 

 30. 08. 2022. године (11. редовна седница), 

У току школске 2021/2022. године Наставничко веће је: 

• Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду Наставничког већа за школску 

2020/2021. годину, 

• Разматрало и усвојило  Годишњи извештај рада директора установе за школску 

2020/2021. годину, 

• Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду установе за школску 2020/2021. 

годину; 

• Разматрало и усвојило план рада Наставничког већа за школску 2021/2022.-ту годину,  

• Разматрало и усвајало предлоге оперативних планова рада у измењеним условима, 

поштујући епидемиолошке мере, као део Годишњег плана рада установе,                                                                                                                                           

• Разматрало и усвојило Годишњи план рада установе за школску 2021/2022. годину, 

• Усвајало распореде свих облика образовно-васпитног рада у школи, 

• Разматрало број уписаних и исписаних ученика, 

• Анализирало утврђене распореде писмених провера и вежби, контролних задатака и 

тестирања ученика, 

• Донело одлуку о ослобађању ученика наставе физичког васпитања (делимично 

ослобађање),  

• Усвојило и анализирало распоред редовне и изборне наставе и осталих облика 

образовно -  васпитног рада (допунска, додатна настава и слободне активности), 

• Разматрало успех и понашање ученика на утврђеним периодима у току школске 

године, 

• Разматрало владање појединих ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера, 

• Упознато са извештајем опсервације структуре ученика првог разреда,  

• Разматрало извештај са иницијалног тестирања ученика петог разреда,  

• Разматрало Критеријуме за поступање у случају појаве COVID 19, као и мере којима 

се поштује ектуелна епидемиолошка ситуација, 

• Разматрало и усвојило предлог измене оперативног плана за извођење наставе у 

условима пандемије вируса COVID 19, 

• Учествовало у више пројеката кроз рад актива и тимова, 

• Разматрало резултате ученика са такмичења, 

• Анализирало резултате ученика који похађају наставу по ИОП-у, 

• Анализирало критеријум оцењивања ученика, 

• Анализирало начин вођења педагошке документације, 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 89 www.ospavlepopovic.edu.rs 

• Разматрало и донело план подршке неоцењених ученика,  

• Именовало комисију за полагање разредних испита, 

• Разматрало и усвојило извештај о резултатима завршног испита у школској 2020/2021. 

години,  

• Упознато са опсервацијом ученика петог разреда,  

• Награђивало и похваљивало ученике који су се посебно истицали у свом раду, 

• Анализирало резултате спроведених анкета и упитника, 

• Анализирало извештаје о реализацији свих облика васпитног рада и реализацију 

значајних   активности у току школске године, 

• Разматрало педагошко- психолошки инструктивни рад, 

• Разматрало и дало мишљење на предлог за пројекат Oбогаћеног једносменског рада у 

првом и другом полугодишту школске 2021/2022. године,  

• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за четврти и осми разред,  

• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника свих разреда школе који 

ће се користити школске 2022/2023. године,  

• Разматрало предлог радних обавеза наставника, 

• Разматрало периодично реализацију Развојног плана установе, 

• Разматрало и усвојило предлог Педагошког колегијума о мерама унапређења 

образовно-васпитног рада школе, 

• Упознавало се са Записницима о ванредним и редовним инспекцијским надзорима, 

• Разматрало општа правила понашања у установи, 

• Разматрало и донело предлог надокнаде часова, 

• Разматрало и дало мишљење о избору три кандидата из реда запослених за наредни 

састав Школског одбора у мандатном периоду 2022-2026.,   

• Разматрало извештај са испитивања професионалне опредељености у осмом разреду, 

• Разматрало поступак и резултате тестирања ученика четвртог и седмог разреда, 

• Упознавало се о новим процедурама за спровођење пробног завршног и завршног 

испита за ученике осмог разреда, 

• Именовало комисију за припрему тестова за завршни испит за ученика који наставу 

прати по ИОП2,  

• Одобрило садржај реализације екскурзија, излета и посета ученика, 

• Разматрало и усвојило извештај о раду комисија, ученичких организација, секција и 

изборних  предмета, 

• Разматрало организацију прославе Дана Светог Саве, 

• Разматрало организацију прославе Дана школе, 

• Презентовали периодично примере добре праксе,  

• Разматрало правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника 

унутар установе,  

• Учествовало у изради и доношењу Школског програма за период 2022/2023-

2025/2026, 

• Именовало комисије за полагање разредног испита,  

• Разматрало организацију дочека првака у матичној школи и подручним одељењима, 

• Упознало се са извештајем о упису ученика у средње школе, 

• Разматрало Календар образовно- васпитног рада за школску 2022/2023. годину, 

• Разматрало распоред часова са педагошког и организационог аспекта, 

• Разматрало и усвојило предлог Оперативног плана за почетак нове школске 

2022/2023. године. 
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3.18. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

На седници Наставничког већа одржаној 20. августа 2021. године, у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања (члан 130. Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум   установе, став 17-18), формиран  је Педагошки колегијум. 

Чланови Педагошког колегијума у школској 2021/2022. години били су: 

• Јела Стевановић (директор установе) 

• Рада Ђукић Петровић (руководилац Стручног већа разредне наставе) 

• Ана Марићевић (руководилац Стручног већа језика) 

• Јелена Видић (руководилац Стручног већа за област математике, физике, технике и 

технологије и информатике и рачунарства) 

• Равијојла Шарчевић (руководилац Стручног већа за област историје и географије) 

• Бранко Милутиновић (руководилац Стручног већа за област хемија и биологије) 

• Борис Бубало (руководилац Стручног већа вештина) 

• Михаило Јанковић (руководилац Стручног већа обавезних изборних предмета) 

• Весна Рудић (педагог, представник Стручног актива за развој школског програма) 

• Драгана Николић (стручни сарадник - психолог, координатор Стручног тима за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања) - до 31. јануара 2022. године 

• Маријана Костадиновић (стручни сарадник – психолог) – од 1. фебруара 2022. године 

• Радица Ђорић (координатор Стручног тима за инклузивно образовање) 

• Круна Станковић Кецојевић (координатор Стручног тима за самовредновање рада 

установе) 

• Горица Вељовић (координатор Стручног тима за професионални развој) 

• Јелена Видић (координатор Стручног тима за информационо-комуникационе 

технологије) 

• Бојан Вучић (координатор Стручног тима за микробитове) 

• Слађана Дамевић (координатор Стручног тима за развој међупредметних 

компетенција и ученичког предузетништва) 

• Марија Станковић (записничар Педагошког колегијума и координатор Стручног тима 

за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

Педагошки колегијум је на одржаних пет седница (29. 09. 2021. године, 29. 11. 2021. 

године, 27. 01. 2022. године, 20. 04. 2022. године, 25. 08. 2022. године) реализовао следеће 

активности у делокругу рада колегијума: 

Септембар: 

 Конституисани су чланови Педагошког колегијума. За записничара је изабрана Марија 

Станковић. 

 Чланови Педагошког колегијума упознати су са Годишњим планом, задацима, циљевима 

и начином рада. 

 Утврђена су појединачна задужења чланова педагошког колегијума. 

 Руководиоци стручних већа су прочитали извештаје о иницијалном тестирању, а затим је 

извршена детаљна анализа ових извештаја. 

 Обављен је разговор о опремљености школе наставним средствима. 

 Анализирана је опремљеност установе, запослених и ученика таблетима и рачунарима 

преко пројекта ,,Беотаблет“. 
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 У циљу квалитетнијег, ефективнијег и бољег рада, договорено је да се поред непосредног 

рада Педагошког колегијума у просторијама школе, такође интензивира и комуникација 

на даљину, коришћењем електронске поште. 

 Чланови Педагошког колегијума упознати са процедуром око отварања две хетерогене 

групе ученика првог и другог разреда продуженог боравка. 

Новембар: 

 Извршено је разматрање и усвајање ИОП-а у установи. 

 Ажурирана је листа података о ученицима који наставу прате по ИОП програму. 

 Члановима Педагошког колегијума је акцентована надлежност из члана 130. ЗОСОВ-а и 

члана 126. став 4. тачке 1) -3) и тачке 5) – 7) ЗОСОВ-а. 

 Анализирани су резултати анкете Руковођење школом – упоредна анализа анкете за 

ученике, родитеље и наставнике коју су извршили чланови Стручног тима за 

самовредновање установе и извршена  је детаљна анализа истог. 

 Набављена рачунарска опрема (32 рачунара и 2 штампача) за опремање информатичког 

кабинета.  

 Договор око одржавања обука за коришћење дигиталних уџбеника. 

Јануар: 

 Анализиран је рад ваннаставних активности праћењем табела за слободне активности, 

културне активности и заштиту животне средине (линкови на Гугл диску).  

 Анализиран је рад допунске и додатне наставе. 

 Анализиран је распоред општинских такмичења, праћење резултата преко табеле на Гугл 

диску. 

 Разговарано о организацији и учешћу на општинским такмичењима и упутствима за 

њихово извођење. 

 Разматрано је стручно усавршавање (одржани и планирани семинари и други пблици 

стручног усавршавања). 

 Прочитан је извештај Стручног тима за професионални развој, а затим извршена анализа 

истог, након полугодишњих извештаја наставника и стручних сарадника. 

 Обављена је анализа о извођењу и реализацији пројекта Обогаћени једносменски рад у 

установи. 

 Усвајање документа Критеријуми оцењивања, састављеног од појединачних критеријума 

сумативног и формативног оцењивања. 

Април: 

 Анализирана су досадашња постигнућа остваривања Развојног плана установе и 

планирање даљих активности (сарадња са Стручним активом за развојно планирање у 

установи) 

 Анализирана је примена међупредметних компетенција на основу извештаја Стручног 

тима за међупредметне компетенције и предузетништво. 

 Анализирани су резултати пробног завршног испита. 

 Упознали се са Правилницима за извођење слободних наставних активности од школске 

2022/2023. године и одабрали активности за анкетирање ученика по разредима. 

Август: 

 Обављена је анализа успеха ученика. 

 Прочитан је извештај са посете часова (увид у педагошко-инструктивни надзор). 
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 Написан је Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2021/2022. 

годину. 

 Детаљно је анализиран рад Педагошког колегијума у текућој школској години и 

именовани су чланови за наредну школску годину. 

 Испланиран је рад Педагошког колегијума за наредну школску 2022/2023. годину. 

 Прочитан је Годишњи извештај о раду Тима за Обогаћени једносменски рад за школску 

2021/2022. годину. 

 Разговарано је употреби наставних средстава у школи, њиховом коришћењу и потреби за 

истим. 

 Тумачено је планирање стручног усавршавања за наредну школску 2022/2023. годину и 

представљен је документ План стручног усавршавања 2022/2023. године. 

 

3.19. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

3.19.1. ПЕДАГОГ  

ПЕДАГОГ (са 100% ангажовања) 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Учешће у изради Годишњег извештаја рада установе  

- Учешће у изради Годишњег плана рада установе  

- Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих планова за 

наредну школску годину 

- Учешће у изради Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

- Учешће у изради извештаја и плана стручног актива за развој Школског програма 

- Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника–педагога 

 -Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама  

 -Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе 

- Учешће у изради плана посета часовима (редовна посета, план посете огледних/угледних 

часова, реализација ваннаставних активности) 

- Прикупљање  и анализа индивидуалних образовних планова и сарадња са наставницима 

приликом њихове израде (персонализовани програми рада, педагошки профили, мере 

индивидуализације и евалуације) 

2. Организације педагошког рада установе  

 - Подела одељењских старешинстава уз поштовање педагошко-психолошких принципа и 

организацији васпитно-образовног рада у одељењу (са психологом) 

- Подела одељења првог и петог разреда (са психологом). 

3. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада установе  

- Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (учешће у Комисији за 

полагање стручног испита за лиценцу, праћење оцењивања ученика и примена исхода, као и 

праћење процеса наставе усмерене ка исходима, праћење ученика који наставу прате по 

ИОП-у...) - 47 часова  

- Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

- Праћење постигнућа и адаптације ученика на почетку петог разреда (прелазак са разредне 

на предметну наставу)  
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- Oпсервација ученика петог разреда на крају првог полугодишта 

- Анализа и вредновање ИОП документације (персонализованих програма учења, 

педагошких профила, мера индивидуализације, евалуације ИОП-а...) 

- Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у установи  ...) 

- Праћење рада на заједничком платформи Гугл учионица од првог до осмог разреда (у 

ситуацијама када је то било потребно) 

4. Рад са наставницима  

- Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа по 

протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад) 

- Писање мишљења и дописа са одељењским старешинама Центру за социјални рад у вези са 

ученицима који показују извесне тешкоће понашања или друге облике ризичног понашања 

- Упознавање Наставничког већа са анализом успеха на свим класификационим периодима 

- Сарадња са одељењским старешинама у идентификацији ученика који показују неке облике 

ризичног понашања (прикупљање табела евиденције, анализа у сарадњи са Тимом за заштиту 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Рад са наставницима на идентификовању ученика који прате наставу по 

индивидуализованом образовном плану 

- Сарадња са наставницима приликом израде ИОП-а (пружање помоћи приликом писња 

персонализованог плана рада, педагошког профила ...) 

- Консултативни рад са наставницима почетницима и наставницима на замени (у вези  са 

индивидуалним карактеристика појединачних ученика и спецфичности одељења) 

- Учествовање у давању предлога упутства за ученике које се односи на критеријуме 

оцењивања и правила понашања на часу 

- Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за предају, 

припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле евиденције деце са 

ризичним облицима понашања, евалуације ...) као и информисање о терминима састанака 

тимова 

- Анкетирање наставника о насиљу у установи, у оквиру рада Тима за заштиту од насиља 

- Пружање педагошке  подршке наставницима у редовној и  онлајн настави  по потреби) 

5. Рад са ученицима 

- Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак у школу  

- Структуирање одељења првог и петог разреда (са психологом) 

- Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни дисциплински 

проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик/одељење, ученик – наставник) 

- Саветодавни рад са ученицима који су пријављени за појачани васпитни рад 

- Индивидуални рад са ученицима који показују тешкоће у учењу  

- Пружање додатне подршке ученицима осмог разреда који прате наставу по ИОП-у у вези са 

професионалним избором школе, одн. образовног профила, као и ученицима који прате 

наставу по ИОП-у 

- Анктетирање ученика о насиљу у установи, анализа и обрада резултата у сарадњи са 

члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Рад на професионалној оријентацији ученика (реализација радионица - ,,Ја у својим и туђим 

очима, 1. и 2. део,  

6. Сарадња са родитељима 

- Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и развоју 

- Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака 
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-Педагошко-психолошко информисање родитеља будућих првака (информисање, 

саветодавни разговори...) 

- Сарадња са родитељима приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у (писање педагошког профила и сл.) 

- Информисање и помоћ родитељима у вези са важним информацијама за завршни испит 

- Анкетирање родитеља о насиљу у установи, анализа и обрада резултата у сарадњи са 

члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

7. Рад са директором, стручним сарадницима 

- Сарадња са директором и психологом у погледу планирања редовне посете часова наставе и 

ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након посећеног часа према 

протоколу, разговори са наставницима наком посећеног часа...). 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу поделе одељењских старешинстава 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активности у циљу превенције 

насиља у установи  

- Сарадња са директором и психологом  у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља 

- Сарадња са директором и психологом у вези  са пружањем додатне подршке ученицима 

осмог разреда који прате наставу по ИОП-у, приликом уписа у средњу школу  

- Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања наставниких 

и компетенција 

- Сарадња са директором и психологом  у погледу одабира одговарајућих видова стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника (избор и реализација обука) 

- Сарадња са директором и психологом  приликом израде Годишњег извештаја  и плана рада 

установе  

- Сарадња са психологом  приликом одабира нових наставника или наставника на замени 

(присуство разговорима, учешће у разговорима, процена кандидата, анализа биографија ...)  

- Сарадња са директором и психологом  у току васпитно-дисциплинских поступака 

- Сарадња са психологом  у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...) 

- Сарадња са директором и психологом  у раду Комисије за стицање дозволе за лиценцеу 

наставника 

- Сарадња са психологом  приликом праћења вођења педагошке документације  

- Сарадња са психологом  приликом испитивања спремности деце за упис у први разред 

основне школе 

- Сарадња са психологом  током структуирања одељења првог и петог разреда 

- Сарадња са психологом  приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у 

- Сарадња са психологом  у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

- Сарадња са психологом  у реализацији програма професионалне оријентације 

-Сарадња са психологом  у изради образаца за појачани васпитни рад у школи, као и 

образаца праћења ситуација насиља у школи 

-Сарадња са психологом  у изради инструмената за истраживачки рад и различитих образаца 

/табела евиденције ... 
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8. Рад у стручним органима и тимовима 

- Учествовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељењским већима 

старијих и млађих ученика 

- Учествовање/координисање (од другог полугодишта) у Тиму за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања   

- Учествовање/координација малих тимова за заштиту  

- Координација Стручног актива за развој Школског програма  

- Учествовање у Тиму за ИО  

- Учествовање у Тиму за професионалну оријентацију  

- Сарадња са Вршњачким тимом «Чувари мира» (хуманитарне акције): «Дан ружичастих 

мајица» и «Хуманитарна томбола» 

9. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

- Сарадња са стручњацима из Центра за социјални рад Барајево. 

- Сарадња са васпитачима ПУ ,,Полетарац'' (одељење у Вранићу). 

- Сарадња са стручним службама школа на територији општине Барајево (ОШ ,,Кнез Сима 

Марковић'' и Средња школа Барајево) 

- Сарадња са Интерресорном комисијом на општини Барајево. 

- Сарадња са Општином Барајево 

- Сарадња са јавним тужилаштвом у Младеновцу (одлазак на саслушање због пријаве 

породичног насиља од стране ученице) 

-Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадња школских педагога и 

психолога у оквиру секције стручних сарадника основних и средњих школа 

-Континуирано стручно усавршавање унутар установе (присуство стручним предавањима, 

скуповима, секцијама; учествовање и реализација интерних обука у установи,  

-Континуирано стручно усавршавање изван установе (присуство акредитованим и 

неакредитованим обукама)  

10. Вођење документације, припрема за рад  

- Израда годишњег и месечних планова рада 

- Израда годишњег извештаја рада педагога 

- Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и родитељима 

- Вођење дневника рада активности школског педагога 

- Вођење евиденције стручног усавршавања у оквиру и изван установе 

- Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

- Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора знања 

(интернет, стручна литература ...) 

-Учешће у израда инструмената за аналитичко-истраживачки рад у установи (анкете, 

упитници...) 

-Припрема и договарање са психологом, тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у установи и изван ње. 

 

3.19.2. ПСИХОЛОГ 

(од 01. фебруара 2022. године са 50% ангажовања) 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Учешће у изради Годишњег извештаја рада установе  

- Учешће у изради Годишњег плана рада установе 
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- Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих планова 

за наредну школску годину 

- Учешће у реализацији активности предвиђених развојним планом установе 

- Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника – психолога 

- Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама  

- Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе 

- Прикупљање  и анализа индивидуалних образовних планова и сарадња са 

наставницима приликом њихове израде (персонализовани програми рада, педагошки 

профили, мере индивидуализације и евалуације) 

2. Организације педагошког рада установе 

 Примена педагошко-психолошких принципа у подели одељењских старешинстава и 

организацији васпитно-образовног рада у одељењу 

 Подела одељења првог и петог разреда (са педагогом) 

3. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада установе 

 Посета часовима редовне наставе (планиране посете, праћење појединих ученика, 

праћење рада наставника...) и ваннаставних активности  

 Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у установи ...) 

 Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

 Праћење постигнућа и адаптације ученика на почетку првог циклуса образовања 

(опсервација првог разреда) и приликом преласка на други циклус (опсервација петог 

разреда) 

 Анализа и вредновање ИОП документације (персонализованих програма учења, 

педагошких профила, мера индивидуализације, евалуације ИОП-а...) 

 Праћење постигнућа ученика петог разреда након преласка са разредне на предметну 

наставу 

4. Рад са наставницима  

 Консултативни рад са наставницима и одељењским старешинама у вези појединачних 

ученика и тешкоћа које су се јављале у раду са њима, као и поводом тешкоћа у раду са 

целим одељењем (посматрање часа, групне динамике, давање сугестија и предлога за 

даљи рад, као и припрема едукативних/дидактичких материјала) 

 Консултативни рад са одељењским старешинама у вези процедура праћења и 

оцењивања владања ученика (упознавање са правилником, обрасцима и корацима у 

реализацији процедура вођења појачаног васпитног рада са ученицима) 

 Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа по 

протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад) 

 Писање мишљења и дописа са одељењским старешинама, педагогом и директором 

Центру за социјални рад у вези ученика који показују извесне тешкоће понашања или 

друге облике ризичног понашања 

 Упознавање Наставничког већа и других стручних тела/тимова у установи са 

резултатима анкетирања и других облика истраживања психолога у установи  

 Рад на идентификовању талентованих ученика, као и оних који имају проблема у 

учењу и развоју, и давање предлога и сугестија наставницима за организовање 
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одговарајућег образовно-васпитног рада у складу са потребама или специфичностима 

поменутих ученика 

 Сарадња са одељењским старешинама у идентификацији ученика који показују неке 

облике ризичног понашања  

 Kонсултације и прикупљање података од учитеља четвртих разреда о ученицима, у 

циљу структуирања одељења петог разреда 

 Рад на откривању узрока споријег напредовања појединих ученика (или одељења) и 

предлагање одговарајућих педагошких мера 

 Сарадња са наставницима приликом израде ИОП-а (идентификовање ученика који 

имају потешкоћа у праћењу и савладавању  школског градива, пружање помоћи 

приликом писња персонализованог плана рада, педагошког профила ...) 

 Консултативни рад са наставницима почетницима и наставницима на замени (у вези 

индивидуалних карактеристика појединачних ученика и специфичности одељења) 

 Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за предају, 

припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле евиденције деце 

са ризичним облицима понашања, евалуације ...)  

 Анкетирање наставника о насиљу у школи, у оквиру рада Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

5. Рад са ученицима 

 Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак у 

школу (превремени, редован, одложени) 

 Структуирање одељења првог и петог разреда 

 Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни 

дисциплински проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик, ученик – наставник..) 

 Саветодавни рад са ученицима који врше повреду правила понашања у установи и 

који су пријављени за појачани васпитни рад 

 Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблеме емоционалне, социјалне или 

друге природе (анксиозност, страхови, импулсивно понашање, породични проблеми 

...) 

 Индивидуални рад са ученицима који показују тешкоће у учењу (упознавање ученика 

са методама и техникама ефикасног учења) 

 Анкетирање ученика о насиљу у установи и анализа и обрада резултата анкете (у 

сарадњи са члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања) 

 Рад на професионалној оријентацији ученика (Информисање ученика о образовним 

профилима и средњим школама, као и релевантним факторима избора занимања... 

Учествовање у организацији посета средњих школа у циљу презентације школа и 

пружања детаљних информација ученицима; Анкетирање ученика о њиховим 

професионалим интересовањима уз додатани индивидуални саветодавни разговор за 

заинтересоване ученике ...)  

6. Сарадња са родитељима 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају породичне проблеме и/или проблеме 

у понашању 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и развоју 
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 Сарадња са родитељима, и индивидуални саветодавни разговори са заинтересованим 

родитељима и ученицима, у оквиру професионалне оријентације ученика 

 Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака 

 Педагошко- психолошко образовање родитеља будућих првака (информисање, 

саветодавни разговори...) 

 Сарадња са родитељима приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у (писања педагошког профила и сл.) 

 Сарадња са представницима родитеља у оквиру рада Тимова установе 

7. Рад са директором, стручним сарадницима 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања редовне посете часова 

наставе и ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након 

посећеног часа према протоколу, разговори са наставницима наком посећеног часа...). 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу поделе одељењских старешинстава 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активноси у циљу 

превенције насиља у школи 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља 

 Сарадња са директором и педагогом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и компетенција 

 Сарадња са директором и педагогом приликом израде Годишњег извештаја и плана 

рада установе 

 Сарадња са директором и педагогом приликом израде образаца и табела за 

прикупљање различитих информација од наставника и родитеља (табеле евиденције, 

сагласности ...) 

 Сарадња са директором и педагогом у току васпитно-дисциплинских поступака 

 Сарадња са педагогом у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...) 

 Сарадња са педагогом приликом праћења вођења педагошке документације  

 Сарадња са педагогом приликом испитивања спремности деце за упис у први разред 

основне школе 

 Сарадња са педагогом током структуирања одељења првог и петог разреда 

 Сарадња са педагогом приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у 

 Сарадња са педагогом у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

 Сарадња са педагогом у реализацији програма професионалне оријентације 

 Сарадња са педагогом у изради инструмената за истраживачки рад и различитих 

образаца /табела евиденције ... 

8. Рад у стручним органима и тимовима 

 Учестовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељењским већима 

старијих и млађих ученика 

 Учествовање у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

 Учествовање у раду малих тимова за заштиту  
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 Учествовање у раду Тима за инклузивно образовање 

 Учествовање у раду Тима за професионалну оријентацију  

9. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

 Сарадња са стручњацима из Центра за социјални рад Барајево 

 Сарадња са васпитачима ПУ ,,Полетарац'' (одељење у Вранићу) 

 Сарадња са Интерресорном комисијом на општини Барајево 

 Сарадња са Општином Барајево 

 Сарадња са Друштвом психолога Србије 

 Континуирано стручно усавршавање унутар установе (присуство стручним 

предавањима; учествовање у реализација интерних обука у установи; учествовање у 

ажурирању профила установе на друштвеним мрежама). 

10. Вођење документације, припрема за рад  

 Израда годишњег и месечних планова рада психолога 

 Израда годишњег извештаја рада психолога 

 Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и 

родитељима 

 Вођење дневника рада активности школског психолога 

 Вођење евиденције стручног усавршавања  

 Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

 Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора 

знања (интернет, стручни часописи ...) 

 Израда инструмената за аналитичко-истраживачки рад у установи (анкете, 

упитници...) 

 Припрема и договарање са педагогом, тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у установи и изван ње. 

 

3.19.3. БИБЛИОТЕКАР 

 

Школска библиотека ради у матичној школи у Вранићу. Најважнији циљ рада школске 

библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености. 

Библиотека располаже фондом од око 3 600 књига. Садржи: дела из програма матерњег 

језика, дела из осталих предмета, сликовнице, приручну литературу, уџбенике и приручнике 

за све предмете као и књижевну и научно-популарну литературу. Корисници библиотеке су: 

ученици, наставници, сарадници,  као и остали запослени у школи. Све књиге су заведене у 

књиге инвентара за монографске публикације. У току је израда електронске базе како би се 

формирао електронски каталог - ИБГ програм за библиотечко пословање. Задуживање 

корисника библиотеке врши се преко карте читаоца. Води се књига инвентара, свеска уписа, 

дневник рада и др. Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и 

програм васпитно-образовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну делатност;  

библиотечко-информациону делатност; културну и јавну делатност; стручно усавршавање; 

остале активности.  

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку, како за читање обавезно предвиђених дела 

школске и домаће лектире, тако и књига које нису предвиђене наставним планом и 

програмом.Таквих књига је све више, а број деце која читају расте. У школи се спроводи 
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акција: ,,Поклони књигу школској библиотеци“. У акцији учествују сви ученици и радници 

школе. Сваке године излази школски лист: ,,Школски забавник (ове године број 9)  

      АКТИВНОСТИ  ПО  МЕСЕЦИМА:                                                       

СЕПТЕМБАР:  

- Уређење библиотечког простора; 

- Проналажење уџбеника за ученике од првог до осмог разреда; 

- Обогаћени једносменски рад - план и програм рада, формирање група; 

- Радионице са ученицима; 

- 08. 09. 2021. године - Међународни дан писмености - материјал послат на вибер групу; 

- Рад на евиденцији група за изборне предмете и слободне активности; 

- Уређење ФБ прича на школском профилу током целе године, праћење конкурса и подела 

материјала везаног за значајне догађаје и празнике на вибер групи; 

- Значај рециклаже; 

- 22. 09. 2021. године - ФБ прича-Међународни дан мира; 

- 23. 09. 2021. године - Покретање акције добровољног донирања књига - Поклањам књигу 

школској библиотеци; 

-Током године рад у школским тимовима; 

ОКТОБАР: 

- Писање извештаја за МБС базу (Градска библиотека - Народна библиотека); 

- Учешће у стварању новог Правилника за рад школске библиотеке; 

- Подношење молбе за куповину рачунара и програма за електронско библиотечко пословање 

- унапређење библиотечке делатности у школи; 

- Уређење полица, лепљење књига - санација; 

- Учлањење првака и петака - издавање нових чланских карти - упис нових чланова; 

- Инвентарисање и лепљење бар код налепница; 

- Праћење конкурса и учешће; 

- Актуелне обуке у школи; 

- Разговори о прочитаним делима - анализа; 

- Обележавање Дечје недеље, дечја права – ламинирање/пластифицирање  материјала; 

- Рад у школским тимовима; 

- 09. 10. 2021.године - израда извештаја за МБС базу и слање; 

- 20. 10. 2021. године - Дан јабука, радионица, пано, материјал за вибер групу; 

- 21. 10. 2021. године - Дан сећања на српске жртве у другом светском рату, разговор; 

НОВЕМБАР: 

- Посета првака – оба одељења библиотеци - час посвећен упознавању простора, правилима 

коришћења књига; 

- Учлањење и промовисање рада библиотеке; 

- Учлањење ученика подручних одељења Мељак и Шиљаковац - исписивање чланских карти; 

- Додела захвалница донаторима књига; 

- Актуелне обуке - вебинари; 

- 06. 11. 2021. године - подела материјала о Вуку С. Караџићу - вибер група; 

- Сарадња са ЗВКОВ; 

- Одабир и наручивање програма за библиотечко пословање; 

- Инсталирање рачунарске опреме; 

- Библиотечки надзор од стране Градске библиотеке Београд; 
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- Конкурси - обавештавање; 

- Радње за припрему ревизије библиотеке; 

ДЕЦЕМБАР: 

- Наручивање бар код налепница за електронско библиотечко пословање – ИБГ (Милош 

Пантелић); 

- Инсталирање програма и бар код читача; 

- Конкурс -,,Железница очима деце“- учешће; 

- Електронско инвентатисање и кодирање књига; 

- Формирање комисије за ревизију библиотечког фонда; 

- Ревизија библиотечког фонда; 

ЈАНУАР: 

- Обележавање Школске славе Свети Сава, радионица - тематски дан; 

- Инвентарисање - електронски унос; 

- Ревизија библиотечког фонда; 

ФЕБРУАР: 

- Обележавање Дана гласног читања, радионице, видео снимци - учешће у акцији; 

- Писање извештаја о спроведеној акцији гласног читања; 

- Извештај за МБС базу (Градска библиотека - Народна библиотека); 

- Актуелне обуке; 

- Инвентарисање, издавање књига; 

- Учествовање у петој акцији ,,Читајмо гласно“- обележена акција и послат извештај; 

МАРТ: 

- Уређење библиотечког простора; 

- Штампање сигнатурних ознака за полице са књигама; 

- Инвентарисање и обележавање са бар код налепницама; 

- Учешће на годишњој скупштини Друштва библиотекара Србије у Београду; 

- Стручна обука у Градској библиотеци Београд;        

АПРИЛ: 

- Израда тематског паноа – народна традиција и Ускрс; 

- Израда паноа - мапа ума Ускрс; 

- 22. 4. 2022. године - Дан планете Земље, радионица, пано, материјал, песме, видео; 

- Часови у библиотеци – пети разред - Упознајмо се са Урошем Петровићем; 

МАЈ: 

- Часови и предавања у библиотеци - подршка ученицима; 

- Слање материјала на вибер групу; 

- Израда презентације - Планирање рада школске библиотеке као плана и програма школе; 

- Студијско путовање у Кидричево и посета једне градске и сеоске школе; 

- Размена искустава у раду библиотека - књижница и школа (директор и библиотекар); 

- Инвентарисање и наручивање бар код налепница; 

ЈУН 

- Награђивање најбољих читалаца у школи; 

- Одабир књига за одличне ученике; 

- Селектовање по разредима; 

- Издавање књига и евиденција враћања (осми разред); 

- Конкурс – обавештења; 
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- Материјал за Школски забавник број 9; 

- Радионице и рад са ученицима; 

- Актуелне обуке и рад у тимовима; 

- Наручивање бар код налепница; 

- Израда списка одличних ученика – млађи и старији разреди; 

Реализација  плана : 

Образовно- васпитна делатност 

 Планирала сам активности у раду са ученицима; ученици  су упознати са радом 

библиотеке и врстама библиотечке грађе; пружала сам помоћ ученицима при избору књига, 

часописа, енциклопедија; подстицала интересовања ученика за читање књига; препоручивала 

актуелне наслове за децу; давала неопходна упутства за писање реферата и семинарских 

радова; Обележавали смо важне дане, догађаје и годишњице (Дан школе, Дан књиге ... ) 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

Информисала сам предметне наставнике о набавци уџбеника и приручника  за 

поједине предмете; укључена сам у рад пет тимова; присуствовала сам седницама 

Наставничког већа, Одељењског већа,  као и седницама  Школског одбора.   

Библиотечко - информациона делатност 

Планирала сам рад током године; уређивала  простор библиотеке; Сређивала књиге и 

ознаке на полицама;  писала чланске карте; остваривала стручне послове (тј. инвентарисала 

поклоњене и купљене књиге ). 

Културна и јавна делатност 

Припремали смо и сакупљали материјал за школски лист; организовали смо разне 

радионице - само дозвољене због епидемиолошке ситуације; песничке часове; правила ФБ 

приче на профилу школе; припремали и организовали обележавање важних  датума – 

материјал, онлајн.  

Стручно усавршавање и остали послови 

Редовно пратим педагошку и стручну литературу; учествујем у семинарима и 

стручним саветовањима за школске библиотекаре; сарађујем са Градском библиотеком  

Београд; посећујем вебинаре различите тематике; планирам  сарадњу са Друштвом школских 

библиотекара и учлањење у друштво. 

Члан сам Друштва школских библиотекара Србије и учествовала сам на годишњој 

скупштини и обуци у Градској библиотеци Београда; Пратим акције и актуелне објаве 

Друштва. 

 

3.20. СЕКРЕТАРИЈАТ УСТАНОВЕ 

 

3.20.1. СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 

 

Редни број Опис пословне активности 

1. Израда општих  аката: У претходном периоду  израђена су или извршене промене на девет  

интерних аката: 

Статут установе; План заштите од пожара; План заштите и спасавања и план поступања у 

ванредним ситуацијама.  Добијена је сагласност МУП-а РС – Сектора за ванредне ситуације 

Београд на све планове поступања установе у ванредним ситуацијама. На основу одобреног 

Програма основне обуке запослених за заштиту од пожара извршена је основна обука свих 

запослених у установи. 
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2. Учешће у раду Школског одбора: Присуствовао на пет седница  Школског одбора, водио 

записник и евиденцију рада школског одбора. Учествовао у поступку избора новог сазива 

Школског одбора. 

3. Учешће у раду Тима за заштиту од насиља, дискриминације, занемаривања и злостављања: 

Секретар у складу са ЗОСОВ-ом  према потребама, активно учествује у раду тима и 

присуствује седницама.  

4. Послови јавних набавки: Секретар установе  се бавио израдом плана  јавних набавки за 

календарску годину и у складу са потребама  вршио припреме и предлоге за промену  Плана 

јавних набавки. Секретар је непосредно одговоран за реализацију Јавних набавки, 

покретањем  и спровођењем поступака, као и процесом контроле и пријема набављених 

добара, радова и услуга.   

5. Послови везани за упис  првака- портал Е-Управа: Секретар непосредно врши пријем 

уписне документације за ђаке прваке, и врши упис будућих првака у  систем/портал  Е-

УПИС који функционише у оквиру Е-управе, врши расподелу и  на предлог стручне службе 

школе, формира одељења. За следећу школску годину  у матичној школи и подручним 

одељењима уписано је 65 првака у  четири одељења. 

Секретар извештава ШО о процесу уписа ученика у први разред. 

6. Завршни испит ученика осмог разреда: Секретар установе,  као члан школске комисије, 

учествује у свим сегментима реализације  Завршног испита за ученике осмог разреда. 

7. Вођење евиденција:  Секретар обавља стручне и административно техничке послове 

везане за: 

Евиденције  запослених, прикупља, контролише и чува персонална досијеа запослених– 

уједно је овлаштен  за  рад на порталу Централног регистра- одјава пријава запослених. 

Секретар прати  рад  наставника  на порталу Е дневник. 

Секретар  заједно са стручном службом школе контролише вођење  матичних књига за 

ученике установе. 

8. Издавање јавних исправа: Секретар се бавио пословима издавања јавних исправа 

(преводнице, сведочанства, ђачке књижице, потврде о школовању и радном ангажовању) и 

копија и дупликата јавних исправа које ученици и запослени користе у разне сврхе. 

9. Рад са запосленим: Секретар се стара о статусу запослених, израдом уговора о раду, 

Решења, Одлука  и других персоналних аката којима се регулише радно правни статус 

запослених. 

10. Стручна помоћ директорки установе: 

- Продужени боравак 

-Ђачка задруга, секретар је задужен за израду оснивачког акта, организацију оснивачке 

скупштине  

- Дисциплински поступци које директор води против ученика и запослених у установи 

- Инспекцијски прегледи, секретар присуствује свим инспекцијским прегледима које 

надлежне инспекцијске службе обављају у установи. 

11. Послови безбедности и здравља на раду: Секретар је лице именовано за спровођење 

послова безбедности и здравља на раду, у протеклој години израђени су протоколи, 

правилници и пратећа акта. У сарадњи са фирмом АКТИВА-ВАРНОСТ вршено је редовно 

испитивање и тестирање новозапослених и извршена је припрема за обављање испитивања 

радне околине за запослене и ученике установе.  

12. Послови Финансијског управљања и контроле: секретар је заједно са шефом 

рачуноводства израдио сва потребна акта (прописана законом о фин. управљању и контроли)  
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урађена је општа анализа стања и заједно са радним тимом донете су мере за побољшање 

општег стања у области финансија. Израђен је годишњи извештај о ФУК-у за 2021. годину.  

13. Послови везани за Заштиту од пожара: Секретар школе је лице именовано за извршавање 

послова Заштите од пожара. У 2021. извршена је контрола свих мобилних уређаја за гашење 

пожара, контрола хидрантске и громобранске мреже као и контрола исправности против 

паник лампи.  Урађен је интерни правилник о основној обуци запослених за заштиту од 

пожара као и тестови за обуку која је планирана за новембар 2021 и сви запослени су 

тестирани. 

14. Послови  везани за  заштиту података о личности: Секретар је именовано лице именовано 

од стране директора установе за послове везане за заштиту података о личности.  

15. Израђен је план заштите у ванредним ситуацијама, а документа су званично прихваћена  

од стране надлежних институција.  

16. Послови везани за поступање и представљање установе пред  судовима: 

Секретар обавља послове везане за представљање Установе (као институције и њених 

представника) пред домаћим судовима. У 2021. Секретар је пружао правну заштиту у тужби 

коју је бивши запослени покренуо против директорке установе, а у сарадњи са Државним 

правобранилаштвом припрема и експедује документа потребна за вођење поступка који 

запослени, помоћно особље, води против установе. 

17. Послови везани за повереника за информације од јавног значаја: У школској 2021/2022. 

имали смо два захтева за приступ информацијама од јавног значаја. 

Секретар је прикупио, образложио и експедовао тражену документацију 

18. Учешће у раду Комисије за избор ученика генерације: Секретар установе је израдио и дао 

на јавни увид Правилник о избору ђака генерације. Правилник је усвојен и ушау у употребу 

приликом избора ђака генерације у школској 2021/2022. Секретар је активно учествовао у 

раду комисије за избор ђака генерације. 

19. Вођење Архива: секретар је задужен за вођење архива, пријем, евиденцију, сортирање и 

отпис архивске грађе. У протеклој години секретар је сачинио и нови правилник о Архиви и 

архивском пословању као и листу о категоријама и роковима чувања архивске грађе.....  

20. Помоћ за израду финансијског плана спровођење поступака пописа имовине: секретар је 

у претходном периоду био именован за члана  школске пописне комисије, израдио је 

потребна решења о именовању, а заједно са  шефом рачуноводства  припремао је извештаје 

за органе установе. Секретар помаже шефу рачуноводства око израде финансијског плана 

који је основа за израду Плана јавних набавки. 

21. Израда и имплементација  пројеката: секретар је израдио пројекат везан за  развој 

школског спорта  у 2021 и 2022. години.  По одлуци ШО секретар је и реализатор пројекта. У 

протеклом периоду израђено је четири квартална и годишњи извештај о реализацији 

пројекта, набавке реквизита и опреме. Заједно са  наставницима и  директорком установе 

радим на оснивању нових спортских секција. 

Учествовао у организацији манифестације „Дан јабука“.  

22. Секретар активно учествује у сарадњи са друштвеном заједницом,  другим школама и 

институцијама, невладиним организацијама, спортским клубовима, секретаријатом и 

школском управом. 

 

3.20.2. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

 

• Учествовала сам у припремама и изради финансијског плана Установе, 

• Уносила сам финансијски план у систем ИФИСуП, 
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• Израђивала сам периодичне и годишње обрачуне (Квартални извештај-трошење 

средстава од редовних материјалних трошкова и осталих уплата од нивоа града, 

Образац 5-Извештај о извршењу буџета-извештај прихода, расхода и издатака по 

изворима примања, Годишњи попис основних средстава, стања у благајни, 

потрживања и обавеза, Завршни рачун-пословање током једне календарске године), 

• Припремала сам финансијске извештаје за Школски одбор. 

• Старала сам се облаговременом и тачном евидентирању сваке промена у 

књиговодственим и другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског 

резултата Школе, 

• Сарађивала сам са органима Установе и запосленим лицима у вези с обављањем 

својих послова, 

• Старала сам се о евидентирању потраживања Установе према другим лицимаи 

предузимала мере за њихову наплату, 

• Старала сам се о евидентирању дуговања Установе према другим лицима и 

предузимала мере за њихово измирење, 

• Водила сам потрбну документацију материјалног и финансијског пословања у складу 

са законским прописима, 

• Организовала сам и коодинирала рад службе рачуноводства, 

• Организовала сам и координирала рад на попису средстава и инвентара Установе, 

• Пратила сам законске и друге прописе и друге правне акте који се односе на послове 

које обављам, 

• Стручно сам се усавршавала, 

• Обављала сам послове у вези са надлежном Управом за јавна плаћања и Пореском 

управом, 

• Обрачунавала сам и вршила исплату плате, боловања, накнаде плате, накнаде 

трошкова запослених и друга примања и о истима водила евиденцију, 

• Припремала сам документацију за поврат средстава од  акциза за плаћено  лож уље и  

средства добијена од акциза од Пореске управе враћала у буџет и о томе обавештавала 

надлежне, 

• Руковала сам новчаним средствима системом  електронског платног промета, 

• Водила сам  књигу улазних фактура, Централни регистар фактура и Систем 

електронских фактура, 

• Састављала сам статистичке извештаје из области финансијског пословања. 

 

3.20.3. ФИНАНСИЈСКО – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК 

 
- Учествовала сам у обрачуну плате, и о томе водила евиденцију; 

- Обављала сам послове у вези са накнадама за превоз запослених и ученика установе; 

- Водила сам родитељски рачун, правила сам задужења за: осигурање ученика и разне 

уплате по другим основама (издавала сам све признанице и књижила све уплате по 

том рачуну уз помоћ и надзор шефа рачуноводства); 

- Водила сам благајнички дневник; 

- Обављала сам послове у вези осигурања ученика и запослених лица (од несрећног 

случаја), водила евиденцију осигураних, издавала сам обрасце за пријаву накнаде 

штете које оверава Установа; 

- Подносила сам месечни извештај о дуговањима запослених и ученика; 
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- Водила сам главни деловодни протокол и попис аката; 

- Сарађивала сам са органима Установе и запосленим лицима у вези с обављањем 

својих послова; 

- Пратила сам законске и друге прописе и друге правилнике у вези с обављањем својих 

послова; 

- Издавала сам потврде ученицима и родитељима; 

- Вршила сам исплату зарада и других накнаде, као и друга примања радника и водила 

евиденцију о истим; 

- Водила сам картоне зарада и обрасце из области рада; 

- Састављала сам статистичке извештаје из области финансијског пословања, обављала 

сам послове са платним прометом;  

- Вршила сам отпремање свих писмених пошиљки и обављала сам све 

административно-техничке послове у вези са слањем и пријемом поште; 

- Вршила сам набавку средстава за хигијену, канцеларијског материјала, резервне 

делове за остале потребе (сијалице, боје и други материјал); 

- Вршила сам набавку алата и друге опреме по захтеву помоћно-техничког особља; 

- Вршила сам набавку учила и друге опрему; 

- Вршила сам копирања;  

- Сарађивала сам са секретаром Установе, шефом рачуноводства и осталим 

запосленима. 
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IV ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

 

4.1.  ДИРЕКТОР 

 

На основу члана 126. Закона о основама  система образовања и васпитања у школској 

2021/2022. години, почев од 01. 09. 2021. године па дo 31. 08. 2022. године сам, у сарадњи са 

стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством школе, помоћно-

техничким особљем школе, органима локалне самоуправе, надлежне Школске управе и 

инспекцијског сектора, обављала следеће активности: 

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

других активности установе; 

2) старала се о квалитету рада, самовредновању рада установе, стварању услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривању исхода постигнућа и унапређивању 

образовно-васпитног рада:; 

3) старала се о остваривању Развојног плана установе; 

4) одлучивала о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговарала за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружала подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика 

7) организовала и вршила педагошко–инструктивни увид и пратила квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе, предузимала мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

8) планирала и пратила стручно усавршавање запослених и спроводила поступак за 

стицање звања наставника и стручних сарадника; 

9) одговорна за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 

10) предузимала мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о основама 

система и образовања; 

11) предузимала мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

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

установи у оквиру јединственог информационог система просвете ,,ЈИСП“, „Доситеј“ 

и ,,Лична карта“; 

13) старала се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима 

од интереса за рад установе и поменутих органа; 

14) сазивала и руководила седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума, без 

права одлучивања; 

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

установи; 

16) сарађивала са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика 

установе и Саветом родитеља; 

17) сарађивала са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика 

установе и Саветом родитеља; 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 108 www.ospavlepopovic.edu.rs 

18) одлучивала о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених; 

19) доносила општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

20) обезбеђивала услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и 

запослених, у складу са Законом о основама образовања у васпитања и другим 

законима; 

21) сарађивала са ученицима и ученичким парламентом; 

22) одлучивала по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 

радни однос; 

23) обављала и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

4.2. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У току школске 2021/2022. године Школски одбор је одржао пет редовних и четири ванредне 

седнице, следећим редоследом: 

 14. 09. 2021. године (28. седница/редовна); 

 15. 10. 2021. године (29. седница/ванредна); 

 24. 11. 2021. године (30. седница/редовна); 

 31. 01. 2022. године (31. седница/редовна); 

 24. 02. 2022. године (32. седница/ванредна); 

 18. 04. 2022. године (33. седница/редовна); 

 10. 06. 2022. године (34. седница/ванредна); 

 18. 04. 2022. године (35. седница/редовна); 

 05. 07. 2022. године (36. седница/ванредна). 

Tоком ових девет седница Школски одбор је реализовао следеће садржаје из домена своје 

надлежности: 

 Усвојен је Годишњи извештај  о раду школе за школску 2020/2021. годину; 

 Разматрали информације о: успеху и дисциплини ученика на крају школске 

2020/2021. године, полагању завршног испита за ученике осмог разреда и њиховом 

упису у средње школе; 

 Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину; 

 Разматрали информације о: броју ученика у школи, упису првака, подели бесплатних 

уџбеника; 

 Разматрали информације о: поступцима за избор најбољег понуђача за осигурање 

ученика и извођење екскурзија и наставе у природи у школској 2021/2022. години; 

 Реализовали конкурсне радње за избор директора установе (предали комплетну 

документацију надлежној Школској управи); 

 Склопили уговор са изабраним кандидатом за директора установе на одређено време; 

 Донета сагласност да установа код надлежних органа покрене поступак за добијање 

сагласности за издавање објекта школске спортске сале трећим лицима; 

 Усвојен је Анекс годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину; 

 Усвојен је план Јавних набавки и анекс плана  Јавних набавки за 2021/2022. године; 

 Усвојен је извештај о Финансијском пословању школе и Завршни рачун; 

 Доношење финансијског плана рада школе у 2022. години; 

 Упознало се са извештајем о попису: непокретне, финансијске и нефинансијске 

имовине школе на дан 31. 12. 2021. године; 

 Разматрао је поступање школе по мерама за спречавање ширења вируса Covid 19; 
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 Усвојен је шестомесечни извештај о раду директора школе за период од 01. 09. 2021. 

године до фебруара 2022. године; 

 Разматрао је предлоге  о планираним радовима у школи; 

 Разматрали и доносили одлуке у вези инспекцијских надзора у школи; 

 Разматрали сарадњу са музичком школом ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца и наставак 

коришћења школског простора, 

 Донели Правилник о раду школске библиотеке; 

 Разматрали разрешење старих и именовање нових чланова Школског одбора; 

 Разматрали информације о пробном и завршном испиту ученика осмог разреда; 

 Усвајање Интерног правилника о сталном стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника у установи; 

 Дали сагласност за формирање комисије за ревизију библиотечког фонда; 

 Доносио одлуку о верификацији чланова Стручног актива за развојно планирање 

школе; 

 Дали сагласност на предлог о формирању радне групе за издавање школске 

фискултурне сале; 

 Информисани о процедури избора нових чланова Школског одбора за мандатни 

период јул 2022 – јул 2026.; 

 Донео одлуку о испуњености услова за обављање делатности основног 

образовања и васпитања Основне школе ,,Павле Поповић“ Вранић и предавању 

захтева за верификацију установе; 

 Информисани о плану надокнаде часова; 

 Информисани о активностима школе, урађеним анкетама испитивања мишљења 

ученика, наставника и родитеља у вези извођења образовно-васпитног рада; 

 Разматрали информације о актуелним темама у школи; 

 Разматрали анализе успеха и дисциплине ученика по класификационим периодима;  

 Информисани о вођеним васпитно – дисциплинским поступцима против ученика и 

дисциплинским поступцима против наставника; 

 Давали одговоре на уложене приговоре родитеља органу управљања на закључке 

директора за окончање васпитно – дисциплинских поступака; 

 Донео одлуку о доношењу Школског програма за период 2022/2023 – 2025/2026.; 

 Донео одлуку о увођењу наставе продуженог боравка хомогених група ученика првог 

и другог разреда у матичној школи у Вранићу и хетерогене групе ученика првог и 

другог разреда подручном одељењу у Мељаку; 

 Разматрали  периодично реализацију Развојног плана школе у периоду 2020-2023. 

године;  

 Разматрали  периодично евалуацију реализацију пројекта Обогаћени једносменски 

рад са примерима добре праксе; 

 Донели усаглашења Статута установе у складу са изменама и допунама Закона о 

основном образовању и васпитању;  

 Сачињен је извештај о раду Школског одбора у школској 2021/2022. години; 

 Бавио се и другим питањима из своје надлежности  која су утврђена Законом и 

Статутом установе. 
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4.3.  САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2021/2022. године Савет родитеља је одржао пет редовних и пет ванредних 

седница, следећим редоследом: 

14. 09. 2021. године (1. конститутивна седница/редовна); 04. 10. 2021. године (1. 

седница/ванредна); 18. 11. 2021. године (2. седница/редовна); 23. 12. 2021. године (2. 

седница/ванредна); 02. 02. 2022. године (3. седница/редовна); 23. 02. 2022. године (3. 

седница/ванредна); 29. 03. 2022. године (4. седница/ванредна); 15. 04. 2022. године (4. 

седница/редовна); 30. 05. 2022. године (5. седница/ванредна); 30. 08. 2022. године (5. 

седница/редовна). 

Tоком ових десет седница Савет родитеља је реализовао следеће садржаје из домена своје 

надлежности: 

 На првој конститутивној седници именован је нови сазив Савета родитеља, изабран 

председник и записничар; 

 Усвојен је извештај о раду Савета родитеља у школској 2020/2021. години; 

 Разматран је извештај о раду директора установе за 2021/2022. годину; 

 Усвојен је план рада Савета родитеља за школску 2021/2022. годину; 

 Упознали се са Пословником о раду Савета родитеља; 

 Разматран је Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину; 

 Упознали се са школским календаром и динамиком рада у школској 2021/2022. 

години; 

 Упознали се са Правилником о понашању ученика, наставника и родитеља у 

установи; 

 Упознали се са планом стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

 Донета је одлука о избору осигуравајуће куће за ученике; 

 Донета је одлука о прихватању годишњег плана за извођење екскурзија, излета и 

наставе у природи за школску 2021/2022. годину; 

 Дали предлог Школском одбору да се не изводе екскурзије и рекреативна настава због 

проглашења ванредног стања епидемије COVID 19; 

 Разматрали о могућностима помоћи родитеља школи; 

 Делегирали чланове Савета родитеља за учешће у раду актива и стручних тимова у 

школи; 

 Упознали се са пројектом ,,Бесплатни уџбеници“; 

 Учествовали у реализацији пројекта Беотаблет; 

 Учествовали у реализацији пројекта ,,Безбедан пут до школе safe2school“; 

 Учествовали у одржавању манифестације под називом „Дечије поподне“; 

 Разматрали извештаје стручне службе о успеху и дисциплини ученика на крају 

класификационих периода школске 2021/2022. године; 

 Разматрали проблеме око  дисциплине у школском превозу и понашања ученика; 

 Делегирали два члана за новоформирани Општински савет родитеља по Закону о 

основама система образовања и васпитања; 

 Делегирали три члана за будући састав Школског одбора са мандатним периодом 

2022-2026.; 

 Упознали се са делокругом рада Стручног тима за заштиту; 
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 Упознали се са делокругом рада Стручног тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва; 

 Упознали се са делокругом рада Стручног тима за професионални развој; 

 Упознали се са делокругом рада Стручног тима за информационо – комуникационе 

технологије; 

 Упознали се са делокругом рада Стручног тима за обогаћени једносменски рад; 

 Учествовали у две хуманитарне акције „Деца деци“; 

 Учествовали у поступку избора уџбеника за трећи и седми разред основне школе; 

 Учествовали у поступку избора уџбеника за четврти и осми разред основне школе; 

 Изабрали дистрибутера за набавку уџбеника; 

 Савет родитеља није подржао акцију да се са родитељског рачуна уплати годишња 

чланарина за Организацију Црвени крст; 

 Организовали дружења ученика старијих разреда у циљу превенције вршњачког 

насиља; 

 Организовали састанак са представницима школе, локалне заједнице и представника 

Delhaize поводом безбедности школараца приликом испоруке робе; 

 Давање мишљења за настављање пројекта Обогаћеног једносменског рада у школској  

2022/2023. године; 

 Давање мишљења за организацију продуженог боравка за ученике првог и другог 

разреда у матичној школи у Вранићи и подручној школи у Мељаку у школској  

2022/2023. години; 

 Информисани о активностима школе око предаје елабората за стицање статуса Модел 

установе за развој школског спорта и Обогаћеног једносменског рада; 
 Информисани о инспекцијским редовним и ванредним надзорима у установи, 

наложеним мерама, односно активностима установе након надзора; 
 Упознали се са случајевима вођења васпитно – дисциплинских поступака против 

ученика поводом повреда забране Закона; 
 Делегирали члана Савета родитеља за рад комисије за избор Ученика генерације; 

 Учествовали у организацији завршног испита ученика осмог разреда; 
 Анализирали васпитну улогу школе; 

 Договарали се око одржавања Базара књига/враћања књига ради размене уџбеника; 
 Учествовали на обуци ,,Чувам те” на националној платформи; 

 Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог разреда; 

 Разматран је извештај о раду директора установе; 

 Договорена је даља сарадња са музичком школом ,,Марко Тајчевић“  из Лазаревца; 

 Организована је прослава матурске вечери; 

 Упознали се са извештајем о самовредновању рада установе школске 2021/2022. 

године. 
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V ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

5.1. АНАЛИЗА ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА  

 

Педагошко – инструктивни рад за школску 2021/22. годину обављали су педагог и 

психолог. Укупно је посећено 50 часова. Од тога- педагог је посетио 47, а психолог 7 часова. 

Посећено је 15 часова код наставника разредне и 35 часова код наставника предметне 

наставе. 

 

 

Врста посећених часова 

наставници 

разредне 

наставе 

наставници 

предметне 

наставе 

укупно 

Редовна настава 2 (1 онлајн) 2 (1онлајн) 4 

Огледни час 1 4 5 

Угледни час 8 13 (1 онлајн) 21 

Тематски дани  1 1 

Посета код нових наставника/учитеља 2 4 6 

Опсервација ученика / 6 6 

Праћење ученика који слабије напредује 1 / 1 

Полагање испита за лиценцу / 2 2 

Посета поводом жалбе наставника на 

дисциплину ученика 
/ 1 1 

Интердисциплинарна настава / 2 2 

Часови додатне/допунске наставе 1 / 1 

У току посете часова вршено је праћење присуства индикатора свих пет стандарда квалитета 

школског часа. Добијени су следећи резулати: 

 

 Стандард 2.1 (Наставник ефикасно управља процесом учења на часу) са просечном 

оценом 2,72. 

 Стандард 2.5 (Сваки ученик има прилику да буде успешан) – 2,08 

 Стандард 2.2 (Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитиним потребама 

ученика – 2,08 

 Стандард 2.3 (Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу) – 1,74 

 Стандард 2.4 (Поступци вредновања су у функцији даљег учења) – 1,56 

 

Стандард 2.1 (Наставник ефикасно управља процесом учења на часу)  

 

Ученицима су у највећој мери јасни циљеви/исходи часа, разумеју зашто то што је планирано 

треба да се научи,  као и објашњења и кључнe појмовe. Наставници углавном поступно 

постављају питања, задатке и захтеве различитог нивоа сложености. У нешто мањој мери је 

уочено усмеравање интеракције међу ученицима од стране наставника тако да је оно у 

функцији учења. Заступљеност појединачних индикатора је прилично равномерно 

заступљена код наставника предметне и разредне наставе, с тим да је код наставника 
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предметне наставе у нешто већој мери присутан индикатор 2.1.1. (Ученицима су јасни 

циљеви часа...).  

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитиним потребама ученика 

 

У значајној мери наставници прилагођавају захтеве могућностима својих ученика и 

посвећују време и пажњу свакоме у складу са његовим образовно-васпитним потребама. Са 

неким ученицима се ради индивидуално док други раде у групи или самостално. На великом 

броју часова ученици могу да бирају задатке „по својој мери“ јер су задаци разврстани по 

тежини на више нивоа.  Наставници који раде са ученицима по ИОП-у, или уз мере 

индивидуализације, у делимичној мери примењују посебне задатке/активности у раду са 

њима. Могуће је и да део проблема лежи у нередовном посећивању допунске наставе и 

недовољној заинтересованости и мотивацији за рад поменутих ученика. Ипак, приметна је 

вршњачка подршка и настојање великог броја наставника да и их укључе у рад и интеракцију 

са другим ученицима. 

 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на 

часу 

 

Ученици у задовољавајућој мери повезују предмете учења са претходно наученим из других 

области и из свакодневног живота, и углавном показују да су разумели предмет учења на 

часу и да су у стању да примене научено. Наставници, дакле, уче ученике како да повезују 

градиво са већ постојећим знањем и искуством и како да стечена знања учине 

функционалним. Ипак, неопходно је и да наставници подстичу ученике да самостално 

реализују, планирају и вреднују пројекте у настави као и да критички процењују и 

анализирају идеје, одговоре и решења.  

 

2.4 Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

 

На часовима наставе постоји формативно и сумативно оцењивање, које се врши у складу са 

прописима и које је заступљено у мањој мери, али ипак постоји евидентан помак у односу на 

претходну школску годину. Неопходно је давати чешће повратне информације како 

појединачно ученицима, тако и одељењу у целини, као и подстицати ученике да критички 

процењују свој напредак и напредак осталих ученика. Такође потребно је учити ученике како 

да постављају циљеве у учењу 

 

2.5 Сваки ученик има прилику да буде успешан 

 

Наставници, у највећем броју случајева, показују поверење у могућности ученика, имају 

позитивна очекивања од њих у погледу успеха, подстичу ученике на међусобно уважавање и 

одржавање дисциплине у складу са договореним правилима и увремењено и примерено 

реагују на кршење или неуважавање истих. Подршка ученицима се испољава и кроз 

позитивне коментаре, честе похвале за уложени труд или остварени резултат, охрабривање, 

брижност и емпатију...  

Ипак, препоручљиво је ученицима чешће пружити прилику самосталног избора у вези са 

начином обраде теме, обликом рада или материјала- и то је ефикасан начин  којим би се 

могло позитивно утицати на развој њихове мотивације, аутономије и иницијативе у раду.  
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Индикатори који су у највећој мери заступљени су: 

 

 2.1.1 Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано    

           треба да научи 

 2.3.2   Ученик повезује предмет учења са претходно наученим предметним  

           областима, професионалном праксом и свакодневним животом 

 2.1.2 Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове 

 2.3.1 Активности/ радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, 

умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења 

 2.1.4.  Наставник поступно поставља питања и задатке и захтеве различитог нивоа 

сложености 

 2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања 

 

Индикатори који су у најмањој мери заступљени су: 

 2.3.6 Ученик планира, реализује, вреднује пројекат у настави самостално или уз  

           помоћ наставника 

 2.4.5 Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика 

 2.2.4   Наставник примењује специфичне задатке, активности, материјале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализације 

 2.2.5   Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима 

Уколико упоредимо резултате анализе педагошко-инструктивног рада прошле и 

текуће школске године, можемо уочити извесне али не претерано значајне разлике. Ове, баш 

као и претходне године, најзаступљенији стандард је 2.1 (Наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу), а на другом месту је стандард 2.5 (Сваки ученик има прилику да 

буде успешан). Што се тиче стандарда 2.4. који је изнова био најслабије оцењен на њега 

треба обратити више пажњу у наредном периоду. Ипак приметна је разлика у односу на 

претходну школску годину- ситуација је нешто боља и стандард је ипак присутнији тј. 

заступљеније је формативно и сумативно оцењивање. Разлог томе су врло вероватно стручна 

усавршавања на ову тему која су наставници похађали, и надамо се да ће на томе радити и у 

будуће.  

 

5.2. ЗАПАЖАЊА ДИРЕКТОРА О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА  

Врста 

посећених 

часова 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

Р
ед

о
в
н

а 
н

ас
та

в
а 

и
 

в
ан

н
ас

та
в
н

е 
ак

ти
в
н

о
ст

и
 1. ЧОС: 

81 Договор око реализације 

часова/ЧОС 

(утврђивање) 

 
Борис Бубало 

 
23. 9. 2021. 

 
директор 

2. Руски језик 
В квартире 

(утврђивање) 

Ведрана 
Стојановић 

23. 9. 2021.  директор, педагог 

3. Српски језик/Природа и 

друштво 
15 Именице (провера) 

 

Рада Ђукић 
Петровић 

 

7. 10. 2021. 

 

директор 
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34 Класификација предмета према 

својствима  

(провера) 

4. Енглески језик: 

Grammar (talking about abilities- 

can/can t) 

(обрада) 

Александра 

Живаљевић 

7. 10. 2021.  директор 

5. Српски језик/Српски језик 

24 Мој најбољи друг/другарица 

(утврђивање) 
44 Да вам певам што истина није 

(обрада) 

 

 

Драгана 
Мићић 

 

 

7. 10. 2021. 

 

 

директор 

6. Биологија 

82 Чулно нервни систем  
(обрада) 

Бранко 

Милутиновић 

8. 10. 2021. директор, педагог 

7. Математика 

71 Одређивање непознате 

странице правоуглог троугла 
(обнављање) 

 

Марија 

Станковић 

 

13. 10. 

2021. 

 

директор,  

Сузана Јевтић 

8. Српски језик 

71 Подела глаголских облика на 
просте и сложене и на личне и 

неличне  

(обрада) 

 

Јелена 
Игњатовић 

(приговор на 

оцену) 

 

25. 10. 
2021.  

 

директор 

9. Ликовна култура 
22 Стварамо нову целину 

преобликовањем 

(утврђивање) 

 
Биљана 

Тасић 

 
26. 11. 

2021. 

 
директор 

10. Музичка култура 

32 Импровизација ритмичког 

изражавања песму по избору 

учитеља 

 

Радица 

Ђорић 

 

29. 11. 

2021.  

 

директор 

11. Руски језик 

71  Первая письменная работа по 

русскому язьику 

(провера) 

 

Ведрана 

Стојановић 

 

30. 11. 

2021.  

 

директор 

12. Српски језик 

12 Глас и штампано слово  Ч ч 

(обрада) 

Добринка 

Маринковић 

 

1. 12. 2021. 

 

директор 

13. Свет око нас 

21 Култура живљења  

(утврђивање) 

Драгана 

Гогић 

9. 12. 2021. директор 

14. Биологија 
63 Биоценоза (обрада) 

Бранко 
Милутиновић 

2. 3. 2022.  директор, педагог 

Укупан број посећених часова редовне наставе:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 13 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 1 

УКУПНО посећених часова редовне наставе 14 

Врста 

посећених 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

Евалуатор/и 
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часова часа 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Угледни 

часови 

 

 
 

 

 

 
15. Српски језик: 

33 Научили смо о придевима 

(утврђивање) 

 

 

 
 

Јадранка 

Мацура 

 

 
 

23. 11. 

2021.  

 

директор, педагог, 

психолог, Душица 
Поповић, Оливера 

Поповић Митић 

16. Математика: 

43 Редослед рачунских операција, 

множење и дељење  
(утврђивање) 

Оливера 

Поповић 

Митић 

3. 12. 2021.  директор, Соња 

Стошић 

 

17. Математика: 

13 Број 7 
(обрада) 

 

 

 
Ирина 

Стефановић 

 

 

 
7. 12. 2021. 

директор, 

психолог, Круна 

Станковић 
Кецојевић, Рада 

Ђукић Петровић 

18. Математика: 

23 Множење броја 2 и бројем 2 
(утврђивање) 

 

 
Круна 

Станковић 

Кецојевић 

 

 
7. 12. 2021. 

директор, 

психолог, Ирина 
Стефановић, Рада 

Ђукић Петровић 

19. Физичко и здравствено 

васпитање: 

83 Колут напред и назад згрчено, 

мост, свећа и став о шакама 
(провера) 

 

 

 

Борис Бубало 

 

 

 

24. 12. 
2021. 

директор, педагог, 

Јасмина Тешић, 

Тања 

Веселиновић, 
Јелена Јовановић 

20. Биологија 

53 Живот под земљом- изглед и 
прилагођености  

(обрада) 

 

Маја Костић 

 

24. 2. 2022. 

директор, педагог, 

Тања 
Веселиновић, 

Равијојла 

Шарчевић, Сузана 

Јевтић 

21. Математика  

14 Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15 

(обрада) 

Душица 

Поповић 

1. 3. 2022. директор, педагог, 

психолог, 

Јадранка Мацура 

22. Физика 
82 Услови настанка електричне 

струје 

 (обрада) 

Јелена Видић 3. 3. 2022. директор, педагог, 
психолог, 

Равијојла 

Шарчевић 

23. Француски језик 

512  La shambre de Lukas 

 (обрада) 

 

Горица 

Вељовић 

 

7. 3. 2022. 

директор, 

психолог, Сузана 

Јевтић, Милица 

Војводић 

24. Физичко и здравствено 

васпитање 

72  Игра, правила игре 
(увежбавање) 

 

Јасмина 

Тешић 

 

7. 3. 2022. 

директор, педагог, 

психолог, 

Равијојла 
Шарчевић 

25. Математика 

82  Испитивање тока функције и 

скицирање графика линеарне 

 

Александар 

Давидовић 

 

16. 3. 2022. 

директор, педагог,  

Милица Војводић 
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функције (систематизација) 

26. Српски језик 

12  Писано слово Б б (обрада) 

Добринка 

Маринковић 

 

28. 3. 2022.  

директор, педагог,  

Милена Јанковић 

27. Руски језик 

51  Dательный падеж 

(обрада) 

Ивана 

Јовановић 

28. 3. 2022.  директор, педагог,  

Тања Веселиновић 

28. Руски језик 

52  Коля выбирает одежду 
(обрада) 

Ведрана 
Стојановић 

30. 3. 2022.  директор, педагог,  
Ивана Јовановић, 

Михајло Јанковић 

29. Математика 

41  Једначине са множењем и 
дељењем (утврђивање) 

Соња 

Стошић 

5. 4. 2022.  директор, педагог,   

30. Енглески језик 

31 Is that Pam? (обрада) 

Александра 

Живаљевић 

11. 4. 2022.  директор, педагог,  

Милена Јанковић 

31. Пројектна настава 
31 Увежбавање програма за 

приредбу коју ће ученици 

извести за родитеље 

(утврђивање) 

 
Милена 

Јанковић 

 
11. 4. 2022.  

директор, 
Добринка 

Маринковић 

32. Географија 

53 Време и клима (обрада) 

Равијојла 

Шарчевић 

12. 4. 2022.  директор, Урош 

Миливојевић, 

Јасмина Тешић 

33. Математика/Српски језик  
15 Десетице прве стотине, 

(обрада), 

34 Какве је боје поток? (обрада) 

Рада Ђукић 
Петровић 

14. 4. 2022.  директор, Драгана 
Мићић 

34. Ликовна култура 

61 Знаменити споменици у нашем 

главном граду (обрада) 

Тања 

Веселиновић 

15. 4. 2022.  директор, педагог, 

Бранко 

Милутиновић, 

Јелена Кнежевић 

35. Енглески језик 

62 Countries and nationalities 

(обрада и вежбање) 
 

Милица 

Војводић 

18. 4. 2022.  директор, Горица 

Вељовић, 

Равијојла 
Шарчевић 

36. Физичко и здравствено 

васпитање 

11 Елементарне игре лоптом  
(увежбавање) 

 

Љиљана 

Каличанин 

18. 4. 2022.  директор, Драгана 

Гогић 

37. Српски језик 

21 ,,Како да свитац нађе 
пријатеља?“, говорна вежба  

(утврђивање) 

 

Драгана 

Гогић 

18. 4. 2022.  директор, педагог, 

Биљана Тасић 

38. Ваннаставне активности 

42 Пролеће 

(систематизација) 

 

Слађана 

Дамевић 

20. 4. 2022.  директор, Соња 

Стошић 

39. Српски језик 

24 – 44 Научили смо писана слова 

 

Драгана 

 

21. 4. 2022.  

 

директор, Рада 
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латинице B, Z, Ž 

Препричавање са променом краја 

приче 
(утврђивање) 

 

Мићић Ђукић Петровић 

40. Угледни час (Биологија):  

63 ,,Болести човека које изазивају, 
односно преносе животиње“, 

(обрада)   

Бранко 

Милутиновић 

27. 5. 2022. директор, 

Александар 
Давидовић 

41. Угледни час (Српски 
језик):  

22 ,,Оцене”, Гвидо Тартаља, 

(обрада) 

Биљана 
Тасић  

30. 5. 2022.  директор, педагог, 
Драгана Гогић 

42. Угледни час 
(Информатика и 

рачунарство):  

53,,Разглашавање”, 
(обрада) 

 

Бојан Вучић  14. 6. 2022.  директор, педагог, 
Марија 

Станковић, Јелена 

Видић 

43. Угледни час 

(Математика): 
71,,Обрада података. Средња 

вредност, медијана и мод”, 

(обрада) 

Марија 

Станковић 

16. 6. 2022.  директор, Сузана 

Јевтић 

Укупан број посећених угледних часова :  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 5 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 24 

УКУПНО посећених угледних часова 29 

Врста 

посећених 

часова 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

Огледни 

часови 

44. Природа и друштво 

41 Моја домовина 
Србија/географски положај, 

симболи, суседи, рељеф... 

(утврђивање) 

 

Соња 
Стошић 

 

18. 10. 
2021.  

директор, педагог, 

Душица Поповић 

 

 

45. Хемија 

82  Свети Сава и хемија 

 

 

Јелена 

Јовановић 
Урош 

Миливојевић 

 

 

28. 1. 2022.  

директор, педагог, 

Сузана Јевтић, 

Равијојла 

Шарчевић, Јелена 
Игњатовић  

46. Српски језик 
32 ,,Свијету се не може угодити“ 

(обрада) 

 
Радица 

Ђорић 

 
24. 3. 2022.  

директор, педагог, 
Душица Поповић, 

Рада Ђукић 

Петровић 

47. Огледни час (Руски 
језик/Верска настава) 

61 ,,День славянской 

письменности“ 

Ивана 
Јовановић, 

Михајло 

Јанковић 

23. 5. 2022. директор, педагог, 
Ведрана 

Стојановић 
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(обрада/утврђивање) 

48. Огледни час (Српски 

језик): ,,Снежана и седам 
патуљака”, обрада, (6/2) 

Јелена 

Кнежевић 

31. 5. 2022.  директор, педагог, 

Ведрана 
Стојановић 

49. Огледни час (Верска 

настава): ,,Црква је икона 

Царства Божјег ”, обрада 
(4/2) 

Михаило 

Јанковић, 

Дарко 
Павловић 

8. 6. 2022.  директор, Сузана 

Јевтић, 

Слађана Дамевић  

Укупан број посећених огледних часова:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 1 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 5 

УКУПНО посећених огледних часова 6 

Врста 

посећених 

часова 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

Тематски 

дан/час 

50. Српски језик 

52 Народно тумачење епске 

народне песме ,,Свети Саво“ 

 

Јелена 

Игњатовић 

 

26. 1. 2022.  

 

директор 

51. Историја 
71 Свети Сава у историји и 

традицији 

 
Урош 

Миливојевић 

 
26. 1. 2022.  

директор, педагог 

52. Српски језик 

41 Свети Сава 

Соња 

Стошић 

26. 1. 2022.  директор 

53. Српски језик 

42 Свети Сава 

Слађана 

Дамевић 

26. 1. 2022. директор 

Укупан број посећених часова тематских дана:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 0 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 4 

УКУПНО посећених часова тематских дана 4 

Врста 

посећених 

часова 

Назив активности/радионице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

Обогаћени 

једносменс

ки рад 

54. У свету боја и облика: 

Правилна исхрана  

(обрада) 

Сузана 

Јевтић 

20. 9. 2021.  директор 

55. На пољу шаховских 

фигура:  

Кретање шаховских фигура- 
ловац 

(обрада) 

 

Сузана 

Јевтић 

 

14. 10. 

2021.  

 

директор 

56. Медена радионица 

Како се праве медењаци? Израда 
медењака 

 

Јелена 
Кнежевић 

 

11. 2. 2022. 

директор, Марија 

Станковић 

57. У свету боја и облика: 

Обележавање Националног дана 

књиге- Књигу волим, књигу 
читам (слоган) 

 

Сузана 

Јевтић 

 

28. 2. 2022.  

 

директор 

Укупан број посећених часова пројекта Обогаћени једносменски рад:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 2 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 2 
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УКУПНО посећених часова пројекта Обогаћени једносменски рад 4 

Врста 

посећених 

часова 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

Нови 

наставниц
и/учитељи 

58. Техника и технологија 

53  Сигнализација 

(утврђивање) 

Никола 

Величковић 

8. 10. 2021. директор, педагог 

59. Физика 

81 Провера наученог градива  

(усмена провера) 

 

Милена 

Ђорђевић 

 

29. 11. 

2021. 

 

директор 

60. Техника и технологија 
83 Рачунарски софтвери за 

симулацију рада електричних 

кола  
(обрада, вежбање) 

 
Немања Јојић 

 
30. 11. 

2021.  

 
директор 

Укупан број посећених часова нових наставника/учитеља:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 3 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 0 

УКУПНО посећених часова нових наставника/учитеља 3 

Врста 

посећених 

часова 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

Наставниц

и на 

краткој 

замени 

61. Математика  
32 Упоређивање бројева до 1000  

(вежбање) 

 
Александра 

Јанковић 

  
22. 9. 2021. 

 
директор 

62. Математика 
22 Одузимање двоцифених 

бројева 

(вежбање) 

 
Марлена 

Радовановић 

 
23. 9. 2021. 

 
директор, педагог 

63. Српски језик 
53 Мостови, Иво Андрић 

(утврђивање) 

Александра 
Димитријеви

ћ 

8. 2. 2022.  директор 

64. Српски језик 

82 Светли гробови, Ј.Ј. Змај 
(обрада) 

Катарина 

Томић 

8. 2. 2022. директор 

65. Биологија 

81 Утврђивање градива 

Весна Мојић 9. 2. 2022.  директор 

66. Математика 

32 Једначине са множењем 

Данијела 

Чешљарац 

19. 4. 2022.  директор 

Укупан број посећених часова наставника/учитеља на краћој замени:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 2 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 4 

УКУПНО посећених часова наставника/учитеља на краћој замени 6 

Врста 

посећених 

часова 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

Комисија 

за 

полагање 
лиценце 

67. Биологија 

7 
1 Наслеђивање и еволуција  

(систематизација) 

 

 

 
Маја Костић 

 

 

 
12. 10. 

директор, педагог, 

психолог, Јелена 

Јовановић/хемија 
и Равијојла 
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2021.  Шарчевић 

68. Руски језик 

6 
1 Что где находится? 

(утврђивање) 

 

 
Ивана 

Јовановић 

 

 
13. 10. 

2021.  

директор, педагог, 

психолог, Јелена 
Игњатовић 

Укупан број посећених часова у комисији за лиценцу:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 2 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 0 

УКУПНО посећених часова наставника/учитеља у комисији за лиценцу 2 

Врста 

посећених 

часова 

Назив наставне јединице 

 

Реализатор 

часа 

Датум 

одржавања 

часа 

Евалуатор/и 

 

 

 
 

 

 
 

 

Онлајн 

настава 
(настава на 

даљину) 

69. Математика 

71 Површина круга  

(обрада) 

Марија 

Станковић 

17. 5. 2022. директор, 

библиотекар 

70. Информатика и 

рачунарство 

83 друга група Свеска  

(систематизација) 

Александар 

Давидовић 

17. 5. 2022. директор, 

библиотекар 

71. Српски језик 

73  Односне реченице 

(обрада) 

Весна Арсић 17. 5. 2022. директор, 

библиотекар 

72. Техника и технологија 
51 Израда предмета/модела 

ручном обрадом и спајањем 

папира и/или дрвета, текстила, 
коже коришћењем  одговарајућих 

техника поступака и алата  

(обрада) 

 
 

Немања Јојић 

 
 

17. 5. 2022. 

 
 

директор, 

библиотекар 

73. Географија 
51 Светско море. Особине и 

кретање воде 

(обрада) 

Равијојла 
Шарчевић 

17. 5. 2022. директор, 
библиотекар 

74. Музичка култура 

51 Певање и свирање песама и 

ритмичких аранжмана 

(обрада) 

Илија 

Спасојевић 

17. 5. 2022. директор, 

библиотекар 

75. Ликовна култура 

73  Аутопортрет и селфи  

(обрада) 

Тања 

Веселиновић 

17. 5. 2022. директор, 

библиотекар 

Укупан број посећених часова онлајн наставе:  

прво полугодиште школске 2021/2022. године 0 

друго полугодиште школске 2021/2022. године 7 

УКУПНО посећених часова онлајн наставе 7 
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Oве школске године директор је посетио укупно 75 часова.  

 

 

 

 

 Збирна табела посећених часова 

 

Врста посећених часова 

Наставници разредне наставе Наставници 

предметне наставе 

Укупно  

часова 

 

1.полугодиште 

 

2.полугодиште 

 

1.полугодиште 

 

2.полугодиште 

Редовна настава и 

ваннаставне активности 
6 / 7 1 14 

Угледни часови 4 10 1 14 29 

Огледни часови 1 1 / 4 6 
Тематски дани / 2 / 2 4 

Обогаћени једносменски 

рад 
2 1 / 1 4 

Нови 

наставници/учитељи 
/ / 3 / 3 

Наставници/учитељи на 

краћој замени 
2 / 0 4 6 

Комисија за полагање 

лиценце 
0 / 2 / 2 

Онлајн настава 0 / / 7 7 

УКУПНО:  15 14 13 33 75 

Од укупног броја посећених часова, највећи број посећених часова су били часови обраде, 

затим утврђивања, док су три часа реализована као интердисциплинарна.  
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Анализа часова према остварености стандарда кроз уочене индикаторе 

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

Од шест индикатора који дефинишу стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом 

учења на часу, на нивоу просветне политике дефинисано је да морају  да буду присутна пет 

индикатора да би се добила оцена добро остварен стандард. На више од 70% часова 

забележена је присутност 5 индикатора, што говори о добро оствареном стандарду.  На 

већини посећених часова, наставници саопштавају циљеве часова у форми која одговара 

узрасним карактеристикама ученика и специфичностима наставног садржаја. Уводни и 

завршни део часа не садрже довољно елемената за обнављање и повезивање градива са 

претходно наученим и примерима из свакодневног живота. На одређеном броју часова, 

процес упознавања садржаја лекције креће индуктивним путем, од појмова који су 

ученицима познати ка главним појмовима која чине садржај лекције. Сви наставници 

користе методе које су планиране припремама, али коришћене методе су једноличне у 

смислу да најчешће задовољавају остваривање образовних циљева, ређе васпитних и 

функционалних циљева. Наставници проверавају са ученицима да ли им је јасно шта треба 

да науче на том часу и шта очекује да науче. На крају часа се разговара о кључним 

појмовима који су у вези са постављеним циљевима. Проверавају да ли ученици разумеју 

задатак, како треба да реше, нове појмове...Ученици умеју да објасне поступак у решавању 

задатка. Изабрана су одговарајућа наставна средства за рад на часу и решавање задатака. Кад 

једна група извештава наставник позива остале ученике да им поставе питања, подстичући 

вршњачко учење. На почетна питања наставника највећи број ученика даје тачан одговор. На 

часовима где индикатори овог стандарда  нису препознати, недостајала је временска 

артикулација часа и боља динамика часа којом би се избегао празан ход. Стандард је добро 

остварен. 

 

 

2.1.1. Ученику су јасни 
циљеви часа/исходи 

учења и зашто то што је 
планирано треба да 

научи.

18%

2.1.2. Ученик разуме 
објашњења, упутства и 

кључне појмовe.
18%

2.1.3. Наставник 
успешно структурира и 

повезује делове часа 
користећи различите 
методе (облике рада, 

технике, поступке…).
15%

2.1.4. Наставник 
поступно поставља 

питања/задатке/захтеве 
различитог нивоа 

сложености.

16%

2.1.5. Наставник 
усмерава интеракцију 

међу ученицима тако да 
је она у функцији 

учења (користи питања, 

идеје, коментаре 
ученика, подстиче 
вршњачко учење).

16%

2.1.6. Наставник 
функционално користи 

постојећа наставна 
средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

17%

2.1. Наставник ефикасно управља процесом 

учења на часу
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20.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

Да би стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика био остварен, неопходно је да се препозна 4, односно 6 индикатора у одељењима где 

има ученика који наставу прате по ИОП-у.1 На више од 70% часова наставници 

прилагођавају захтеве могућностима ученика, односно прилагођавају рад различитим 

потребама ученика. Са неким ученицима наставник ради индивидуално док други раде 

самостално или у групи. За одређене ученике смањен је број и промењена врста задатака и 

вежби. Ученицима су припремљени и могу да бирају задатке за вежбање који су на два, три 

нивоа. Евидентно је постојање вршњачке подршке. Наставници у већини формирају групе у 

које обавезно укључују ученика којима је потребна додатна подршка и где добијају 

прилагођене задатке. За ученике који раде по ИОП-у наставници су делимично припремили 

посебне задатке, активности, материјале... који се користе по потреби. На појединим 

часовима ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 

активностима у складу са својим способностима са циљем успостављања боље интеракције 

са другим ученицима. Из разговора са наставницима у старијим  разредима се помиње да 

ученици који наставу похађају по ИОП-у не долазе на допунску наставу и то представља 

велики недостатак у раду са ученицима. Није уочено да ученици имају различито време за 

израду задатака. Наставници разредне наставе у већој мери прилагођавају темпо рада 

ученицима у односу на наставнике предметне наставе, што је и за очекивати јер проводе 

више времена са ученицима.  

Стандард је делимично остварен.  

 

 

                                                
1 Извештаји о спољашњем вредновању школа у Србији за 2015/16. и 2016/17. показују да се у оквиру области 

Настава и учење најтеже остварују стандарди 2.2. и 2.4. 

2.2.1. Наставник 
прилагођава захтеве 
могућностима сваког 

ученика.
19%

2.2.2. Наставник 

прилагођава начин рада 
и наставни материјал 

индивидуалним 
карактеристикама 

сваког ученика.
14%

2.2.3. Наставник 

посвећује време и 
пажњу сваком ученику 

у складу са његовим 
образовним и 

васпитним потребама.
19%

2.2.4. Наставник 
примењује специфичне 

задатке/ активности/ 
материјале на основу 

ИОП-а и плана 

индивидуализације.
9%

2.2.5. Ученици којима је 
потребна додатна 

подршка учествују у 
заједничким 

активностима којима се 

подстиче њихов 
напредак и интеракција 
са другим ученицима.

15%

2.2.6. Наставник 
прилагођава темпо рада 
различитим образовним 
и васпитним потребама 

ученика.

24%

2. 2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика
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2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 
У оквиру стандарда 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу, наставници уче ученике како да повезују градиво  са претходно 

наученим, односно да повезују садржаје из различитих области и са примерима из 

свакодневног живота. Корелација садржаја се прави на нивоу сродних предмета, док се на 

одређеном броју часова корелација, иако није била планирала припремом, остварује 

спонтано, а са циљем приближавања наставног садржаја ученциима. У будућем периоду, 

због кретања просветне политике ка развоју међупредметних компетенција, нагласак треба 

ставити на детаљније планирање корелације са циљем остваривања међупредметне 

повезаности у току часова.  Тренд повезивања наставних садржаја се наставља од прошле 

године, када је забележено да 61 % наставника учи ученике користећи корелацију. 

Ученици учествују у различитим активностима на часу и користе доступне изворе знања, 

међу којима се најчешће јавља наставникова реч, уџбеник, радна свеска, графички приказ 

(или друго пригодно средство које постоји у учионици). Ученици успешно раде задатке 

самостално, без помоћи наставника и умеју да објасне поступак у решавању. На мањем броју 

часова је примећено да ученици процењују тачност својих или туђих одговора, као и да 

образлажу како су дошли до решења. Ученицима је дозвољено да износе своје примере, 

имају додатне коментаре, питања. После коментара наставника на радове, већи број ученика 

успешно исправља грешку/поправља задататак.  

Стандард је добро остварен. 

 

 

 

 

2.3.1. 
Активности/радови 

ученика показују да су 
разумели предмет 

учења на часу, умеју да 

примене научено и 
образложе како су 
дошли до решења

23%

2.3.2. Ученик повезује 
предмет учења са 

претходно наученим у 
различитим областима, 

професионалном 

праксом и 
свакодневним животом.

23%
2.3.3. Ученик 

прикупља, критички 
процењује и анализира 

идеје, одговоре и 
решења.

13%

2.3.4. Ученик излаже 
своје идеје и износи 

оригинална и креативна 
решења.

17%

2.3.5. Ученик 
примењује повратну 

информацију да реши 
задатак/унапреди 

учење.

16%

2.3.6. Ученик планира, 
реализује и вреднује 
пројекат у настави 
самостално или уз 
помоћ наставника. 

8%

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, 

развијају вештине и компетенције на часу 
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2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
Индикатори стандарда 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења су најмање 

заступљени. С обзиром да је највећи број часова био намењен обради новог градива, овај 

индикатор се процењивао посредно – преко педагошке свеске наставника и анализом питања 

која се постављају ученицима у циљу формативне и сумативне процене на самом часу. 

Наставници дају повратну информацију ученицима – иако су повратне информације о 

ученичком раду учестале, углавном су опште и односе се на проверу знања и критеријуме 

оцењивања. Код одређеног броја наставника, повратна информација се односи на 

интерпретацију наставног садржаја. Радови ученика су оцењени у складу са Правилником о 

оцењивању. Оцене су јавне, прати их и образложење са упутством за даљи рад (2.4.1.). 

Ученицима је јасно шта треба да знају за који ниво постигнућа и за коју оцену (2.4.2.). 

Ученицима је јасно шта су научили, шта још треба да науче, у чему да исправе грешку 

(2.4.3.). Ученици међусобно процењују тачност решења. Ученик самокритички процењује 

своју успешност/знање. Наставник учи ученике како да утврде критеријуме успешности у 

учењу (2.4.5.). Наставник поставља питање ученику:“Шта ћеш прво да урадиш/прочиташ...а 

затим...?“ (2.4.4.). На мањем броју часова ученици се оспособљавају да вреднују свој 

напредак и напредак других ученика. Потребно је учити ученике како да постављају циљеве 

у учењу. Сви ови индикатори су уочени на проценту мањем од половине посећених часова, 

стога је ово стандард који је најмање заступљен, тј. делимично је остварен. 

 

 

 

 

 

  

2.4.1. Наставник 
формативно и 

сумативно оцењује у 
складу са прописима.

30%

2.4.2. Ученику су јасни 
критеријуми 
вредновања.

21%2.4.3. Наставник даје 
потпуну и разумљиву 

повратну информацију 
ученицима о њиховом 

раду, укључујући и 

јасне препоруке о 
наредним корацима.

20%

2.4.4. Ученик поставља 
себи циљеве у учењу.

12%

2.4.5.  Ученик уме 
критички да процени 

свој напредак и 
напредак осталих 

ученика.

17%

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег 

учења
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2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 

Да би стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан био остварен, неопходно је 

да се препозна 5 индикатора. На више од 70% часова забележено је да наставници показују 

поштовање према ученицима и да испољавају емпатију према ученицима. У методама за 

мотивисање ученика доминирају поступци који са собом повлаче повећање оцене (претежна 

усмереност на развијање спољашње мотивације за учењем). 

Наставници дају позитивне коментаре ученицима током часа. Емпатију испољавају кроз тон, 

начин обраћања по имену и гледањем у очи. Охрабрују, подстичу и похваљују. Свима у 

групи је јасно како треба да се понашају за време учења. Наставници одмах примерено 

реагују на сваку врсту неуважавања у групи, постављају јасна правила понашања и подсећају 

на поштовање истих. Ученици без устручавања питају и дискутују у вези са темом на часу, 

при чему се поштују правила у учењу и раду. Наставници похвалама подстичу ученике који 

су стидљиви и оне који су показали евидентан напредак у учењу. Ученици користе доступне 

изворе знања (интернет, уџбеник, радну свеску, пано, карту, зидне слике). Мотивација 

ученика би могла да се подстиче применом различитих поступака: самостални рад ученика, 

истраживачки рад, тимски рад ученика, рад на пројектима, практични радови и учешће на 

конкурсима и такмичењима.  

Стандард је добро остварен. 

 

 
 

 

 

2.5.1. Наставник и 
ученици се међусобно 
уважавају, наставник 
подстиче ученике на 

међусобно уважавање и 

на конструктиван начин 
успоставља и одржава 

дисциплину у складу са 
договореним правилима.

21%

2.5.2. Наставник 
користи разноврсне 

поступке за мотивисање 
ученика уважавајући 

њихове различитости и 

претходна постигнућа.
19%

2.5.3. Наставник 
подстиче интелектуалну 
радозналост и слободно 
изношење мишљења.

20%

2.5.4. Ученик има 
могућност избора у вези 
са начином обраде теме, 

обликом рада или 
материјала.

14%

2.5.5. Наставник 
показује поверење у 

могућности ученика и 
има позитивна 

очекивања у погледу 

успеха
26%

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан
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У току посете часовима вршено је праћење присуства индикатора свих пет стандарда 

квалитета школског часа. Добијени су следећи резулати: 

 

 Стандард 2.1 (Наставник ефикасно управља процесом учења на часу)  

проценат остварености стандарда је 79, 56% (358 од 450); 

 Стандард 2.5 (Сваки ученик има прилику да буде успешан)  

проценат остварености стандарда је 63, 20% (237 од 375); 

 Стандард 2.3 (Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу) проценат остварености стандарда је 57, 11% (257 од 450); 

 Стандард 2.2 (Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика проценат остварености стандарда је 33, 56% (191 од 450);  

 Стандард 2.4 (Поступци вредновања су у функцији даљег учења)  

проценат остварености стандарда је 30, 13% (113 од 375). 

Највише уочених индикатора је у стандарду 2.1, индикатор 2.1.1 (Ученику су јасни 

циљеви/исходи учења и зашто то што је планирано треба да се научи) на уочених 65/75 

часова.  

Најмање уочених индикатора је у стандарду 2.4, индикатор 2.4.4 (Ученик поставља себи 

циљеве у учењу) на уочених 13/75 часова и 2.4.5 (Ученик уме критички да процени свој и 

напредак других ученика) на уочених 19/75 часова. 

Статистички подаци се могу урадити и по следећим категоријама: однос остварења 

стандарда по индикаторима разредне и предметне наставе, најмањи и највећи број уочених 

индикатора по наставницима разредне и предметне наставе... 

Закључак је да би више требало обратити пажњу на стандард 2.4. Поступци вредновања су у 

функцији даљег учења, као и стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 129 www.ospavlepopovic.edu.rs 

VI УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

6.1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

На крају школске 2021/22. године није било ученика са недовољним оценама ни у млађим ни 

у старијим разредима- сви ученици  су завршили разред са позитивним успехом. 

Било је укупно 218 одличних ученика, од чега њих 88 са просеком 5,00. Са врло добрим 

успехом разред је завршило 144 ученика, са добрим успехом 88, а са довољним успехом два 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
аз

р
ед

 

Б
р

о
ј 

у
ч
ен

и
к
а 

О
д

л
и

ч
н

и
х
 

С
а 

п
р

о
се

к
о

м
 5

,0
0
 

В
р

л
о

 д
о

б
р

и
х
 

Д
о

б
р

и
х
 

Д
о

в
о

љ
н

и
х
 

С
в
ег

а 
п

о
зи

ти
в
н

и
х
 

С
а 

1
 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 

С
а 

2
 

н
ед

о
в
о

љ
н

е 

С
а 

3
 

н
ед

о
в
о

љ
н

е 

С
а 

4
 н

ед
о

в
о

љ
н

е 

С
а 

5
 и

 в
и

ш
е 

н
ед

о
б

о
љ

н
и

х
 

С
в
ег

а 
 

н
ед

о
в
о

љ
н

и
х
 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

х
 

II
 -

 V
II

I 

452 218 88 144 88 2 452 0 / / / / 0 0 
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6.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА 

 

 

 

 

 

 

 

У млађим разредима сви  ученици су завршили разред са позитивним успехом. Нема ученика 

који су упућени на поправни испит. У поређењу са претходном школском годином, имамо 

нешто више одличних ученика, ипак мањи је број оних који су разред завршили са просеком 

5,00. Врло добрих ученика је укупно 53, а са добрим успехом разред су завршила два 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

Млађи разреди: 

 

 

 

Позитиван успех 

 

 

Недовољне оцене 

 

о
д

ељ
ењ

е
 

 

 

 
одељењски 
старешина 

у
к
у

п
н

о
 

у
ч
еи

н
к
а 

о
д

л
и

ч
н

и
х
 

5
.0

0
 

о
д

л
и

ч
н

и
х
 

в
р

л
о

 д
б

о
р

и
х
 

д
о

б
р

и
х
 

д
о

в
о

љ
н

и
х
 

н
ед

о
в
о

љ
н

и
х
 

са
 1

 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 

са
 2

 

н
ед

в
о

љ
н

е 

са
 3

 и
 в

и
ш

е 

н
ед

о
в
о

љ
н

и
х
 

н
ео

ц
ењ

ен
и

х
 

2/1 Д.Гогић 17 8 12 5 / / / / / / / 
2/2 Б.Тасић 17 10 14 3 / / / / / / / 
2/3 К.Кецојевић 19 7 15 4 / / / / / / / 
2/4 Д.Мићић 4 3 4 /  / / / / / / 

Т  57 28 45 12        
3/1 М.Јанковић 18 6 11 7 / / / / / / / 
3/2 Р.Ђорић 17 8 12 5 / / / / / / / 
3/3 Ј.Мацура 19 8 12 7 / / / / / / / 
3/4 Р. Ђ. Петровић 8 2 6 2 / / / / / / / 
Т  62 24 41 21        

4/1 С.Стошић 21 7 14 6 1 / / / / / / 
4/2 С.Дамевић 19 6 14 5 / / / / / / / 
4/3 О.П.Митић 16 4 8 7 1 / / / / / / 
4/4 Д.Мићић 7 4 5 2 / / / / / / / 
Т  63 21 41 20 2       
II-

IV 
 182 73 127 53 2       
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У старијим разредима, било је укупно 270 ученика и сви су завршили разред са позитивним 

успехом. За разлику од прошле године када су два ученика била упућена на поправни испит 

у августу, ове године није било ученика који су полагали поправни испит. Баш као и у 

млађим разредима и овде уочавамо нешто већи укупан број одличних ученика у односу на 

претходну школску годину али је мање оних који имају просек 5,00. Ученика који су 

остварили врло добар, добар и довољан успех је приближан број као и пре годину дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старији разреди: 
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5/1 Ј.Видић 24 / 8 6 10 / / / / / / 
5/2 Ј.Тешић 25 1 10 9 6  / / / / / 

5/3 М.Костић 23 1 9 8 6  / / / / / 

Т  72 2 27 23 22  / / / / / 

6/1 А.Давидовић 21 2 7 9 5  / / / / / 

6/2 Б.Вучић 19 1 3 8 8  / / / / / 

6/3 М. Вулевић 22 2 10 5 7  / / / / / 

Т  62 5 20 22 20  / / / / / 

7/1 М.Станковић 21 2 11 4 6  / / / / / 

7/2 Ј.Игњатовић 20 2 4 10 6  / / / / / 

7/3 В.Арсић 23 1 3 10 10  / / / / / 

Т  64 5 18 24 22  / / / /  
8/1 Б. Бубало 25 1 10 6 8 1 / / / /  
8/2 М. Војводић 24 1 9 8 6 1 / / / /  
8/3 Г. Вељовић 23 1 7 8 8 / / / / /  

Т  72 3 26 22 22 2 / / / /  
V-VIII  270 15 91 91 86 2 / / / /  
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6.3.  УСПЕХ ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

 
Млађи разреди 

 

 
Старији разреди 

о
д

ељ
ењ

е
 

одељењски старешина 
просек 

одељења 

о
д

ељ
ењ

е
 

одељењски старешина 
просек 

одељења 

2/1 Д.Гогић 4.71 5/1 Ј.Видић 3.74 
2/2 Б.Тасић 4.82 5/2 Ј.Тешић 3.90 
2/3 К.Крецојевић 4.68 5/3 М.Костић 3.99 
2/4 Д.Мићић 4.86 T  3.88 

   6/1 А.Давидовић 3.88 

Т  4.76 6/2 Б.Вучић 3.70 

3/1 М.Јанковић 4.47 6/3 М. Вулевић 4.01 
3/2 Р.Ђорић 4.64 T  3.86 
3/3 Ј.Мацура 4.56 7/1 М.Станковић 4.09 

3/4 Р. Ђ. Петровић 4.56 7/2 Ј.Игњатовић 3.73 

   7/3 В.Арсић 3.63 

Т  4.56    
4/1 С.Стошић 4.56 T  3.82 
4/2 С.Дамевић 4.71 8/1 Б. Бубало 3.85 
4/3 О.П.Митић 4.26 8/2 М. Војводић 3.82 
4/4 Д.Мићић 4.61 8/3 Г. Вељовић 3.77 

Т  4.53 T  3.81 

II - IV  4.62 V-VIII  3.84 

 

Ранг листа одељења са најбољим успехом – млађи разреди 

 

Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 2/2 4,82 

2. 2/1, 4/2 4,71 

3. 2/3 4,68 

4. 3/2 4,64 

5. 3/3,4/1 4,56 

 
* Нису рачуната одељења из подручног одељења у Шиљаковцу. 

      Ранг листа одељења са најбољим успехом – старији разреди 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 7/1 4,09 
2. 6/3 4,01 
3. 5/3 3,99 
4. 5/2 3,90 
5. 6/1 3,88 
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6.4.   УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од другог до четвртог разреда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одличан успех је забележен из следећих предмета (осим изборних предмета који не улазе у 

просек оцена): Физичко васпитање, Ликовна култура, Музичка култура, Свет око нас  и 

Енглески језик. Врло добар успех је постигнут из предмета: Природа и друштво, Српски 

језик и Математика.  

Ако се упореде резулати са претходном годином може се приметити извесно побољшање 

успеха из готово свих наставних предмета, сем из предмета који припадају вештинама, а где 

је успех био и остао на врло високом нивоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

II полугодиште 

школске 2020/2021. 

године 

II полугодиште 

школске 2021/2022. 

године 

Српски језик 4.21 4.29 

Енглески језик 4.47 4.56 

Ликовна култура 4.97 4.97 

Музичка култура 4.83 4.85 

Свет око нас 4.52 4.64 

Природа и друштво 4.15 4.41 

Математика 3.97 4.12 

Физичко васпитање 5.00 5.00 

УКУПНО 4.51 4.60 

Народна традиција 4.83 / 

Пројектна настава 5.00 / 

Дигитални свет / 5.00 

УКУПНО 4.78 4.80 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 134 www.ospavlepopovic.edu.rs 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од петог до осмог разреда) 

 

Код великог броја предмета просечне оцене су уједначене у односу на оне од прошле 

године, однoсно постоје извесна, мања одступања која нису од значаја и као таква не 

изискују било какву додатну анализу. Највеће одступање у позитивном смеру је примећено 

из предмета хемија- где је просечна оцена порасла скоро за једну целу оцену (тачније +0,95), 

а затим из физике (+0,69), следе техника и технологија и руски језик (са +0,38). Значајнија 

одступања у негативном смеру, у односу на прошлу годину, бележимо на првом месту код 

музичке културе (-0,37) и географије (-0,33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

II полугодиште 

шк. 2020/2021. 

год. 

II полугодиште 

шк. 

2021/2022.год. 

Српски језик 3.57 3.53 

Енглески језик 3.90 3.93 

Ликовна култура 4.60 4.69 

Музичка култура 4.15 3.78 

Историја 3.89 3.68 

Географија 3.59 3.26 

Физика 2.72 3.41 

Математика 3.27 3.05 

Биологија 3.60 3.34 

Хемија 2.04 2.99 

Техника и технологија  3.82 4.2 

Информатика и рачунарство  4.04 4.07 

Физичко васпитање 4.91 4.77 

Француски језик 3.51 3.41 

Руски језик 3.52 3.9 

Владање 4.98 4.87 

УКУПНО (без изборних предмета) 3.75 3.80 
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6.5.   БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА  ПО ПРЕДМЕТИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

 

 

Предмет I полугодиште II полугодиште Крај школске 

године 

Српски језик / / / 

Енглески језик 2 / / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура / / / 

Свет око нас / / / 

Природа и друштво / / / 

Историја / / / 

Географија 12 / / 

Физика / / / 

Математика 18 / / 

Биологија 2 / / 

Хемија / / / 

Техника и технологија / / / 

Информ. и рачунарство 1 / / 

Физичко васпитање / / / 

Француски језик / / / 

Руски језик / / / 

Укупно 33 / / 
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6.6. ВЛАДАЊЕ  И ВАСПИТНО –ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II 

ПОЛУГОДИШТА 

 

У односу на претдходну школску годину у старијим разредима имамо већи број 

ученика са врло добрим и добрим владањем. Ове године се појављују и ученици са 

задовољавајућим владањем, као и ученици са незадовољавајућим владањем (због туча међу 

ученицима које су процењене као трећи ниво насиља и због чега су покренути дисциплински 

поступци). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владање/разред 

 

I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 

Примерно 78 57 62 63 260 71 58 62 63 254 514 

Врло добро / / / / / 1 3 2 2 8 8 

Добро / / / / / / / / 5 5 5 

Задовољавајуће / / / / / / / / 2 2 2 

Незадовољавајуће / / / / / / 1 / / 1 1 

Васпитно-

дисциплинске мере 
           

опомена / / / / / 1 4 2 4 / 11 

укор одељењског 

старешине 
/ / / / / / 4 2 4 / 10 

укор одељењског 

већа 
/ / / / / / / / 5 / 5 

укор директора / / / / / / / / 2 / 2 

укор наставничког 

већа 
/ / / / / / 1 / / / 1 
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6.7.  РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 

Табела школских такмичења и смотри свих нивоа, 

 школска 2021/2022. година    

  

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/KALENDAR-takmicenja-i-smotri-ucenika-

osnovnih-skola-uza-skolsku-2021-22.pdf 

  Прво полугодиште школске 2021/2022. године 

Датум Активност                   

(назив и сажет опис) 

Учесник/ци Реализатор/и Освојена места 

 

23. 9. 2021. Школско такмичење у 

стоном тенису 

Ученици од петог до 

осмог разреда 

Јасмина Тешић 1.Андреа Јеремић 8/3 

1.Урош Васић 5/2  

24. 9. 2021. Школско такмичење 

баскет 3 на 3 

7-8. разреди Борис Бубало дечаци: Лука Бибић 7/1, Матија 

Чаркић 8/1, Огњан Радусиновић 8/2 и 
Вук Јоксић 8/1 

девојчице: Ивана Милошевић 7/1, 

Дуња Маринковић 7/1 и Невена 

Маринковић 7/1 

4. 10. 2021. Градско такмичење у 

стоном тенису - 

појединачно 

Отворено такмичење 

(1 - 8. разред) 

Јасмина Тешић 4. место- Андреа Јеремић 8/3  

 

 

 

 

 

3. 12. 2021. 

 

 

 

 

Школско такмичење из 

математике  

 

 

 

 

Ученици од трећег 

до осмог разреда 

 

 

 

 

Учитељи 3. и 4. 

разреда и 
наставници 

математике  

3. разред: 

1. Миљан Тешовић 3/4 

2. Милица Јеремић 3/4 

3. Радослав Ковачев 3/3 

4. разред: 

1. Богдан Васић 4/1 
2. Ђорђе Михајловић 4/3 

6. разред: 

1. Алекса Васић 6/1 

7. разред: 

1. Рајна Јевтић 7/2 

2. Огњен Тешовић 7/2 

3. Катарина Илић 7/2 

Друго полугодиште школске 2021/2022. године 

 

1. 2. 2022. 

Школско такмичење из 

физике 

Ученици од шестог 

до осмог разреда 

 

Јелена Видић 

 

1.Лука Томашевић 8/1 

1. 2. 2022. Школско такмичење из 

енглеског језика 

Ученици 8. разреда Милица 

Војводић 

1. Ленка Биочанин 8/3 

2. Емилија Савић 8/3 
3. Кристина Весић 8/3 

3. 2. 2022.  Школско такмичење из 

српског језика и 

књижевности 

Ученици од петог до 

осмог разреда 

Катарина Томић, 

Александра 

Димитријевић 

5. разред: 

1. Урош Јелић 5/3 

2. Наталија Видановић 5/3 

3. Олга Тешовић 5/3 

6. разред: 

1. Алекса Васић 6/1 

2. Јован Поповић 6/2 

3. Теодора Јевтић 6/2 

8. разред: 

1. Кристина Весић 8/3 

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/KALENDAR-takmicenja-i-smotri-ucenika-osnovnih-skola-uza-skolsku-2021-22.pdf
https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/KALENDAR-takmicenja-i-smotri-ucenika-osnovnih-skola-uza-skolsku-2021-22.pdf
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2. Лука Томашевић 8/1 

3. Теодора Лалић 8/1 

 

 

5. 2. 2022. 

 

Општинско такмичење 

из физике 

ОШ ,,Кнез Сима 

Марковић” 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 

 

Јелена Видић, 

Јела Стевановић 

без пласмана 

7. 2. 2022. 8. Отворени 

међународни дечији 

ликовни конкурс 

„Друже се деца на 

планети“ 

Национални центар 

уметничког 
стваралаштва деце и 

омладине и 

Министарство 

образовања Републике  

ученици 5. и 7. 

разреда 

Тања 

Веселиновић и 

Ивана Јовановић 

без пласмана 

9. 2. 2022. Школско такмичење из 

руског језика 

ученици осмог 

разреда 

Ведрана 

Стојановић 

1. Кристина Скорупан 8/1 

2. Стефан Јаковљевић 8/3 

11. 2. 2022.  Школско такмичење из 

хемије 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 

7. и 8. разред 

Јелена Јовановић 7.разред 

1. Дуња Маринковић 7/1 

2. Ивана Милошевић 7/1 

8.разред  

1.Кристина Весић 8/3 

20. 2. 2022.  Општинско такмичење 

из математике 

Ученици од 3-8. 

разреда ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић” и 
ОШ ,,Павле 

Поповић”  

Бојан Вучић, 

Марија 

Станковић, 
Александар 

Давидовић, 

Милена 

Јанковић, Соња 

Стошић, Оливера 

Поповић Митић, 

Радица Ђорић, 

Рада Ђукић 

Петровић, 

Јадранка 

Мацура, Јела 

Стевановић 

3. разред 

1. Радослав Ковачев 3/3 

3. Миљан Тешовић 3/4 
 

4. разред 

1. Богдан Васић 4/12 
2. Ђорђе Михајловић 4/3 

 

6. разред 

1. Алекса Васић 6/1 

 

7. разред 

2. Катарина Илић 7/2 

3. Огњен Тешовић 7/3  

21-22. 2. 
2022. 

Конкурс за  најбољу 
дечју карикатуру 

,,Мали Пјер”, школско 

такмичење 

ОШ ,,Павле 
Поповић” 

 
Пријатељи деце 

Србије, 

Душица 

Поповић, 

Биљана Тасић , 

Рада Ђукић 

Петровић , 

Соња Стошић 

,Слађана 

Дамевић и Тања 

Веселиновић 

1.категорија, 1.место:Маша 
Мијатовић 2-2, Лазар Тинтор 2-2, 

Ивана Крајновић 4-1 ,  Јована Лечић 

4-1 и Јана Михаиловић  4-2;                     

2.место: Јована Сајчић 2-2, Милица 

Тољић 2-2, Јелена Милеуснић 4-1 и 

Ања Бибић 4-2 и                                               

3.   место: Лена Лечић 2-2, Теодора 

Бурџић 4-1, Нађа Батножић 4-1, 

Сунчица Пантић 4-2 и Нина Поповић 

4-2 

.2. категориија: 1.  место:Аница 
Марковић 8-1, Ана Поповић 8-2 и 

Ђорђе Поповић 6-3;                          

                                                

2  Пласман на окружно такмичење из математике; 
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2.место: Зорица Дамњановић 5-1 и 

Теодора Јевтић 6-3 и                3.место: 

Милица Стајковић 6-3, Тамара Ђокић 

7-2 и Тијана Шкркић 7-2                                                                                     

22. 2. 2022.  Градско такмичење у 

пливању, СЦ ,,Гале 

Мушкатировић” базени 

,,25. мај” 

Елена Поповић 5/1 Борис Бубало 1.место- Елена Поповић3 

24. 2. 2022. Школско такмичење из 

историје 

Ученици шестог и 

осмог разреда ОШ 

“Павле Поповић” 
(у петом и седмом 

није било 

заинтересовaних 

ученика) 

Урош 

Миливојевић 

Шести разред: 

1.Василије Јевтић 6-1 

2.Алекса Васић 6-1 
3. Јован Поповић 6-2 

Осми разред: 

1.Лука Стојиљковић 8-2 

2.Ненад Радовић 8-2 

3.Андреј Радосављевић 8-2 

4.Огњан Радусиновић 8-2 

5. Михајло Ђорђевић 8-2 

25. 2. 2022.  Квизирација за све, 

школско такмичење из 

Православног 

катихизиса 

ОШ ,,Павле 

Поповић”, старији 

разреди 

Михаило 

Јанковић, Дарко 

Павловић 

1.место- Црвени крст и Тим Вера,  

2. место- Вранићанци,  

3. место- Анђели, Српски 

православци, Три јерарха 

21-25. 2. 

2022 

Школско такмичење из 

технике и технологије 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 5-6. разред 

Немања Јојић 5. разред: 

1. Марија Глишић 5/2 
2. Никола Урошевић  5/3 

3. Анђела Рашић 5/3 

6. разред: 

1. Страхиња Радовановић 6/1 

2. Александар Марић  6/1 

3. Теодора Јевтић 6/3 

26. 2. 2022.  Општинско такмичење 

из српског језика и 

књижевности 

Ученици од 5-8. 

разреда ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић” и 

ОШ ,,Павле 

Поповић”  

Јелена 

Игњатовић, 

Јелена 

Кнежевић, 

Јелена 

Јовановић, Јела 

Стевановић 

без пласмана 

 

 

28. 2. 2022. Школско такмичење из 
географије  

ОШ ,,Павле 
Поповић” 

7. и 8. разред 

Равијојла 
Шарчевић 

7.разред 
1.Наум Николић 7/3 

2.Огњен Трифуновић 7/3 

3. Александра Маринковић 7/1 

8.разред  

1.Кристина Весић 8/3 

2.Лука Томашевић 8/1 

3. Теодора Илић 8/1 

28. 2. 2022.  Државно првенство у 

пливању, Крагујевац 

Елена Поповић 5/3 Борис Бубало 3. место- Елена Поповић 

2. 3. 2022.  Школско такмичење из 

биологије 

Ученици од петог до 

осмог разреда ОШ 

Маја Костић, 

Бранко 
5. разред: 

1. Стефан Зувић 5/3 

                                                

3  Пласман на државно такмичење у пливању. 
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,,Павле Поповић” Милутиновић 2. Филип Гавриловић  5/3 

3. Лана Радиновић 5/2 

6. разред: 

1. Маша Тајхтеровић 6/3 

2. Јован Поповић 6/2 

3. Нађа Томашевић 6/1 

4. Страхиња Радовановић 6/1 

7. разред: 

1. Викторија Тодоровић  7/3 

2. Катарина Илић  7/2 

3. Луција Митровић  7/1 

8. разред: 

1. Кристина Весић 8/3 

2. Лука Томашевић 8/1 

3. Стефан Јаковљевић  8/3 

5. 3. 2022.  Квизирација за све, 

општинско такмичење 

из верске наставе  

ОШ ,,Павле 

Поповић”, старији 

разреди, 7 екипа 

Михаило 

Јанковић, Дарко 

Павловић 

1.место- Црвени крст, Патријарх 

Павле, Вранићанци, Анђели, Српски 

православци, Три јерарха, Свети Јован 

Крститељ 

5. 3. 2022.  Општинско такмичење 

из енглеског језика 

Ученици 8. разреда 

ОШ ,,Кнез Сима 

Марковић” и ОШ 

,,Павле Поповић”  

Милица 

Војводић, Јела 

Стевановић 

3. место- Савић Емилија 8-1, Ленка 

Биочанин 8-3 

6. 3. 2022.  Општинско такмичење 

из хемије 

Ученици 7. и  8. 

разреда ОШ ,,Кнез 
Сима Марковић” и 

ОШ ,,Павле 

Поповић”  

Јелена 

Јовановић, Јела 
Стевановић 

1.место- Дуња Маринковић 7-1 

2.место- Ивана Милошевић 7-1 

6. 3. 2022.  Општинско такмичење 

из руског језика 

Ученици 8. разреда 

ОШ ,,Кнез Сима 

Марковић” и ОШ 

,,Павле Поповић”  

Данијела Барац, 

Јела Стевановић 

2.место- Кристина Скорупан 8-1,  

3.место- Стефан Јаковљевић 8-3 

10. 3. 2022.  Школско (окружни 

ниво) такмичење 

,,Мислиша”, 

Математичко друштво 

,,Архимедес” 

Ученици од 1-8. 

разреда ОШ ,,Павле 

Поповић”  

Стручно веће 

разредне наставе, 

Стручно веће 

математике 

без пласмана 

 

 

 

11. 3. 2022.  Општинско такмичење 

из технике и 

технологије 

Ученици 5. и 6. 

разреда ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић” и 
ОШ ,,Павле 

Поповић” 

Немања Јојић, 

Јела Стевановић 

без пласмана 

12. 3. 2022. Окружно такмичење из 

математике  

ОШ”Свети Сава “ 

ученик 4.разред 

Богдан Васић 

Соња Стошић без пласмана 

14. 3. 2022. Конкурс за најбољу 

дечју карикатуру 

,,Мали Пјер”, 

општинско такмичење  

ОШ ,,Павле 

Поповић”  

Тања 

Веселиновић, 

Пријатељи деце 

Србије, Барајево 

1. категорија 

1.место: Јелена Милеуснић 4-1, Јована 

Лечић 4-1 

2.место: Нађа Батножић 4-1, Јована 

Сајчић 2-2 
3.место: Ивана Крајновић 4-1, 

Милица Тољић 2-2 

2. категорија  

1.место: Ана Поповић 8-2, Теодора 

Јевтић 6-3 
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2.место: Аница Марковић 8-1 

3.место: Зорица Дамњановић  5-1 

15. 3. 2022. Школско такмичење 

рецитатора 

Ученици од 5. до 8. 

разредa 

Јелена 

Игњатовић, 

Јелена 

Кнежевић, 

Јелена 

Јовановић, Весна 

Арсић 

1.место: Сара Поповић 8/2, Нина 

Михаиловић 5/2 

2. место: Луција Митровић 7/1, 

Анастасија Андрејевић 7/3, Анђела 

Радосављевић 6/3 

3.место: Олга Тешовић 5/3, Теодора 

Илић 8/3, Маша Тајхтеровић 6/3 

15.3.2022. ,,Златна сирена”, 

школско такмичење 

Ученици од 1-4. 

разерда 

Јела Стевановић, 

Илија 

спасојевић, 

Виолета 
Младеновић 

1.Данијела Лацмановић 2-1 

 2.Лена Михајловић 2-1 

3.Милица Нинић 3/2 

16.3.2022. ДЕМУС ,,Златна 

сирена” 

општинско такмичење 

ОШ ,,Кнез Сима 

Марковић” 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 

- 1. Данијела Лацмановић 2-1 

2. Лена Михајловић 2-1 

3. Милица Нинић 3-2 

4. Јован Поповић 6-2 

5. Сара Поповић 8-2 

16. 3. 2022. Школско такмичење 

рецитатора 

Ученици од 1. до 4. 

разреда 

Слађана 

Дамевић, Радица 

Ђорић, Душица 

Поповић, Ирина 

Стефановић, 

Биљана Тасић, 

Круна Станковић 
Кецојевић, 

Јадранка 

Мацура, Оливера 

Поповић Митић, 

Рада Ђукић 

Петровић, Соња 

Стошић 

1.место:   

Миљан Тешовић 3/4;  Искра Лола 

Јевтић 3/3; 

2.место:  

 Петра Димитријевић 1/4, Виктор 

Дроњак 4/3; 

3.место: 
 Анастасија Димић 1/3, Мајсторовић 

Анђела 1/3. 

 

 

19. 3. 2022.  Општинско такмичење 

из географије 

Ученици 7. и 8. 

разреда ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић” и 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 

Равијојла 

Шарчевић, Јела 

Стевановић 

нема пласмана 

20. 3. 2022.  Општинско такмичење 

из историје 

Ученици 7. и 8. 

разреда ОШ ,,Кнез 
Сима Марковић” и 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 

Урош 

Миливојевић, 
Јела Стевановић 

Шести разред: 

3. место: 
Алекса Васић 6-1, 

Василије Јевтић 6-1 

Осми разред: 

2. место: Ненад Радовић 8-2, 

3. место: Лука Стојиљковић, Андреј 

Радосављевић 

23. 3. 2022.  Општинско такмичење 

рецитатора  

Ученици првог и 

другог циклуса ОШ 

,,Кнез Сима 

Марковић” и ОШ 

,,Павле Поповић” 

Пријатељи деце 

Барајева 

млађи разреди 

2. место:  Миљан Тешовић,  „ Да ли 

ми верујете ? “ 

3.  место:   Искра Лола Јевтић,  

„Страшан лав“  

3. место  Петра Димитријевић,  „Ето 
то сам ја“  
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старији разреди 

1.место:Сара Поповић, „Бака на 

рингишпилу”4 

2.  место: Маша Тајхтеровић,  „Плава 

звезда“   

2. место: Теодора Илић, „Објашњење“  

25. 3. 2022.  Школско такмичење 

,,Шта знаш о 

саобраћају” 

Ученици од петог до 

осмог разреда  

Момчило 

Вулевић 

Група Б: 

дечаци: 

1.  Урош Васић 5/2 

2. Милан Лалић 5/2 

3. Алекса Ђоровски 5/1 

4. Никола Јоксић  5/2 Р 
девојчице: 

1. Ана Лукић 5/1 

2. Дуња Давидовић 5/1 

3. Анђела Булатовић 5/1 

4. Драгана Лекић 5/2 

5. Милена Вујовић 5/2 

6. Наталија Видановић 5/3 Р 

Група Ц 

дечаци: 

1. Страхиња Драшковић 7/2 

2. Лазар Стајковић 7/3 
3. Милош Живановић 8/2 

4. Илија Павловић 8/2 

5. Лука Бибић 7/1 

6. Лука Корда 7/2 Р 

девојчице: 

1. Сара Поповић 8/2 

2. Ана Поповић 8/2 

3. Мартина Ђурђевић 7/3 Р 

5. 4. 2022. ДЕМУС ,,Златна 

сирена” 

градско такмичење 

  1. место- Лена Михајловић 2-1  

8. 4. 2022. ДЕМУС ,,Златна 

сирена”, 

градско такмичење 

  1. место- Сара Поповић 8-2 

8. 4. 2022. Општинско такмичење 
“Васкршње чаролије” 

ученици од 1-4 
разреда 

учитељице места 

8. 4. 2022. Општинско такмичење 

“Васкршње чаролије” 

ученици од 5-8. 

разреда 

Тања 

Веселиновић 

1.место - Ања Радосављевић 5-3 

2. место - Анђела Радосављевић 6-3 и 

3.место -Душица Радојичић 5-1 

9. 4. 2022.  Општинско такмичење 

,,Шта знаш о 

саобраћају? 

Ученици од 5-8. 

разреда ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић” и 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 

Момчило 

Вулевић, Јела 

Стевановић 

1. место- Илија Павловић 8-2 

2. место- Ана Поповић 8-2 

3. место - Урош Васић 5-2 

9. 4. 2022. Градско такмичење из 

верске наставе,  

Квизирација за све 

ОШ ,,Павле 

Поповић”, старији 

разреди, 7 екипа 

Михаило 

Јанковић, Дарко 

Павловић 

Пласман на републичко такмичење: 

1.место- 

екипе:  

Црвени крст,  

Патријарх Павле, 
 Вранићанци,  

                                                

4  Пласман на градско такмичење 
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Анђели,  

Српски православци,  

Свети Јован Крститељ 

2.место- 

екипа: Три јерарха 

10. 4. 2022.  Градско такмичење из 

историје 

Алекса Васић 6-1, 

Василије Јевтић 6-1 

Ненад Радовић 8-2, 

Лука Стојиљковић, 

Андреј 

Радосављевић 

 

 

Урош 

Миливојевић 

 

 

Пласман на републичко такмичење:  

3.место - Ненад Радовић 8-2 

10. 4. 2022.  Градско такмичење из 

руског језика 

Стефан Јаковљевић 

8-3,  
Кристина Скорупан 

8-3 

Ведрана 

Стојановић 

Пласман на републичко такмичење:  

1. Стефан Јаковљевић 8-3, 
2. Кристина Скорупан 8-3 

10. 4. 2022.  Општинско такмичење 

из биологије 

Ученици од 5-8. 

разреда ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић” и 

ОШ ,,Павле 

Поповић” 

Маја Костић, 

Јела Стевановић 

пласман на градско: 

1. Маша Тајхтеровић 6-3 

2. Кристина Весић 8-3 

3.Јован Поповић 6-3 

4.Стефан Зувић 5-3 

5.Лана Радиновић 5-2 

 

10. 4. 2022. Међународни испит 

француског језика - 

ДЕЛФ (ниво А2) 

Ленка Биочанин Горица Вељовић Ленка Биочанин положила 

21.04.2022. Градско такмичење у 

џудоу 

Марија Глишић 5/2 Јасмина Тешић учешће 

29.04.2022. Смотра ученичког 
ликовног 

стваралаштва, 

републички ниво 

група ученика 
од 5-8. разреда 

 

 

 

Тања 
Веселиновић 

3. место - Анђела Вукас 8-3 

07. 5.2022. Градско такмичење из 

биологије 

Ученици од 5-8 

разреда 

Маја Костић 3.место- Јован Поповић 6/2 

13.5.2022. 

 

 

Крос РТС ,,Кроз 

Србију”  

Ученици од 1-4. 

разреда 

учитељице места 

Нађа Батножић-прво место  

Вељко Маринковић -прво место  

Вељко Чукарић-треће место 

14.5.2022. Републичко такмичење 

из верске наставе, 

Квизирација за све 

ОШ ,,Павле 

Поповић”, старији 

разреди, 7 екипа 

Михаило 

Јанковић, Дарко 

Павловић 

3.место- 

екипа Анђели:                               

Анђелија Тодоровић 6/3 

Филип Грубић 6/3 

Угљеша Броћиловић 6/3 

екипа Патријарх Павле: 
Јован Поповић 6/2 

Стефан Зувић 5/3 

Павле Зувић 5/3 

екипа Вранићанци: 

Сара Поповић 8/2 

Петар Јовић 7/3 

Илија Павловић 8/2 

екипа   Српски православци: 

Михаило Тришић 5/1 

Михаило Стајковић 5/1 
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Димитрије Пушић 5/1 

екипа Три јерарха: 

Лана Радиновић 5/2 

Михаила Стојановић 5/2  

Милан Лалић 5/2 

екипа Црвени крст: 

Теодора Јевтић 6/3 

Ђорђе Поповић 6/3 

Милица Стајковић 6/3 

екипа  Свети Јован Крститељ: 

Милош Ступић 5/2 
Страхиња Вујовић 5/2 

Огњен Ђурић 5/2 

 

6.8.  ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

У току школске 2021/2022. године, на нивоу целе школе, има укупно 25 338 изостанка, од тог 

броја је 25 111 оправданих и 227 неоправданих изостанака. Укупан број изостанака у 

старијим разредима је 11 323, а у млађим 14 015. Број оправданих изостанака у старијим 

разредима износи 11 096, а у млађим 14 015. Број неоправданих изостанака у старијим 

разредима износи 227, а у млађим разредима их није било. 

  

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (без подручног одељења у Шиљаковцу) 

од I до IV разреда: 

 

 

Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 
1. 2-1 435 
2. 3-4 614 
3. 4-2 791 

 

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (од V – VIII) 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5-1 1040 
2. 6-2 1937 
3. 6-1 2057 

 

Одељења са најмањим бројем неоправданих изостанака (од V – VIII) 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5-1 0 
2. 5-3 1 
3. 6-2/7-1 18 
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6.9. ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РЕЗУЛТАТИМА УПИСА У СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 

 

У школској 2021/22. години завршни испит је полагао 71 ученик, од укупно 72 ученика. Четири 

ученика су полагала у посебним просторијама, један са посебно припремљеним тестовима из 

српског језика и математике који је подразумевао измењен садржај (ИОП-2) и 3 ученика са истим 

тестом као и за остале ученике ( ИОП-1).  

Сви ученици су уписaни у првом уписном кругу. Од укупног броја ученика, 17 ученика је уписало 

средњу школу коју је прву навело у листи жеља, 16 ученика је уписало средњу школу која им је била 

друга по реду на листи жеља, 11 ученика трећу, 8 ученика четврту, а 5 у пету на листи. По два 

ученика у 6., 8. и 11., а по један у 7., 10., 15 и 16. по реду на листи жеља. Ученик који је наставу 

пратио по ИОП-у 2  уписао се преко Школске управе (Средња школа Брајево – смер фризер),  један 

ученик је отишао у иностранство, једна ученица је уписала музичку школу,  два ученика у приватне 

средње школе (медицинску и средњу школу за информационе технологије) , а један није попуњавао 

листу жеља и није уписао средњу школу, 

Табела  1. Врста школе коју су ученици уписали  

СРЕДЊА ШКОЛА број ученика у 

шк.2020/21.година 

број ученика у  

шк.2021/22. година 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 6 9 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 11 12 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 5 7 

ГИМНАЗИЈА 8 5 

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО 5 11 

МАШИНСКА 1 2 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 4 1 

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 1 1 

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 4 1 

ПРАВНО ПОСЛОВНА 3 1 

ТРГОВАЧКА ШКОЛА / 1 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 3 2 

ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА / 1 

ГЕОЛОШКО-ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКА ШКОЛА / 2 

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И 

ХИДРОГРАДЊУ 

/ 2 

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ  / 3 

ТЕХНОАРТ / 2 

Школе које је уписало највећи број ученика јесу електротехничке и техничке школе које 

својим образовним профилима покривају различите области (21). Прошле школске године највећи 

број ученика је уписао смерове у техничкој школи, као и гимназији.  И медицинска школа је 

такође популарна па и ове године имамо 7 ученика који су уписали неки од  смерова у 

медицинској школи.  

Ђак генерације школске 2021/22. године Кристина Весић 8/3, је уписала Гимназију «Патријарх 

Павле (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР), док је прошле године ђак генерације такође уписао 

гимназију, али ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР.  
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VII ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО–ВАСПИТНИХ ОБЛИКА РАДА 

 

7.1. РАД СЕКЦИЈА 

 

7.1.1. БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

Водитељ: Сузана  Јевтић, стручни сарадник - библиотекар 

 
Библиотечка секција је почела са радом 01. 09. 2021. године. Секцију чине чланови млађег и  

старијег школског узраста од првог до осмог разреда. Због специфичне ситуације КОВИД 

19 , ове године су више били ангажовани ученици млађег школског узраста. Састанци 

секције су се одвијали средом. У току године било је састанака и ван ако је било потребе за 

тим. Заједнички смо направили план рада и поделу послова. Чланови секције су слагали  

књиге, уређивали полице, одвајали неважеће - старе уџбенике (стари папир ), учествовали 

на разним конкурсима, учили у библиотеци, украшавали простор, доносили цвеће. Акције 

рециклаже  – сакупљања лименки - надгледали су чланови секције. 

Конкурси на којима су учествовали: ,,Железница очима деце“ новембар - децембар; 

Акције: 

- Прикупљање старог папира; 

- Прикупљање чепова; 

- Израда тематских паноа; 

- Израда предмета за продајне изложбе хуманитарног карактера; 

- Израда украса за украшавање школе - акција ,,Украсимо школу“, Нова година; 

- Израда поставке за декорисање хола; 

- Материјал за Школски забавник број 9; (мај - јун); 

Учествовали су у изради пригодних паноа посвећених тематским данима и значајним 

датумима. Изразили су жељу да би волели да имају пуно занимљивих књига у библиотеци. 

Остали видови рада библиотечке секције: 

- Промоција читања и развијање читалачке способности; 

- Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижевном и некњижевном грађом; 

- Оспособљавање за самостално налажење информација; 

- Упознавање са разним часописима; 

- Уређење простора; 

- Донације књига; 

- Одабир ,,нај“ читача школске 2021/2022. године;   

- Прикупљање лименки - Рециклажа;   

- Помагали при печатирању књига;   

- Старији чланови библиотечке секције помажу млађим члановима.         

             

7.1.2. СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Водитељ секције: Милица Војводић 

 

Термин за секцију је био петак после 6. часа у 1. смени, зато што су сви претчаси данима 

када наставница има часове од 1. часа, били заузети терминима за допунску и додатну 

наставу, а наставница је имала ЧОС као претчас четвртком. 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 147 www.ospavlepopovic.edu.rs 

Ученици се нису интересовали за ове часове иако су им понуђени, пар девојчица које су биле 

заинтересоване јавиле су наставници да им због осталих обавеза ипак не одговара да долазе 

на ове часове. 

 

7.1.3. ЕКОЛОШКА СЕКЦИJА 

Водитељи секције: Љиљана Каличанин и Маја Костић 

 

Еколошка секција се реализовала од почетка школске године па до краја јуна, са 

једним часом у току недеље. Обухватала је ученике од 5-8 разреда. План еколошке секције је 

обухватао велики број активности свих разреда, на месечном нивоу.  

У септембру ученици свих разреда су били обавештени о терминима одржавања 

еколошке секције као и о плану активности еколошке секције. 

У септембру и октобру месецу термини еколошке секције су искоришћени у оквиру 

пројекта „Заступајмо природу- Дунав“. Ученици седмог разреда су правили паное о очувању 

и унапређењу природе. Такође је снимљен и видео материјал о загађењу природе. 

У октобру месецу је била организована акција „ Један цвет за лепши свет“, овој акцији 

су се највише одазвали ученици шестог разреда доношењем биљака у школу. 

Такође је и обележен Светски дан животња са ученицима петог разреда. 

У октобру и новембру месецу ученици осмог разреда (одељења 8/3), учествовали су у 

уређењу/санацији школског дворишта после дренаже у сарадњи са домаром школе. 

Ученици седмог разреда су такође у првом полугодишту радили презентацију 

„Буђење еколошке свести“ која је била презентована  ученицима седмог разреда. 

У фебруар и марту рециклажа старе хартије/папира, која је била организована преко 

фирме „KappaStar reciklig“. 

У априлу месецу је била организована акција уређења школског дворишта у којој су 

учествовали ученици свих разреда. На иницијативу Савета родитеља у оквиру свих разреда 

прикупљао се новац у свим одељењима како би свако одељење донирало по једну ружу 

стаблашицу и тако дали свој допринос уређењу школског дворишта.. 

Овој акцији су се одазвали и „ЈП Србије шуме“ који су донирали биљке и дали 

изузетан допринос уређењу школског дворишта. 

На Наставничком већу у мају месецу као пример добре праксе је било презентовано 

уређење  школског дворишта. 

У јуну месецу ученица  петог разреда у сарадњи са наставницом биологије је радила 

презентацију о инсектима и њихововом значају за саму природу. То је било презентовано 

ученицима петог разреда.   

Еколошка секција у школској 2021/2022 години је реализована уз доста потешкоћа. 

Првенствено због актуелне пандемије вируса корона. Такође, крај другог полугодишта је 

обележива нестабилна ситуација у свим школама, а такође и у нашој (дојаве о бомбама).  

Ученици се одазивају акцијама које су организоване на иницијативу наставника. 

Мере унапређења: 

Организовање различитих акција на нивоу свих разреда, а и на нивоу школе.  

Подстаћи ученике на осмишљавању својих пројеката на нивоу разреда у сарадњи са 

наставником биологије. 
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7.1.4. САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Момчило Вулевић 

 

У оквиру рада саобраћајне секције обухваћена је наставне целина „Саобраћај“ и то: 

уређаји и опрема возила у саобраћају, општа правила саобраћаја, посебна правила саобраћаја, 

саобраћајни знакови, практичне вежбе на полигону, семафори и остали светлосни знакови, 

саобраћајни полицајац, ситуације-пешак и бициклиста у саобраћају, припрема за такмичење, 

сумирање резултата такмичења. Број чланова: 19 ученика. 

Кроз 18 часова реализовани су циљеви и задаци: 

 - Ученици на секцији су добили информације о функционисању друмског, 

железничког, водног и ваздушног саобраћајног система као и о врстама саобраћајних 

објеката. 

 - Ученици су упознали сва правила друмског саобраћаја и тако стекли и већу 

самоувереност као учесници у саобраћају. Веома је битно да науче као и да знају да примене 

тј. да се придржавају саобраћајних прописа и правила.  

- За сваког учесника у саобраћају од елементарне је важности познавање саобраћајних 

знакова. Ученици су научили поделу саобраћајних знакова  и добили информације о примени 

истих. Ова област је већ обухваћена планом и програмом за пети и шести разред па су 

ученици допунили своје знање и стекли већу самоувереност.  

- Упознати су ученици са врстама семафора и њиховом наменом. Поред семафора, 

приказани су и остали светлосни знаци у саобраћају. 

 - Објашњени су покрети и знаци саобраћајног полицајца. Веома је важно да ученик 

научи знакове полицајца како би знао како треба поступити у одређеним ситуацијама.  

- Обрада конкретних ситуација у саобраћају. На овим часовима секције ученици су 

добили информације како да поступе у одређеним ситуацијама у саобраћају.  

Реализовано: Годишњи план рада секције је реализован по редукованом плану због 

одсуства наставника у првом полугодишту услед болести. Чланови секције учествовали су на 

општинском такмичењу:  ,,Шта знаш о саобраћају” одржаног  09. 04. 2022. године у ОШ 

„Павле Поповић“  у Вранићу. Пласман за градско такмичење у Београду остварили су: 

Пети разред- дечаци: 

- Урош Васић........... 5/2 -  друго место (пласман на градско такмичење) 

Осми разред- дечаци: 

- Илија Павловић……….  8/2 – прво место (пласман на градско такмичење) 

Осми разред- девојчице: 

- Ана Поповић….8/2 – друго место (пласман на градско такмичење) 

На градском такмичењу одржаном 07. 05. 2022. године у Београду нико од ученика се 

није пласирао на виши ранг такмичења. 

Предлози за унапређење рада: 

- Саобраћајну секцију унапредити радом у кабинету информатике  користећи 

мултимедијалну наставу и специјализоване програме намењене ученицима за савладавање и 

реализовање знања из саобраћаја.  
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7.1.5. ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

Водитељи секције: Јелена Кнежевић и Јелена Јовановић 

 

Литерарна секција је у 2021/2022. години извођена увек уторком као претчас у обе смене. У 

септембру је било повећано интересовање ученика за похађањем исте, те су у почетку 

евидентирани доласци ученика.  

У даљем периоду пријављени ученици су долазили спорадично, у зависности од школских 

обавеза и интересовања везаних за планирани садржај секције. Испраћени су литерарни 

конкурси попут конкурса Љубав није само реч. Талентовани ученици су слали своје радове, 

које су, уз наставникову помоћ, прослеђивали на дате адресе. Уочен је и један проблем када 

су у питању овакви конкурси, јер бивају награђени они радови који имају највећи број 

гласова публике, а гласање се најчешће одвија онлајн (највећи број лајкова). Ипак, 

талентовани ученици највећу сатисфакцију добијају када свој рад (песму, причу, есеј, 

интервју или анкету), угледају у школском часопису. То је својеврстан начин да ученици 

добију мотивацију да пишу и стварају нове радове и да буду поносни на своја дела.  

Издвојила бих и помоћ и подршку библиотечке секције, коју води колегиница Сузана Јевтић.  

Током школске 2021/2022. године смо благовремено добијали информације о разним 

литерарним и читалачким конкурсима, које смо даље прослеђивали ученицима. 

Исказујемо захвалност колегиници Јевтић што је са нама несебично поделила инструкције за 

вођење читалачког дневника, јер без доброг читаоца, нема ни доброг писца. Читањем књига 

сви ученици, па и полазници литерарне секције богате свој речник и већ на  првим часовима 

ученицима се наглашава та чињеница.  

Оперативни план секције је испратио важне датуме у школском календару, попут школске 

славе, Светог Саве. Ученици су писали песме и приче о Светом Сави, о његовој породици и о 

његовом животу.  

Деца су обавештена и о наградном конкурсу који је организовала Пошта Србије под називом 

Писмо Божић Бати. Радове на тему Мој најлепши Божић, деца су слала до 7. јануара текуће 

године.  

Око 8. марта ученици су писали песме  и литерарне радове на тему љубави и посвећивали их 

својим мајкама.  

Неколико ученика је учествовало на поменутом конкурсу Љубав није само реч. Једна од 

послатих песама, аутора Павла Ташића, отворила је школски часопис за 2021/2022. годину.  

 

7.1.6. РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Јелена Игњатовић 

 

Школске 2021/22. године рецитаторску секцију водила је наставница Јелена Игњатовић. 

Секција није имала стални састав, већ су ученици од 5. до 8. разреда повремено узимали 

учешће у њеном раду, у зависности од својих интересовања, афинитета и прилика. На 

састанцима секције је: 

– развијана и усавршавана способност ученика за правилан, чист и јасан изговор гласова 

– богаћен речник, усавршаван говорно-језички развој 

– вршено оспособљавање ученика да изражајно казују поетске текстове,  

– развијана  љубав, блискост и осећајност према лепоти поетских текстова,   

– афирмисано рецитовање међу ученицима. 

Чланови секције учествовали су: 

- на школском такмичењу рецитатора, одржаном 15. 3. 2022. 
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- на  општинском такмичењу рецитатора, одржаном 23. 3. 2022, у сарадњи са удружењем 

Пријатељи деце Барајева. 

Ове школске године због пандемије није посећен Сајам књига, нити је организована 

приредба за Дан Светог Саве, док је Дан школе обележен на потпуно нов начин – спортским 

активностима. Због тога чланови секције нису узели учешћа у овим активностима. 

 

7.1.7.  ДРАМСКA СЕКЦИЈA 

Водитељ секције: Весна Арсић 

 

Полазници драмске секције су били уједно и полазници радионице ,,Драма – поклони 

се и почни“ у оквиру једносменског рада. У уводним сусретима радило се на упознавању и 

зближавању групе, тако да су игре и вежбе биле организоване са тим циљем. Игре које су 

послужиле у ту сврху су: Упознавање, Засмејавање, Уради одмах, Претвори се, Представи се 

кроз гест и многе друге. Када је група постала компактна, прешло се на игре пажње и 

концентрације. Следећи корак је био анализа текста под називом ,,Вранић за Врање“. Ове 

године је Друштво за српски језик организовало акцију ,,Март месец српског језика“, па смо 

се и ми прикључили овој акцији са циљем да се деца упознају са дијалекатским одликама 

српског језика. Одабрали смо призренско-тимочки дијалекат којим се прича у Врању. 

Сценарио је написала наставница Весна Арсић који је заједно са ђацима коригован и 

уношене су неке измене које су се у заједничком раду показале као боље. На свако слово 

азбуке ученици су изговарали речи, пословице, приче, глумили у скечевима са одређеном 

темом карактеристичне за врањско подручје, певали песме из Врања и околине, па је све то 

било и забавно, релаксирајуће, а имало је и једну образовну димензију. Када смо добро 

увежбали, одлучили смо да допринос драмске секције прослави Дана школе буде у видео 

формату, па смо укључили и камермана Рељу Арсића који је направио један филм од 

петнаестак минута. Ученици су радо учествовали у изради овога филма и са радошћу 

ишчекивали премијеру 01. 04. 2022. године. Филм је јако добро примљен код публике, а 

ученици су са својом наставницом уживали у похвалама и предлозима за даљи рад. У 

наставку на часовима су се увежбавали драмски скечеви и радиле вежбе за ослобађање од 

треме и страха од јавног наступа, учило се како глумити одређени лик, имитирати и 

представити задати лик.  

 

7.1.8. СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Водитељи секција: Борис Бубало и Јасмина Тешић 

 

Због присуства вируса Covid19 и предузетих мера ради спречавања преношења заразе, 

у току првог полугодишта нису били препоручени спортови у којима постоје контакти, а 

посебно није било пожељно мешање деце из различитих одељења и других школа. Из тог 

разлога спортске секције нису одржаване и ове школске године нисмо учествовали ни на 

једном колективном спорту са лоптом на градском такмичењу. 

Ове школске године, такмичења у малом фудбалу и одбојци су се према годишњем 

календару одржала у првом полугодишту. Пошто је заједнички став наставника физичког и 

здравственог васпитања био, да због присуства короне не учествујемо у екипним 

спортовима, самим тим и одбојкашка и фудбалска секција нису одржане у пуном обиму. У 

другом полугодишту, одржано је по 4 часа обе секције, где су се деца међусобно такмичила и 

припремала за следећу школску годину. 
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Надамо се да ће се у следећој школској години здравствена ситуација поправити и да 

ћемо, као ранијих година припремати децу за такмичења и учествовати на њима. 
 

7.1.9. НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Милица Војводић 

 

Била сам координатор новинарске секције током ове школске године. Прикупљала сам 

материјале од ученика и наставника током школске године и пред крај школске године 

изашао је нови број нашег Школског забавника број 9. Наставници и учитељице су ми слали 

радове и текстове својих ученика. 

Текстове сам уређивала, па прослеђивала наставници српског језика Јелени Игњатовић на 

лектуру. Урадила сам и крајњу обраду часописа. Часопис је постављен на званичној 

фејсбук страни, као и на сајту установе. 

 

7.1.10. СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Водитељ секције: Горица Вељовић 

 

Због епидемиолошке ситуације, приредбе поводом Дана франкофоније и Дана школе, 

нису могле бити одржане, па самим тим није ни било спремања ученика тим поводом. Оно 

што би могло да се сврста у рад секције су конкурси који су били отворени за онлајн учешће 

ученика поводом Европског дана језика, као и месеца Франкофоније. Ученица Срна Божић, 

6/2, учествовала је на ликовном конкурсу Француског института, са темом „Илустрација 

брзалице или пословице на француском и српском језику“. Њен рад се нашао у збирци 

одабраних радова. 

Други конкурс је био у организацији Удружења професора француског језика из 

Молдавије, на коме је учествовала ученица 8/3, Ленка Биочанин. Својом интерпретацијом 

француско-шпанске песме, освојила је специјалну награду. Честитке су јој упућене и на 

званичном ФБ профилу установе. 

 

7.2. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

7.2.1. ЦРВЕНИ КРСТ 

 

Активност Црвеног крста започела је 27. септембра продајом стартних бројева за крос 

„Трка за срећније детињство“ и трајала до 2. октобра до када је продато 229 стартних 

бројева. Крос је одржан 8. октобра у спортској сали наше школе. Учествовали су ученици 

млађих разреда. Победницима, за освојена прва три места, уручене су дипломе. Прикупљен 

новац иде у хуманитарне сврхе. 

04. 10. 2021. године, Црвени крст Барајево учествовао је у обележавању Дечије 

недеље својим активностима у првом и другом  разреду у Вранићу. 

У 1/1 и 1/2 реализовано је предавање на тему „Заштитимо децу у саобраћају“. 

Разговарало се са децом о саобраћајним средствима, саобраћајним знацима, пешацима у 

саобраћају са посебним освртом  на понашање деце у саобраћају.  

Ученици су  цртали саобраћајне знаке и тумачили њихово значење. Разговарало се и 

како прећи преко улице када је саобраћај регулисан помоћу семафора. То је и практично 
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показано превођењем деце преко улице на пешачком прелазу испред школе. Ученици су  

добили распоред часова и игру „Меморија“. 

У другом разреду предавање је било на тему „Болести прљавих руку“. Разговарало се 

о хигијени, њеном значају посебно у ово време пандемије. Урађена је радионица 

„Разбибрига“ за коју су ученици били посебно заинтересовани. 

05. 10. 2021. године,у оквиру активности поводом Дечије недеље, Црвени крст 

Баарајево је одржао предавање у трећем разреду на тему „Смањење ризика и ублажавање 

последица од елементарних  и других опасности“. Час је био веома занимљив. Ученици су 

били заинтересовани за рад, усвојили  нова знања  учешћем у радионици и радом на 

одговарајућим дидактичким материјалима. 

08. 10. 2021. године, реализовано је предавање на тему „Прва помоћ деци - прва помоћ 

за децу“. Предавању су присуствовали ученици 4/1 и 4/2 разреда. Били су веома 

заинтересовани, пажљиво пратили и активно учествовали у раду. Посебно их је 

заинтересовао практични део предавања где су и сами  учествовали у пружању прве помоћи. 

Дана 09. 05. 2022.године, у просторијама школе, одржано је школско такмичење 

Црвеног крста под називом „Шта знаш о Црвеном крсту“. Такмичили су се ученици четвртог 

разреда. Такмичење је екипно. Било је 5 екипа. Сваку су сачињавала 4 ученика и једна 

резерва. Такмичење је трајало један школски час. Сви учесници у такмичењу су добили 

захвалницу а на општинско такмичење пласирале су се две екипе и то екипа из Шиљаковца 

која је освојила прво место и екипа 4/2 из Вранића. 

Општинско такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“ одржано је 20. 05. 2022. године  

у просторијама Црвеног крста у Барајеву. Такмичиле су се 4 екипе: две екипе из школе 

Вранић и две из школе Барајево. Победила је екипа ОШ ,,Павле Поповић“ из Вранића, 

подручно одељење Шиљаковац. Ова екипа одлази на градско такмичење. 

Сви учесници такмичења су добили награде и дипломе. Такмичење је реализовано по 

постојећим правилима. 

31. 05. 2022. године, у Еко парку на Авали, Црвени крст Београда је организовао 

финале квиза „Шта знаш о Црвеном крсту“ за ученике 4. разреда. Општину Барајево је 

представљала  школа „Павле Поповић“ и одељење 4/4. Од 16 школа учесника наша екипа је 

освојила 4. место. Након завршеног такмичарског дела ученици су са аниматорима уживали 

у шетње Еко парком и радионицама које су организавали домаћини за све учеснике. Ученици 

су на поклон добили ранац за опрему за физичко и велику кесу бомбона. 

21. 06. 2022. године, у просторијама школе, одржано је предавање Црвеног крста 

Барајево на тему „Промоција здравља-здравље зуба“. 

Предавање је организовано за ученике првог разреда. Разговарано је о здравој храни и 

одржавању хигијене зуба. Ученици су активно учествовали у разговору, говорили своја 

мишљења и искуства са одржавањем хигијене и одласком код зубара. Попуњавали су тест 

знања и групно откривали скривене речи додавањем одговарајућих слова.  

 

7.2.2.  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ове школске године чланови Ученичког парламента су били: 

 Ивана Милошевић, 7/1 

 Дуња Маринковић, 7/1  

 Александра Тинтор 7/1 

 Матија Ускоковић, 7/1 
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 Тијана Миљковић, 7/2  

 Мања Петровић, 7/2  

 Катарина Илић, 7/2  

 Рајна Јевтић, 7/2 

 Маша Илић, 7/3  

 Мартина Ђурђевић, 7/3 

 Петар Маринковић, 7/3 

 Лазар Танасијевић, 7/3  

 Кристина Скорупан, 8/1  

 Аница Марковић, 8/1  

 Јована Поповић, 8/1  

 Теодора Лалић, 8/1 

 Сара Поповић, 8/2  

 Вања Којић, 8/2 

 Зорица Ристић, 8/2 

 Ана Поповић, 8/2  

 Ленка Биочанин, 8/3  

 Лука Стојковић, 8/3  

 Стефан Јаковљевић, 8/3 

 Анђела Радуловић, 8/3  

За председника је изабрана Мања Петровић, 7/2, за заменика Маша Илић 7/3. Представници 

Ученичког парламента у Школском одбору за ову школску годину су били председник и 

заменик председника Парламента. Представници Тимова:  

- Тим за обезбеђивање квалитета установе - Дуња Маринковић, 7/1 

- Тим за ИКТ - Тијана Миљковић, 7/2 

- Тим за самовредновање и вредновање рада школе - Лазар Танасијевић, 7/3 

- Тим за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања - Ленка 

Биочанин, 8/3 

- Тим за професионалну оријентацију - Стефан Јаковљевић, 8/3 

- Тим за инклузивно образовање - Анђела Радуловић, 8/3 

- Стручни актив за развојно планирање - Александра Тинтор 7/1 

- Вршњачки тим ,,Чувари мира'' - Тијана Миљковић, 7/2 Катарина Илић, 7/2 

Ученички парламент је у току протекле школске године организовао и реализовао следеће 

активности: 

 Конституисање Ученичког парламента за школску 2021/22. годину 

 Одржано је девет састанака Парламента у току школске године  

 Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2021/22. 

годину 

 Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2021/22.годину 

 Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставних и 

ваннаставних активности у школи) 

 Разматрање начина школског живота у време пандемије и поштовање правила 

понашање (како треба чувати, пре свега своје здравље али и здравље других, 

поштовање мера безбедности ...) 
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 Учествовање у раду стручних актива и тимова школе преко својих представника 

 Анализирање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода у току 

школске године 

 Састанцима је присуствовао и пружао подршку директор школе 

 Обележен Међународни дан толеранције избором најтолерантнијег друга и другарице 

у одељењу 

 Разговор са школским библиотекаром 

 Организовање и реализација избора најлепше новогодишње декорисане учионице 

 Реализован тест из Верске наставе „Шта знамо о Божићу“ 

 Организован Фестивал занимања 

 Разговор о обележавању Дана школе, школске славе  

 Разговори о дисциплини у школи и ван ње 

 Организовање разговора са ученицима четвртог разреда 

 

7.4. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ  

 

Културне и јавне активности обухватају: 

• прославу Дана школе, почетка и краја школске године и завршетка основношколског 

образовања и васпитања,  

• прославе школских и државних празника, приредбе и представе, 

• тематске изложбе и учешће на ликовним конкурсима које организују различите 

институције (Музеји, библиотеке...), 

•  јавно излагање и представљање ученичких радова у просторијама установе 

•  такмичења и смотре,  

• посете установама културе, 

• трибине, предавања, дебате са одређеном темом у сарадњи са јединицама локалне 

самоуправе,  

• хуманитарне акције, 

• пригодно обележењавање важних датума (Светски дан толеранције, пријатељства 

итд.). 

• Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, 

школског листа и спортских секција. 

Септембар: 

01. 09. 2021. године - Почетак школске године обележен свечано као и пријем "првака" у 

организацији установе. 

06. 09. 2021. године - Подела таблета ученицима 3, 4, 5. и 6. разреда и лаптопова 

наставницима (пројекат Бео-таблет). 

24. 09. 2021. године - Обележавање Европског школског спортског дана. 

Октобар: 

03. 10. 2021. године - Манифестација ,,Дечије поподне''. 

04. 10. 2021. године - Обележавање почетка Дечије Недеље и  сарадња са ,,Црвеним крстом''. 

Обележавање Дечије недеље у првом и другом разреду у Вранићу. 

04. 10. 2021. године -   Традиционални пријем чланова Ученичког парламента у просторијама 

ГО Барајево. Упознавање ученика са Конвенцијом Уједињених Нација и правима детета као 

и начина побољшавања услова живљења у средини у којој живимо. 
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05. 10. 2021. године - Традиционални маскенбал - у оквиру Дечије Недеље, ученици и 

њихови учитељи и наставници су организовали хуманитарну акцију прикупљања школског 

прибора за материјално угрожену децу. 

06. 10. 2021. године - Одржан крос РТС. 

11. 10. 2021. године - Учешће на конкурсу ,,Креативна илустрација једне брзалице или 

пословице/изреке'' на српском и француском језику. У Удружењу професора француског 

језика, налази се ликовни рад наше ученице Срне Божић. 

14. 10. 2021. године -  Биоскопско приказивање филма ,,Од мале искре велика ватра''. 

15. 10. 2021. године -  Награђивање Јелене Јовановић и Уроша Миливојевића на конкурсу 

,,Час за углед''. Наставници похваљени за свој рад и њихов час улази у зборик "Едуке". 

15. 10. 2021. године -   Обележавање "Дана хлеба". 

20. 10. 2021. године – Обележавање Дана јабука - Награда за најлеше декорисани производ 

од јабука. 

21. 10. 2021. године - Тематски дан (тема: јабука)  

Новембар: 

07. 11. 2021. године - Учешће Милице Војводић у пројекту ,,TALE - Teach Art Learn English'. 

16. 11. 2021. године - Обележавање Међународног дана толеранције.  

24. 11. 2021. године – Сарадња са ГО Барајево и Агенцијом за безбедност саобраћаја. 

Едукација првака. 

25. 11. 2021. године - Општинско такмичење ,,Песничка сусретања''.  

У категорији 1 – 4. разред :  

1. место (одлази на градско такмичење) песма „Паника“, Данка Биочанин IV/1 - ОШ „Павле 

Поповић“  

2. место - песма „Време“, Михаило Савић IV/2 - ОШ „Павле Поповић“  

2. место – песма „Велики свете“, Ленка Ташић IV/2 - ОШ „Павле Поповић“  

3. место – песма „Чаробни једнорози и пегази“, Наташа Растовац III /4 - ОШ „Павле 

Поповић“  

У категорији 5 – 8. разред :  

1. место (одлази на градско такмичење) 

песма „Тајна моје другарице“, Олга Тешовић V/3 - ОШ „Павле Поповић“  

2. место - песма „Мени драгој особи“, Нина Михаиловић V/2 - ОШ „Павле Поповић“  

2. место – песма „Авантура“, Андреј Дукић V/3 - ОШ „Павле Поповић“  

3. место – песма „У сусрет лету“, Ања Радовановић V/3 - ОШ „Павле Поповић“ 

Групни рад одељења 3/3 је добио похвалу.  

26. 11. 2021. године -   Учешће на конкурсу ,,Велика руска култура - моја инспирација'' - 

Руски центар је организовао конкурс под називом "Велика руска култура - моја 

инспирација", од 20.10. до 20.11. сакупљали су се радови ученика основних и средњих школа 

у три категорије: најбоља песма, прича и видео-рад. Наша школа је послала две приче 

(Алекса Ђоровски 5/1, Анђела Булатовић 5/1), и једна од њих, прича Анђеле Булатовић је 

победила. У Руском центру на Филолошком факултету у Београду, 17.12. одржаће се додела 

награда. 

Децембар: 

11.12.2021. године - Градско такмичење ,,Песничка сусретања деце и младих Београда'' - 

Данка Биочанин (четврти разред) освојила је прво место. 

13.12.2021. године - Учешће на конкурсу ,,Ко уме да се радује, има чему да се радује''.  

14. 12. 2021. године - Пројекат ,,Брзином до звезда''. 
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17. 12. 2021. године - Такмичење за најлепше декорисану учионицу - На предлог Ученичког 

парламента организован је избор најлепше новогодишње декорисане учионице у матичној 

школи у Вранићу и подручним одељењима Мељак и Шиљаковац. Жири у саставу: Виолета 

Младеновић, члан Тима за професионални развој, Љиљана Бабић, члан Тима за 

међупредметне компетенције и ученичко предузетништво и Саша Голубовић, члан Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе, су имали вееееома тежак задатак. Током обиласка 

наших школа разменили смо мишљење и похвале за све ученике и наставно особље јер су се 

ангажовали и потрудили да учионице изгледају што лепше.  

Подручно одељење Шиљаковац 

1. место 2-4/4-4, учитељице Драгане Мићић (учионица која је проглашена за најлепшу у 

нашој Установи). 

Подручно одељење Мељак 

1. место 1-3, учитељице Ирине Стефановић 

Матична школа Вранић 

1. место 4-1 и 7-1, учитељице Соње Стошић и наставнице математике/информатике и 

рачунарства, Марије Станковић 

2. место 2-2 и 8-2, учитељице Биљане Тасић и наставнице енглеског језика, Милице Војводић 

3. место 3-2 и 8-1, учитељице Радице Ђорић и наставника физичког и здравственог 

васпитања, Бориса Бубала 

Похвалу добија 2-1 и 8-3, учитељице Драгане Гогић и наставнице француског језика, Горице 

Вељовић. 

19. 12. 2021. године - Учешће на конкурсу ,,Сазнали на семинару - применили у пракси'' 

Резултати конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2021. - имамо изабран рад 

који се налази у Бази радова конкурса 2021. Радионице и активности пројекта Обогаћеног 

једносменског рада наше школе остављају траг на конкурсима, једине у тој категорији 

учесника. Посета радионице пројекта Обогаћеног једносменског рада ,,У свету боја и 

облика", коју води библиотекарка Сузана Јевтић, била је повод да координаторка Тима за 

Обогаћени једносменски рад, директорка Јела Стевановић, обједини услове учешћа на 

конкурсу и пошаље рад на конкурс. Рад под називом ,,Здрава недеља за здрав живот" је 

изабран и то је, уједно, награда и похвала свим учесницима, али и Савету родитеља наше 

школе, локалној заједници, тимовима школе јер су сви учествовали у активностима школе, и 

то у дужем временском периоду.  

20. 12.2021. године - Посета и донација књига библиотеци Драгослава Јовичића Уче.  

23. 12. 2021. године - Предавање Црвеног крста на тему ,,Превенција од пожара, земљотреса 

и поплава'' Предавање Црвеног крста на тему ,,Превенција од пожара, земљотреса и 

поплава". Предавач је био Никола Минић, секретар и волонтери Црвеног крста Барајево. 

Предавање је организовано за ученике трећег (3/1 и 3/2) и четвртог (4/1 и 4/2) разреда. 

Припремљен је одговарајући дидактички материјал, а ученици су усвојили знања кроз игру и 

активно учешће на часу. Били су веома заинтересовани, пажљиви, знатижељни и активни. 

24. 12. 2021. године -   Продајни базар ,,Деца-деци'' подржан од Фондације Ане и Владе 

Дивца и Коалиције за доброчинство.  

25. 12. 2021. године -  Почетак хуманитарне акције за децу која се лече на Институту за 

онкологију и радиологију Србије.  

31. 12. 2021. године - Награђивање Сузане Јевтић у пројекту ,,Лепе књиге за читање су 

најлепше новогодишње даривање''.  

Јануар: 
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24. 01. 2022. године - Реализација програма ,,Развој школског спорта и школских спортских 

секција''.  

26. 01. 2022. године - Тематски дан (тема: Свети Сава).  

27. 01. 2022. године - Свети Сава - школска слава.  

Фебруар: 

07. 02. 2022. године - Школско такмичење за најбољу карикатуру ,,Мали Пјер''.  

22. 02. 2021. године -  Првенство града Београда у пливању Првенство града Београда у 

пливању за ученике и ученице основних и средњих школа у школској 2021/2022. години- 

Елена Поповић је освојила 1. место и иде на државно првенство у Крагујевац.  

25. 02. 2022. године - Обележавање Дана борбе против вршњачког насиља  

28. 02. 2022. године - Државно првенство у пливању. Елена Поповић, бронзана медаља, 3. 

место на државном првенству у пливању. 

Март: 

08. 03. 2022. године - Обележавање Дана жена.  

11. 03. 2022. године - Обележавање Националног дана књиге на интерактивном часу 

,,Читајмо заједно'' Читајмо гласно", пети пут заједно поводом Националног дана књиге. 

Организовали смо интегративни час са ученицима четвртог разреда који смо реализовали у 

школској библиотеци матичне школе у Вранићу. Часу је присуствовала директорка школе, 

Јела Стевановић. 

14. 03. 2022. године - Градско такмичење ,,Брзином до звезда''.  

17. 03. 2022. године - Општинско такмичење ,,ЗлатнаСирена'' Општинско такмичење ,,Златна 

сирена". Данијела Лацмановић и Лена Михајловић из 2-1 представљаће нашу општину на 

градском такмичењу ,,Златна сирена" у категорији 1. и 2. разреда, а Сара Поповић из 8-2 ће 

бити представница општине у категорији 7. и 8. разреда. Друго место је освојила Милица 

Нинић из 3-2 и Јован Поповић из 6-2.  

19. 03. 2022. године - Почетак припремне наставе за ученике 8. разреда. 

21. 03. 2022. године - Обележавање Дана особа са Дауновим синдромом .  

Почетак Светске недеље новца. Светска недеља новца се обележава у току ове недеље, од 21. 

до 25. марта. И пре обуке финансијске писмености, наставници су са ученицима, кроз разне 

активности, имплементирали елементе производног и продајног карактера финансијског 

описмењавања. Пројекат ,,Школа новца за основца" се реализује кроз део радионица и 

активности Обогаћеног једносменског рада.  

25. 03. 2022. године - Донација књига Александре Богдановић школској библиотеци.  

31. 03. 2022. године - Општинско такмичење рецитатора. 1. место- Сара Поповић „Бака на 

рингишпилу" (одлазак на градско такмичење). 

2. место- Маша Тајхтеровић „Плава звезда“  

2. место- Теодора Илић „Објашњење“  

2. место- Миљан Тешовић „Да ли ми верујете?“  

3. место- Искра Лола Јевтић „Страшан лав" 

3 место- Петра Димитријевић „Ето то сам ја“  

Учешће на трибини ,,Школски библиотекари - развијање партнерства и сарадње'' Трибини 

,,Школски библиотекари- развијање партнерства и сарадње" и редовној Годишњој 

скупштини Друштва школских библиотекара Србије у Библиотеци града Београда 

присуствовала је и библиотекарка наше школе, Сузана Јевтић. 

Април: 

01. 04. 2022. године - Обележавање Дана школе - Спортска манифестација. Сасвим другачији 

Дан школе, 1. април 2022. Манифестација је почела извођењем државне химне, коју је на 
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виолини одсвирала Ленка Биочанин, ученица наше школе. Након тога, школски бенд је, уз 

помоћ ученика, извео неколико песама. Потом су одиграна четири одбојкашка меча. Упоредо 

су, међу собом, одмеравале снаге две екипе- трио запослених, родитеља и музичке школе. 

Ученици су се такмичили између себе. Финални меч су играли ученици против наставника. 

Заслужену победу и златан пехар освојили су наши ученици. Утакмице су све време праћене 

музиком, уз коју су играли и наставници и ученици. Све купљене улазнице учествују у 

лутрији, која ће бити у 17 сати. Премијера видео-материјала ,,Вранић за Врање''. 

04. 04. 2022. године -  Посета библиотеке ,,БранкоЋопић'' у Вранићу. 

05. 04. 2022. године - Дечија журка у организацији школе и Савета родитеља. 

06. 04. 2022. године - Учешће на Међународном такмичењу младих пијаниста. На 10. 

отвореном такмичењу ученика музичких школа Србије Бинички у Београду, ученица 

Анђелка Рогановић освојила је прву награду. Анђелка је први разред ниже музичке школе 

,,Марко Тајчевић" у Вранићу у класи професорке Олге Симоновић. 

07. 04. 2022. године -  Час посвећен Урошу Петровићу у школској библиотеци. Ученици 

петог разреда, одељења 5/2 и 5/3, су јуче и данас присуствовали часу посвећеном Урошу 

Петровићу, заједно са наставницом Јеленом Игњатовић. Упознали су се са његовим 

књижевним стваралаштвом и решавали ,,Загонетне приче", књига трећа. Били су активни и 

мотивисани за рад, а Урошеве књиге ће читати и у наредном периоду. 

08. 04. 2022. године - Учешће на конкурсу ,,Васкршње ликовне чаролије''.  

11.04.2022. године - Обележавање Дана сећања на Доситеја Обрадовића. 

21. 04. 2022. године - Конференција ,,Чувам те''.  

 Традиционални васкршњи вашар у Мељаку. Свечана приредба ,,Поздрав пролећу и у сусрет 

Васкрсу'' у Мељаку. 

27. 04. 2022. године - Акција сређивања школског дворишта. Хвала вредној и насмејаној 

екипи ЈП ,,Србијашуме" на данашњем дружењу, донацији најлепших садница и цветној оази 

коју ћемо неговати. Хвала нашим ученицима који су нам показали да рачунамо на њих. 

Хвала родитељима који су били уз нас, а и онима који због пословних обавеза нису могли да 

дођу. Хвала колегиницама и колегама, од припремања заједничког ручка до сређивања 

дворишта. Хвала ГО Барајево на подршци и доласку. 

Мај: 

04. 05. 2022. године - Школски забавник број 9. 

05. 05. 2022. године - Учешће на конкурсу ,,Лик Русије''. Руска школа у Београду 

организовала је конкурс "Лик Русије". Ове године тема је била ,,Народна уметност и 

културно наслеђе народа Русије". Радови су сакупљани у више категорија: уметност, 

култура, књижевност, историја. Наша школа је учествовала са три рада, два у категорији 

уметност и једном у категорији култура. У категорији уметност, номинацији ,,Руски народни 

костим" учествовала је Анђелка Џоинчевић (6/1), а у истој категорији, номинација "Лепота 

руске природе" Ведран Станковић (5/1), који је освојио треће место, док у категорији 

култура, номинација "Поетична Русија", Анђела Булатовић (5/1) са рецитацијом песме ,,Ја и 

ми"- В.Орлова освојила је друго место. Сви учесници добили су захвалнице за учешће.  

07. 05. 2022. године - Садња ружа стаблашица у Шиљаковцу.  

10. 05. 2022. године - Учешће у пројекту ,,Твој лајк за мој плес'' Ученице 4. разреда наше 

школе учествују у пројекту ,,Твој лајк за наш плес". 

11. 05. 2022 – 13. 05. 2022. године - Посета Кидричеву (Словенија).  

19. 05. 2022. године - Садња ружа стаблашица у Мељаку. 

Учешће у пројекту ,,Са природом на ти''. 
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20. 05. 2022. године - Обележавање Светског дана пчела. Светски дан пчела су ученици 1/3, 

1/4 и 2/3 обележили разним активностима. 

Општинско такмичење ,,Шта ти знаш о Црвеном крсту?'' 

31. 05. 2022. године - Посета чланова Ученичког парламента ученицима четвртог разреда. 

Ученице осмог разреда, Ивана Милошевић и Сара Поповић, испред Ученичког парламента 

предочиле су ученицима одељења 4/1 и 4/2 шта их очекује у петом разреду. 

Јун: 

01. 06. 2022. године - Посета цркви Светог Илије. Одељење 4/1 у посети цркви Светог Илије. 

02. 06. 2022. године - Републичко такмичење ученичког ликовног стваралаштва. Анђела 

Вукас освојила 3.награду на Републичком такмичењу ликовног уметничког стваралаштва. 

04. 06. 2022. године - Међународни фестивал ,,На крилима детињства''. 14. међународни 

фестивал ,,На крилима детињства". Одељење 2/2, учитељице Биљане Тасић, учествовало је у 

категоријама: Сликовање, Стиховање и Потрага за благом. Сликање се одвијало на самом 

фестивалу, а Никола и Милица су били наши представници. У Потрази за благом су 

учествовали сви ученици који су једва чекали да пронађу сакривене предмете. Сакрио их је 

нико други до писац Урош Петровић. Наши ученици су постигли запажене резултате: 

Милица 3. место у сликању, а Јована похвалу за стихове. 

07. 06. 2022. године - Полагање међународног испита ,,ДЕЛФ'' Наша ученица осмог разреда, 

Ленка Биочанин, остварила је још један успех у низу. Положила је међународни испит ДЕЛФ 

из француског језика, ниво А 2. 

08. 06. 2022. године - Посета извору природне воде Буковац. 

10. 06. 2022. године - Хуманитарна томбола. 

13. 06. 2022. године - Посета Ботаничкој башти ,,Јевремовац''. 

17. 06. 2022. године - Дечији забавни програм у организацији Центра за културу Барајево и 

ГО Барајево.  

19. 06. 2022. године - Хуманитарни концерт за породицу Бурџић.  

28. 06. 2022. године - Прослава колектива за завршетак школске године.  

Јул: 

04. 07. 2022. године - Матурско вече.  
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VIII ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

8. 1.  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

Програм превенције насиља 

 

 

записници 

Стручни тим за заштиту 

од насиља, 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

 

8. 2.  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА ОСМАКА 

школска 2020/21. година 

 

У току марта месеца обављено је редовно анкетирање ученика осмог разреда о 

њиховим професионалним интересовањима. Анкетирано је укупно 42 ученика. 

Узорак је чинило 64,3% (27) дечака и 35,7% (15) девојчица.  

Анкета је спроведена у виду Гугл анкете, а највећи одзив је био у одељењу 81. 

Од укупног узорка : 

 42,9% (18) чинили су ученици 81 

 31% (13) ученици 83 

 26,2% (11) ученици 82 одељења 

42,9 % осмака (18) каже да је већ одлучило коју школу, односно који образовни 

профил хоће да упише, што је нешто нижи проценат него прошле године када је 51% 

ученика знало у истом периоду године у којој средњој школи жели да настави школовање. 

Ипак, за разлику од ове и прошле, неких ранијих година осмаци су имали више дилема и 

били су неодлучнији поводом избора средње школе (нпр. у школској 2018/19. години је свега 

32% у овом периоду године донело одлуку о даљем школовању док је 2017/2018. само 27% 

осмака знало шта ће да упише).  

Вероватно је с тим у вези и то да се ове, баш као и прошле године, доста мањи број 

ученика ( у односу на неке раније године) пријавио за индивидуалне разговоре на тему 

професионалних интересовања који су добровољног карактера 

Ове године је нешто већи број ученика који размишљају о две и више могућности-  

47,6 % њих (20 ученика) за разлику од прошлогодишњих 37,3%, док 9,5% (4) ученика каже 

да не зна шта ће да упише и нема још никакву идеју о томе.  

Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

       1. Информатика 21 (50%) 

       2. Физичко 20 (47,6%) 

       3. Енглески језик 17 (40,5%) 

       4. Историја 16 (38,1)% 

       5. Техника и технологија 13 (31%) 

             Прошле године одабир је био нешто другачији:   

1. Енглески језик 25 (49%) 
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2. Српски језик/Историја/Физичко 16 (31,4%) 

3. Биологија 13 (25,5%) 

4. Техника и технологија 12 (23,5%) 

5. Географија/Математика 11 (21,6%) 

Евидентан је значајан успон Информатике, која прошле године није била међу пет 

најомиљенијих предмета, а сада је на првом месту. Ово је вероватно у вези са 

растућим трендом у друштву да све већи број младих бира занимања из области нових 

ИТ технологија. Са друге стране, Физичко васпитање се стандардно добро котира на 

овој ранг листи, па је и ове (баш као и прошле године) на високом другом месту. На 

трећем месту је Енглески језик, који је прошле године ученицима био омиљени 

предмет, а и даље је при врху листе. Историја је, такође, била и остала, у првих пет 

омиљених предмета- пре годину дана била је на другом месту (са Физичким 

васпитањем и Српским језиком) а сада је на четвртом. И, ове године (баш као и 

претходне) Техника и технологија улазе међу првих пет, што пре тога није 

забележено годинама уназад.  

Професионалне области у оквиру којих ученици бирају занимања која су им посебно  

интересантна су: 

1. Нове ИТ технологије и електротехника (информатика и рачунарство, 

програмирање, електроника) 

2. Хуманистичко-здравствени рад и тзв. помагачке професије  (медицина, 

образовање, рад са децом и младима..) 

3. Уметност, медији и комуникација (глума, манекенство, професионално 

бављење музиком, продукција, дизајн..) 

4. Занати (ауто-лимар, ауто-механичар, електричар) 

ИТ и нове технологије се, као што видимо, врло високо котирају као и помагачке 

професије и здравствени рад који су међу најпопуларнијим професионалним областима већ 

неколико година уназад. Једина промена је што се ове године на листи појављује већи број 

занимања везаних за сферу уметности, медија и комуникације .Такође, све више младих 

наводи различите занате (лимар, механичар, електричар, фризер..) као добар 

професионални избор. 

Појединачно,  занимања која се издвајају као позитивни избори, ове године су: 

1. Занимања из области информационих технологија (програмер, информатичар, 

ИТ техничар) –9 

2. Адвокат / доктор/ спортиста (фудбалер) –4 

3. Аутомеханичар, полицијски инспектор- 3 

Интересантно је да се и ове године не понављају претерано учестало иста појединачна 

занимања, већ већи број врло различитих занимања и ни једно се не појављује у великом 

броју. 

Међу мање омиљеним занимањима, ове године ученици наводе: 

1. Медицински радник (лекар, форензичар, медицински техничар) – 8 

2. Занатлија (фризер, месар, аутомеханичар, варилац) – 7 

3. Трговац (касир, продавац) - 6 

Занимања из професионалне области Здравствени рад и помагачке професије, а такође и 

занати,  су она око којих постоји изразита поларизација мишљења младих. Велики број 

ученика их позитивно оцењује, као жељена и атрактивна занимања, док значајан број ова 

иста занимања негативно перципира, односно доживљава их као мање пожељна и 

занимљива.  
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8. 3.  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат који у бази има развој 

школских спортских секција. Школа је децембра 2019. године и децембра 2020. године 

аплицирала за Модел установу за развој школског спорта. 

У школској 2021/2022. години су реализоване следеће активности у области школског 

спорта и спортских такмичења: 

 31. КРОС РТС (17. 09. 2021. године, па до завршетка  Дечје недеље, 08. 10. 2021. 

године); 

 Европски школски спортски дан (24. 09. 2021. године); 

 Градско такмичење у Спортској гимнастици (07. 03. 2022. године); 

 Градско такмичење у пливању (22. 02. 2022. године); 

 Републичко такмичење у пливању (28. 02. 2022. године); 

 Градско такмичење у баскету 3 на 3 (08. 03. 2022. године); 

 Градско такмичење у џудоу (28. 04. 2022. године). 

 

8. 4.  ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Програм здравственог васпитања 

 

 

извештаји 

 

педагог, психолог,  

одељењске старешине и 

предметни наставници 

 

 

8. 5.  ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са културним организацијама 

    

 

предавања 

записници  

 посете 

одељењски старешина,  

психолог и педагог,  

комисија за културну и 

јавну делатност 

Прво полугодиште школске 2021/2022. године 
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

Активности/теме Време реализације Носиоци реализације Докази 

Приредбе за пријем првака (Вранић, 

Мељак и Шиљаковац) 

1. 9. 2021. одељењске старешине  фотографије, 

подела поклон 

пакетића школског 

прибора од  ГО 

Барајево 

Обележавање Дечије недеље 4. 10 -  8. 10. 2021. 

 

разредне старешине, 

ученици, секције 

фотографије на 

сајту школе и 
Фејсбук страници 

Ослобођење Барајева у Другом 

светском рату 

10. 10. 2021. ГО Барајево, директорка полагање венаца  

Ликовни наградни конкурс ,,Наш 

војник, наш херој” 

15. 11. 2021. Душица Поповић послати радови 

путем поште 
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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 

Градско такмичење ,,47. песничка 

сусретања деце и младих Београда “ 

11. 12. 2021. Соња Стошић 1. место Данка 

Биочанин 4/1 

Друго полугодиште школске 2021/2022. године 

Светски дан књиге за децу 

обележен посетом библиотеке 

,,Бранко Ћопић" у Вранићу 

3. 4. 2022. Ученици 3-3, Јадранка 

Мацура 

фотографије, 

објава на фб 

,,Мини-мини”, спортски полигон 6. 4. 2022. Ученици 3. и 4.разреда из 

Вранића и Шиљаковца 

извештаји 

учитељица 

Ликовни конкурс ,,Васкршње 

чаролије”, школско такмичење 

7. 4. 2022. Сви учитељи: Вранић, 

Шиљаковац и Мељак 

Ликовни радови 

ученика, осликана 

дрвена јаја 

Ликовни конкурс ,,Васкршње 

чаролије”, општинско такмичење 

8. 4. 2022. Сви учитељи: Вранић, 

Шиљаковац и Мељак 

фотографије, 

објава на фб, 

Инстаграму и сајту 

школе 

Мај, месец математике 20. 5. 2022. Душица Поповић фотографије, 

објава на фб 

 

8. 6.  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са организацијама за заштиту 

животне средине 

    

 

предавања 

записници  

 посете 

 

запослени у школи, 

родитељи, ученици 

Прво полугодиште школске 2021/2022. године 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Време 

реализације 

Активности/теме Носиоци реализације Докази 

У току 

школске 

године 

,,Чепом до осмеха’’ Ирина Стефановић сакупљени чепови 

У току 

школске 

године 

,,Лименке сакупљај- 

околину сачувај’’ 

Ирина Стефановић, 

Сузана Јевтић 

сакупљене лименке 

16. 10. 2021.  Светски дан хране Јела Стевановић презентација на ЧОС учионици и на 
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сајту школе 

16. 10. 2021. Обележавање Светског 

дана хране 16. октобра 

Бранко Милутиновић, 

ученици одељења 6/3 

Пано - рад ученика постављен у 

кабинет за биологију 

20. 10. 2021.  ,,Дан јабука 2021.“ Јела Стевановић, 

одељењске старешине 

презентације, фотографије на фб, 

инстаграму и сајту школе 

Друго полугодиште школске 2021/2022. године 
 

27. 4. 2022.  Сређивање девастираног 

дворишта матичне школе 

у Вранићу 

Јела Стевановић, Маја 

Костић, Сузана Јевтић, 

Бојан Вучић, Александар 

Давидовић, Марија 

Станковић, Немања Јојић 

презентације, фотографије на фб, 

инстаграму и сајту школе 

7. 5. 2022.  Сређивање дворишта 

подручног одељења 

Шиљаковац 

Јела Стевановић, Драгана 

Мићић, Рада Ђукић 

Петровић 

фотографије на фб и сајту школе 

21. 5. 2022. Сређивање дворишта 

подручног одељења 
Шиљаковац 

Јела Стевановић, Рада 

Ђукић Петровић 

фотографије на фб и сајту школе 

19. 5. 2022 ,,Са природом на ти“, 

акција Савеза учитеља 

Републике Србије 

Соња Стошић 

Слађана Дамевић,  

одељења 4/1 и 4/2 

фотографије ученика под слоганом 

,,Заплешимо са природом“ 

пано - рад ученика  

19. 5. 2022. Сређивање дворишта 

подручног одељења 

Мељак 

Јела Стевановић, Душица 

Поповић, Ирина 

Стефановић, Круна 

Станковић Кецојевић, 

Јадранка Мацура, 

Михаило Јанковић 

фотографије на фб и сајту школе 

20. 5. 2022. Обележавање Светског 

дана пчела  

одељења 1-3, 1-4 и 2-3; 

Душица Поповић, Ирина 

Стефановић, Круна 

Станковић Кецојевић 

фотографије на фб 

5. 6. 2022.  Светски  дан животне 
средине 

Јела Стевановић, Биљана 
Тасић, Драгана Мићић, 

Душица Поповић, Сузана 

Јевтић 

Учешће на 6. Смотри ,,Чаролије 
рециклаже“, сертификати, похвала 

Друштва учитеља Београда 

13. 6. 2022.  Посета Ботаничке баште 

,,Јевремовац“ 

Ученици Радионице 

природе у оквиру 

Обогаћеног једносменског 

рада, Маја Костић 

Фотографије на фб, извештај 

Стручног тима за Обогаћени 

једносменски рад 

 

 

8. 7.  ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са организацијама за социјалну 

заштиту ученика 

    

 

предавања 

записници  

 посете 

 

одељењски старешина 
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8. 8.  ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  

 

Табела слободних активности, 

школска 2021/2022. година 

 
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”-2.разред 

“Смањење ризика и ублажавање 

последица од елементарних 

непогода и других опасности”-

3.разред 

“Прва помоћ деци-прва помоћ за 

децу”-4.разред 

октобар разредне старешине, 

ученици, волонтери 

Црвеног крста 

фотографије на 

сајту школе и 

Фејсбук страници 

,,Трка за срећније детињство`` октобар одељењске старешине од 1. 

до 4. разреда, ученици 

фотографије на 

сајту школе и 

Фејсбук страници 

Конкурс ,,Нова година у знаку 

филантропије”, Фондација Ана и 

Владе Дивац 

10. 12. 2021. Јела Стевановић, Сузана 

Јевтић, Рада Ђукић 

Петровић, Равијојла 

Шарчевић,Соња 

Стошић,Слађана Дамевић 

Записник Тима за 

Обогаћени 

једносменски рад, 

фотографије на 

сајту школе и ФБ 

профилу школе 

Предавање: 

 ,,Смањење ризика и ублажавање 

последица  од елементарних  

непогода  и других опасности“, 

одржана у сарадњи са Црвеним 

крстом –Барајево, учитељица 
Добринка Маринковић 

23. 12. 2021. 

 
Ученици четвртог разреда 

и одељењске старешине 

Соња Стошић ,Слађана 

Дамевић 

ученици трећег разреда 

,одељењске старешине 
Милена Јанковић и Радица 

Ђорић 

Фотографије на 

сајту школе 

 

Друго полугодиште школске 2021/2022. године 

Ускршњи вашар: продаја 

васкршних украса 

 

21. 4. 2022. 

Подручно одељење Мељак 

и Шиљаковац 

Презентације, 

записници 

Стручног тима за 

Обогаћени 
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једносменски рад 

Школско такмичење “Шта знаш о 

Црвеном крсту?” 
9. 5. 2022. 

Ученици 4. разреда 

Добринка 

Маринковић 

Соња Стошић 

Слађана Дамевић 

Драгана Мићић 

Крос РТС-а 13. 5. 2022. Ученици школе са 

одељењским старешинама 

и наставницима физичког 

и здравственог васпитања 

Извештај 

надлежној 

Школској 

управи, дипломе 

за учешће 

Градско такмичење ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту?” 

31. 5. 2022. Екипа ученика 4.разреда, 

Шиљаковац 

Драгана Мићић 

Саобраћајни полигон: ,,Безбедно у 

саобраћају“ 

 

 

 

1. 6. 2022. 

Ученици од 1. до 3. разреда 

одељењске старешине: 

Љиљана Каличанин, 

Добринка Маринковић, 

Драгана Гогић, Биљана 

Тасић, Милена Јанковић и 

Радица Ђорић 

 

 

Запис у 

Електронском 

дневнику 

Посета ризнице при Цркви Св. 

Илије у Вранићу 

1. 6. 2022. 4-1, Соња Стошић Фотографије на 

фб 

Посета ризнице при Цркви Св. 

Илије у Вранићу 

2. 6. 2022. 3-3, Јадранка Мацура Фотографије на 

фб 

Предавање: Безбедност у саобраћају 6. 6. 2022. Ученици од 1.до 4.разреда 

Одељењске старешине од 

1.до 4.разреда-Вранић 

Запис у 

Електронском 

дневнику 

Посета ризнице при Цркви Св. 
Илије у Вранићу 

8. 6. 2022. 4-2, Слађана Дамевић Фотографије на 
фб 

Пројекат: ,,Научи се, човече!“,  

Центар за научно-истраживачки рад 

Градска управа града Београда-

Секретаријат за саобраћај и градска 

општина Барајево 

10. 6. 2022. Ученици од 1. до 4. разреда 

одељењске старешине од 1. 

до 4. разреда-Вранић 

Запис у 

Електронском 

дневнику 

Посета Ботаничке баште 

,,Јевремовац“ 

13. 6. 2022.  Ученици Радионице 

природе у оквиру 

Обогаћеног једносменског 

рада, Маја Костић 

Фотографије на 

фб, извештај 

Стручног тима за 

Обогаћени 

једносменски рад 

14. међународни фестивал ,,На 

крилима детињства" 

14. 6. 2022. 2-2, Биљана Тасић Фотографије на 

фб 

 

8. 9.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња са родитељима предавања 

записници Савета 

родитеља 

одељењски старешина 

директор школе 

1. Присуство родитеља на родитељским састанцима:  

Присуство родитеља на састанцима редовније је у млађим разредима. У старијим разредима 

варира. Током школске године у старијим разредима интересовање родитеља је слабије и 

појављују се, углавном, по позиву. 
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2. Учешће родитеља у хуманитарним акцијама 

У нашој школи се спроводи акција „Чеп за хендикеп“ која је намењена набавци ортопедских 

и осталих помагала. Родитељи помажу ученицима у прикупљању пластичних чепова у овој 

акцији већ другу годину. 

У подручном одељењу у Мељаку организован је „Ускршњи вашар“ на коме је приређена 

продајна изложба ученичких радова (рукотворина, цртежа, колачића...). Зарађени новац је 

искоришћен за опремање школе у договору са родитељима. 

У школи родитељи и ученици су учествовали у неколико акција организације Црвеног крста 

(„Крв живот значи“ – литерарни и ликовни радови ученика; крос „За срећније детињство“). 

Међу родитељима било је оних који су добровољно дали крв, док су ученици учествовали у 

обавештавању грађанства путем поделе летака. 

3. Уређење школског простора 

Поједини родитељи су учествовали доношењем цвећа у саксијама у оплемењивању школског 

простора.  

4. Учешће у организацији излета и прослави матурске вечери 

Прослава матурске вечери је у потпуности организована од стране родитеља. 
 

 8. 10.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ   

Ниво: Општина 

           Град 

           Република 

 

документација 

школе 

 

секретар, директор 
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IX УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА, КОНКУРСИМА И ОСТАЛИМ 

ПРОГРАМИМА 

 

9. 1.  ПРОЈЕКАТ ,,ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД'' 

 
Активност Сажет опис 

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 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. 

Дневници праћења реализација 

активности Вранић, Мељак и 

Шиљаковац 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.  

Евалуациони листићи Самостално осмишљени евалуациони листићи за процену исхода 

остварености, степена задовољства и препорука за даљи рад- служе у сврху 

наредне SWOT анализе. 

SWOT анализе за сваку 
активност/радионицу у оквиру 

Записника са састанка Тима за 

Обогаћени једносменски рад, 

прво полугодиште  

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). 

SWOT анализе за сваку 

активност/радионицу у оквиру 

Записника са састанка Тима за 

Обогаћени једносменски рад, 

друго полугодиште  

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). 

Тим за Обогаћени једносменски 

рад, записници са седница  

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. 

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

 

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“. 

,,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).  

,,Дан јабука 2021.“ 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. 

Извештај стручно- Стручно- педагошки надзор је извршен 19. 11. 2021. године. Предмет 
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педагошког надзора надлежне 

Школске управе Београд 

надзора: Организација рада Школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима и вредновање квалитета реализације Пројекта обогаћеног 

једносменског рада. 

Акциони план унапређења 

радионица Обогаћеног 

једносменског рада 

На основу предлога мера стручно- педагошког надзора је урађен акциони 

план унапређења радионица обогаћеног једносменског рада школе. 

Освојена награда на конкурсу 

Фондације Ане и Владе Дивца 

и Коалиције за доброчинство 

,,Нова година у знаку 

филантропије” 

(пројекат ,,Школа новца за 

основца“) 

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. 

 

 

Дан школе 2022.  

(пројекат ,,Школа новца за 

основца“) 

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. 

 

 

 

,,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 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). 

 

 

 

Извештај о раду на пројекту 

,,Школа новца за основца“ 

У складу са Дописом министра просвете преко надлежне Школске управе 

(број: 610-00-000672/2021-07/1 од 14. марта 2022. године) достављене су 

активности радионица пројекта Обогаћеног једносменског рада – примери 

добре праксе реализатора. 

Сви чланови Стручног тима за Обогаћени једносменски рад су завршили 

програм обуке финансијске писмености. На фб профилу и сајту школе су, 24. 

марта 2022. године (пратећи инструкције из Дописа), објављене неке 

појединости у вези пројекта ,,Школа новца за основца“. 

Ученици су пријављени и за Европски квиз новца који ће се реализовати 14. 

априла преко апликације Kahoot. 

Ускршњи вашар 

(пројекат ,,Школа новца за 

основца“) 

Реализована је планирана је продајна изложба (21. 4. 2022. године) украсних 

и употребних предмета израђених на радионицама: ,,Креативна радионица“ 

(Рада Ђукић Петровић), ,,У свету лепе речи“ (приредба) и ,,Ја  волим 
математику“ (Јадранка Мацура) и ,,Пробуди креативца у 

себи!“ (Ирина Стефановић) 

 

 

Кад се хоће- све се може! 

Сређивање девастираног школског дворишта у матичној школи у Вранићу 

се организовало и реализовало 27. 4. 2022. године. ,,Радионица природе“ 

(Маја Костић), ,,У свету боја и облика“(Сузана Јевтић) и Савет родитеља  

су носиоци активности озелењавања дворишта ружама стаблашицама и 

украсним садницама.  

На молбу за донацију садног материјала одазвали су се: ЈП ,,Србијашуме“ (7 

црвенолисних шљива, једну Панчићеву оморику, 20 вистерија и 30 

зимзелена) и  Wiener Stadtische осигурање (бамбус, украсна врба и 

црвенолисни јасен). 

Братимљење са ОШ ,,Борис 

Кидрич“ и ОШ ,,Цирковце“, 

Кидричево  у Словенији  

Заједно са општином Барајево, МЗ Вранић започете активности за посете и 

братимљење две школе и две општине- Барајево и Кидричево. Посета 
Кидричеву планирана још 2020. године је реализована 11 – 13. маја 2022. 

године. Нашу школу је представљала директорка и библиотекарка, 

презентован је рад школе у пројекту Обогаћени једносменски рад, као и рад 
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библиотеке и радионице библиотекара у Обогаћеном једносменском раду. У 

наредном периоду ће равнатељица ОШ ,,Цирковце“, Иванка Корез, доћи у 

посету нашој школи и договараћемо се о наставку сарадње, посетама 

ученика и размени искустава.  

6. Смотра рециклаже, 

Друштво учитеља Београда  

Радионица ,,Малише – зналише“ са реализатором Биљаном Тасић, 

учествовала је на конкурсу 6. Смотре рециклаже у организацији ДУБ-а. 

Добијена похвала на конкурсу од стране стручног жирија Друштва учитеља 

Београда 5. јуна 2022. године на Светски дан заштите животне средине.  

8. национална  научно – 

стручна конференцији с 

међународним учешћем у 

Београду од 2 – 4. јула 2022. 

године 

Представили смо рад радионица пројекта Обогаћеног једносменског рада и 

показали како сеоска школа, иако се мисли да је на маргинама, и те како 
представља центар културних збивања, не само у месту, већ и шире. У 

прилог томе смо презентовали резултате рада, добијене похвале, награде, 

чланке у новинама и ,,Просветном прегледу“.  

 

  

9. 2.  ПРОЈЕКАТ ,,ЗАСТУПАЈМО ПРИРОДУ – ДУНАВ 2021.'' 

 

Пројекат је почео 21. 09. 2021. године. Представници пројекта су послали упутства за 

реализацију пројекта. 

Прво упутство је било: одабрати три ученика седмог разреда који желе да учествују у 

пројекту и деле вољу и ентузијазам за рад. Списак ученика је послат 01. 10. 2021. године. 

Представници и едукатори из Центра за одрживи развој и безбедност саобраћаја 

(www.corbs.rs), послали су пакет са неопходним садржајем (фломастери, лепак, маказе, 

папири, маске, маркери), и заказали обуку за 05. 10. 2021. године у 15.00 часова. Обука се 

одржала преко zoom-а, због актуеле епидемиолошке ситуације.  

На обуци су учествовали: 

• Јела Стевановић- директор школе; 

• Маја Костић- наставник биологије; 

• Ивана Милошевић- ученица одељења 7-1; 

• Катарина Илић- ученица одељења 7-2; 

• Маша Илић- ученица одељења 7-3. 

На обуци смо добили упутства реализације јавног заступања пројекта Заступајмо природу 

која су следећа: 

• Врши утицање и притисак на доносиоце одлука (председник општине, одборник, посланик, 

министар…); 

 • Реализује се са јасним планом деловања (унапред постављени циљеви, кораци и задужења 

заговарача у одређеном времену) ; 

• Може се спроводити на локалном или вишем нивоу моћи (општина, град, република) 

• Реализује се кроз кампању ; 

• Подржавају га и разумеју грађани; 

• Остварује се преко организација или удружења који су главни носиоци промена (група нас 

активиста/грађана)  како би унапредили и побољшали нашу животну средину. 

На обуци смо са ученицима имали задатак да кроз  културно-образовну дечију редакцију 

одаберемо госта из општине и преставимо му тему која ће се бавити наша школа, како би се 

унапредило природно окружење. За припрему смо имали 10 минута и 3 минута наступа. 

Ученице су заједно са директорком одглумиле и представиле нашу тему. Наша тема је била: 

1. Озелењавање школског простора;  

2. Чисто-здраво (да после концерта, тј.јавног наступа оставимо чисту околину). 

http://www.corbs.rs/
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Након обуке смо требали да доставимо План примене јавног заступања на основу теме коју 

смо одабрали. 

План јавног заступања је достављен 10. 10. 2021. године.  

1. Ученицима је био представљен  пројекат Заступајмо природу кроз радионице ОЈР и 

еколошке секције – 12. 10. 2021. године. 

2.  На сајту школе је постављен пројекат Заступајмо природи и постављен  План примене 

јавног заступања- 14. 10. 2021. године. 

3. Урађена и достављена презентација  „Дан јабука“ у нашој школи - 26. 10. 2021. године. 

4. Ученице су на часовима Еколошке секције израдиле пано на тему „Не загађуј“. Слике 

достављене - 26. 10. 2021.године. 

5. Такође и снимљен видео са поруком пробудимо „Еколошку свет“ - достављено 26. 10. 

2021. године. 

6. ,,Један цвет за лепши свет“- акција доношења цвећа и озелењавања просторија школа. 

7.Урађена и достављена презентација на тему „Еколошке свести“- 09. 11. 2021. године 

8. Постављање канти и рецикломата - рок за израду 31. 12. 2021. године.  

 Позитивни утисци и похвале од представника и едукатора пројекта. 

 

9. 3.  НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА У ШКОЛАМА 

„ЧУВАМ ТЕ“ 

 

Платформа под називом „Чувам те“ успостављена је у марту 2021. године као 

национална платформа за сва питања заштите и превенције различитих врста насиља која 

укључују децу. Национална платформа „Чувам те“ представља јединствено место за 

информисање свих грађана и едукацију просветних радника и запослених у школама, 

ученика и родитеља о свим врстама насиља, активностима ресора укљученим у процесе 

превенције и реаговања у случају насиља, начинима поступања и свим другим питањима. 

Поред поменутих информативних садржаја свих ресорних министарстава, неформалних и 

саветодавних материјала и чланака за које је надлежно Министарство за бригу о породици и 

демографију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, у сарадњи са 

релевантним ресорима, креирало и наставиће да креира обуке посебно дизајниране за три 

циљне групе: запослене у школама, ученике и родитеље.  

Циљ платформе „Чувам те“ је да представља јединствено и безбедно место за грађане 

да се информишу и едукују, а у будућности и пријаве насиље путем Платформе када та 

функционалност буде омогућена. 

 
Реализоване обуке за запослене са платформе ,,Чувам те“ 

 
 

 

12. 2- 12. 3. 2022.   

,,Обука за 
запослене- 

породично насиље”, 

платформа ,,Чувам 

те” 

,,Обука за 
запослене- 

Стратегије у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању”, 

платформа ,,Чувам 

те” 

,,Заштита деце са 
сметњама у развоју 

у случајевима 

занемаривања и 

дискриминације, 

злостављања и 

насиља”, платформа 

,,Чувам те” 

,,Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 

против трговине 

људима”, 

платформа ,,Чувам 

те” 
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9. 4.  ПРОЈЕКАТ  ,,БЕСПЛАТНЕ  ШКОЛЕ СПОРТА” 

 

Бесплатна школа спорта - одбојка 

Ове школске године, у нашој школи је реализован пројекат ,,Бесплатна школа спорта 

“. Од спортова је изабрана одбојка, а циљна група су били ученици млађих разреда (1 – 4.). 

Пројекат је осмислио тим професора са Факултета за спорт и физичко васпитање, а подржан 

је од стране Министарства омладине и спорта, Београдске асоцијације за школски спорт, СО 

Барајево и од руководства школе. У периоду од септембра до маја је одржано 63 часа. Часове 

је реализовао студент Тодор Копривица уз подршку и помоћ наставника физичког и 

здравственог васпитања Јасмине и Бориса. Часови су одржавани два пута недељно, у 

периоду од 12.15 до 13 часова. Посећеност часова је била изузетно велика. Девојчице  су 

биле више заинтересоване за овакву активност. Кроз школу одбојке је прошло 40 девојчица и 

20 дечака. Ученици су се упознали са основном техником одбојке: одбијање лопте прстима и 

чекићем и школски сервис, а све елементе су радили са лакшим и мекшим лоптама и у 

олакшаним условима. Поред тога, деца су на сваком часу пролазила кроз различите 

моторичке полигоне и на тај начин развијала брзину, снагу, координацију, спретност и 

окретност. Ученици су на часовима ових активности научили нешто ново из одбојке, 

унапредили своје моторичке способности, али и научили како да се понашају у свлачионици, 

у сали, како да сарађују са другарима, да поштују тренере, бодре саиграче и буду добри 

спортисти. Сву опрему потребну за рад на часовима одбојке (мекане лопте, препоне, 

мердевине, чуњеви, обручеви, маркери...) обезбедио је организатор, а све то остаје школи на 

коришћење у даљем раду. Најупорнији ученици су награђени мајицама. 

За следећу школску годину је предвиђен наставак сарадње, са новим спортом и новим 

изазовима. 

 

9. 5.  ПРОЈЕКАТ ,,МИНИ-МИНИ'' 

 

МИНИ-МИНИ СПОРТ је пројекат Спортског савеза Београда замишљен као увод и 

припрема за школска спротска такмичења, један од најмасовнијих пројеката које подржава 

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину. 

МИНИ МИНИ СПОРТ подстиче системско вежбање, ствара навике за учешће у 

спорту и што је најважније деци, без обзира на реалне физичке способности и стварну 

спортску обдареност пружа могућност да своје потребе у области спорта квалитетно 

задовољавају.  

Програм је намењен ученицима млађим ученицима имајући у виду чињеницу да су 

период поласка у школу, почетка школовања и социјализација веома важни као предуслов 

правилног психофизичког развоја деце. Такође, изражена је потреба за повећањем физичке 

активности у циљу превенције постуралних поремећаја и хипокинезије код деце млађег 

школског узраста. Поред спортске, рекреативне и едукативне димензије, овај пројекат има 

изразиту социјалну компоненту, а деца кроз дружење најлакше усвајају знања и нове навике. 

У нашој школи је ово већ пета година како се реализовао овај пројекат.  

Пројекат је реализован у сарадњи са Београдском асоцијацијом за школски спорт, 06. 

априла 2022. године, са ученицима трећег и четвртог разреда из Вранића и Шиљаковца. 

 

 

 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 173 www.ospavlepopovic.edu.rs 

9. 6.  ПРОЈЕКАТ ,,БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА'' 

 
Пројекат,,Брзином до звезда“ је осмишљен као активност која доприноси развоју и 

унапређењу спортске културе код најмлађих, усвајају се здраве навике и подиже свест о 

важности бављења спортом. Спортска активност је важан циљ васпитно-образовног рада јер 

подстиче правилан развој, унапређење координације покрета, али и свеобухватног 

психофизичког здравља деце. Уједно се развија и љубав према спорту која их води ка 

перманентном упражњавању физичких активности током читавог живота.  

Домаћини такмичења: Савез спортова Барајево 

Место одржавања: фискултурна сала ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић 

Датум одржавања: 14. 12. 2021. године 

Сатница одржавања:13.00 - 13. 15 

Такмичиле су се школе ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић и ОШ ,,Кнез Сима Марковић“ 

Барајево на општинском нивоу. 

Такмичарске екипе су чинили ученици обе школе и то из сваке школе екипа од 8 

девојчица и 8 дечака. Поштоване су све пропозиције, мере и одредбе прописане услед 

пандемије КОВИД 19. Ученици су трчали трке квалификације, затим полуфиналне и 

финалне трке. У финалној трци изабрана је екипа од 8 дечака и 8 девојчица која ће 

представљати нашу општину на градском такмичењу 2022. године. 

Ученици наше школе су се одлично показали- пласирало се 5 ученика на градско 

такмичење. Нађа Батножић 4/1  је освојила титулу ,,Звездице“- као најбржа девојчица 

освојила је медаљу. Сви такмичари су добили дипломе и мајице.  

Лице задужено за спровођење такмичења у нашој школи је Соња Стошић (професор 

разредне наставе). Помоћ у реализацији такмичења је пружила и учитељица, Слађана 

Дамевић, са педагошке стране и Душан Биочанин, са техничке стране.  

Све је прошло у најбољем реду. Деца су била мотивисана, бодрила су своје другаре и 

уживали у фер-плеј такмичењу. Добили смо све похвале за организацију такмичења од 

присутних спортских радника који су спровели такмичење. 

 

9. 7. ПРОЈЕКАТ ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ'' 

 

Ученици млађих разреда наше школе свакодневно у својим редовним активностима 

имају уврштене 15-тне вежбице по паноима који се налазе у свакој учионици Весела столица, 

а у међувремену су осмислили и сопствене игрице које имају за циљ промену активности 

кроз физичку рекреацију. Програм се реализовао кроз три модела: 

 Први модел: Весела столица, Причам ти причу, Здрава стопалца, 

Разиграна палица.  

 Други модел: Музичка гимнастика, Плеши и заледи се 

 Трећи модел: Јесење играрије, Зимске играрије, Пролећне играгије 

Појединачне вежбе сваког модела су детаљно разрађене у Водичу за вежбање, који је 

доступан и на интернет страници http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/download/Vodic-za-

vezbanje.pdf , који  учитељима служи као подршка приликом планирања и реализације 15-о 

минутних активности. Учесници смо овог пројекта од тренутка реализације од 2017. године.  

 

 

 

http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/download/Vodic-za-vezbanje.pdf
http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/download/Vodic-za-vezbanje.pdf
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9. 8. ПРОЈЕКАТ ,,БЕЗБЕДНО У САОБРАЋАЈУ'' 

 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат ,,Повећање 

безбедности ученика у саобраћају“ где је предвиђено да ученици путем апликације на 

телефону у тродимензионалној пројекцији симулирано учествују у саобраћају. Предавачи 

Центра за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају извршили су едукацију деце у 

нашој школи, 06. 06. 2022. године, са свим ученицима од првог до четвртог разреда.  

 

9. 9. ПРОЈЕКАТ ,,МОБИЛНИ ЕДУКАТИВНИ САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН'' 

 

Удружење ,,Пролаз” је обавило едукацију ученика, 01. јуна 2022. године,  на 

саобраћајном полигону са ученицима од првог до трећег разреда. Подељени су информатори 

свим ученицима у виду  возачке дозволе. Циљ овог програма - унапређење безбедности 

саобраћаја, односно упознавање ученика са основним правилима учестовања у саобраћају 

(кроз предавања, разговоре и активно учестовање на полигону, односно стављањем деце у 

улогу пешака и возача како би савладали основна правила учествовања у саобраћају) је у 

потпуности испуњен.  

 

9. 10. ПРОЈЕКАТ ,,НАУЧИ СЕ, ЧОВЕЧЕ'' 

 

Центар за научно – истраживачки рад Винча, Гроцка је пројектом ,,Научи се, човече“, 

који је одобрила и финансирала Градска општина Барајево са ученицима од првог до 

четвртог разреда, виртуелним приказом акцентовали колико је битна безбедност свих 

учесника у саобраћају.   

 

9. 11. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ ,,ДЕЛФ'' 

 

Од средине септембра, наставница је почела са припремањем ученице 8/3, Ленке 

Биочанин, за полагање међународног испита из француског језика, ДЕЛФ и то ниво А2. 

Ученица је полагала писмени и усмени део испита дана, 10. 04. 2022. године у Првој 

београдској гимназији и успешно га је положила. Добила је диплому за положен ДЕЛФ 

испит, ниво А2. Упућене су јој све честитке за сјајан успех у знању француског језика. Све то 

је објављено на званичном ФБ профилу установе. 

 

9. 12. ПРОЈЕКАТ ,,СВАШТА УМЕМ, СТВАРНО УМЕМ...'' 

 
Наша школа ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић, Месна заједница Вранић и општина                

Барајево су реализовале пројекат ,,Свашта умем, стварно умем...“ и посетиле Кидричево у 

Словенији. Посета се одвијала у три  дана и активности су биле следеће: 

Среда, 11. 05. 2022. године 

 Долазак у Кидричево, сусрет са делегацијом коју су чинили градоначелник са својим 

сарадницима, директори основних школа и ученици који ће угостити нашу децу. Заједнички 

ручак у Кидричеву, конструктивни разговор, упознавање и договор. Долазак родитеља по 

ученике и одлазак у породице где ће деца боравити. Одрасли гости се смештају у хотел. 

Посета Фондације- Повратак коњу у Старошинцу (фондација се бави терапијом деце са 
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посебним потребама). Затим је следила посета Зеленом језеру - Спортско рекреативном 

центру.  

Четвртак, 12. 05. 2022. године 

Ученици (13 ученика) одлазе у Основну школу Кидричево где присуствују настави и 

упознају се са активностима. Презентују својим другарима културно –драмски програм који 

су припремили. Упознају своје другаре са културом и традицијом Србије. Посета Учионици 

у природи и Зеленом језеру- Спортско рекреативном центру. Дружење уз игру и пикник у 

Спортском граду Ловренц код Др. Поље. Представници школе и општине присуствују 

пријему код председника општине Кидричево, гледамо презентацију-представљање рада 

општине, пројеката. Посета  Спортског стадиона, ОШ Кидричево са вртићем и спортском 

салом. Презентација рада наше школе, директорка и школски библиотекар представљају рад, 

свако из свог домена. Разговор о презентацијама и упоређивање рада школа. Затим следи 

посета двема фармама које се баве гајењем крава музара. Презентација рада и живота на 

фарми, разгледање, разговор, механизација. Пикник и окупљање у Спортском парку Ловренц 

код Др. Поље, на терену. Презентација Ватрогасне јединице и ватрогасне опреме. 

Демонстрација разних активности ватрогасне службе. Учествовали су и одрасли и деца. 

Дружење уз песму и игру. 

Петак, 13. 05. 2022. године 

Ученици одлазе у Основну школу Цирковце, упознавање са радом школе, библиотеке 

(књижнице). Присуствовање програму - приредбама наших ученика и ученика домаћина. 

Ученици су присуствовали настави у школи и учествовали у разним активностима. Ми 

одлазимо у Кидричево и обилазимо фабрику Талум Кидричево. То је фабрика алуминијума. 

Тамо смо одгледали презентацију и упознали се са радом и производњом фабрике. Сазнали 

смо шта желе у будућности да осавремене. Видели смо савремену технологију која се 

користи у производњи.  

У току посете наишли смо на добродошлицу, спремност да нам се прикаже живот  

ученика, начин функционисања образовања у њиховим школама, опремљеност. Наши 

ученици су стекли нове другаре који су их лепо угостили, упознали се са културом и 

животом у Словенији. Директорка Јела Стевановић је успоставила одличне контакте и 

наставиће сарадњу са Основном школом Цирковце. Из Словеније носимо пуно лепих 

импресија, сазнања о животу и раду тамо, култури и гостопримству домаћина.  

Наши домаћини ће узвратити посету и то највероватније у августу месецу. Остаје да и ми 

покажемо да смо добри домаћини! 

Представнице школе у пројекту сарадње су биле: Јела Стевановић, директор школе ОШ 

,,Павле Поповић“ и Сузана Јевтић, школски библиотекар. 

 

9. 13. ПРОЈЕКАТ ,,ТВОЈ ЛАЈК ЗА НАШ ПЛЕС'' 

 

Пројекат „Твој лајк за наш плес“ пружа могућност ученицима да кроз покрет, 

плес и музику покажу  свој таленат, креативност, оригиналност, афирмишу своју школу 

широј јавности без резултатског притиска који са собом носи класичан облик 

такмичења. 

Укључивањем наше школе у пројекат развијамо свест код деце да се плесом, 

као делом општег образовања, може навијати за своју школу и неговати тимски дух. 

Пројекат „Твој лајк за наш плес“ подразумева да ученици сами у сарадњи са 

наставником школе осмисле плесну тачку - кореографију, дају јој име и забележе на 

УСБ-у у виду видео клипа. У снимању коореографија ученицама и учитељици је 
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пружена помоћ и подршка од стране чланова Стручног тима за информационо – 

комуникационе технологије. Видео клип, заједно са Пријавним листом , послат је на 

адресу Савеза за школски спорт Србије (преко WeTransfer). 

Све плесне тачке су  објављене на фејсбук, youtube страници и сајту Савеза за 

школски спорт Србије. На тај начин се гласало за најбоље извођаче. Од свих пристиглих снимака 

прогласиле су се три најбоље плесне групе – кореографије и то у две категорије: 

 Најпопуларнија плесна кореографија (кореографија са највише гласова), 

 Најбоља плесна кореографија (по оцени стручне комисије Савеза за школски спорт 

Србије). 

Наша школа је учествовала на такмичењу у категорији основних школа, и то 

подкатегорији плесних екипа од I до IV разреда. Учествовало је девет девојчица 

одељења 42, а кореографију и снимак је послала учитељица Слађана Дамевић, у 

предвиђеном термину и датим пропозицијама. Назив плесне тачке је: Little Mix – Easy 

Fitness Dance, песма и извођач – Choreographu – Bale – Coregrafia. 

Гласање се одвијало на линку http://etc.ch/gkov, у периоду од 10. до 22. маја 2022. године до  

18.00, након чега се гласање стопирало и прогласили су победнике. Наша школа је заузела 

одлично треће место у категорији најпопуларнија плесна кореографија. Екипа је освојила 

бронзани пехар, дипломе, мајице и похвалу школи за учешће у пројекту ,,Твој лајк за наш 

плес“. 

1.        
OŠ "Miroslav Antić" Beograd 
Nastavnica: Ivana Popović Petrovski 

Mi plešemo... la la la la 870 I 

2.        
OŠ "Jovan Popović" Novi Sad 
Nastavnica: Romana Šobot 

Girls run the World 

dancing 
512 II 

3.        
OŠ "Pavle Popović" Vranić 
Nastavnica: Slađana Damević 

Little Mix - Easy 

Fitness Dance 
411 III 

 

 

9. 14. ПРОЈЕКАТ ,,БЕЗБЕДАН ПУТ ДО ШКОЛЕ (safe2school.net)” 

 

Светска банка је покренула пројекат "Безбедан пут до школе" (safe2school.net) са 

циљем да се подигне свест првенствено деце и родитеља о безбедности у саобраћају, као и да 

се грађани активно укључе у промене и унапређење безбедности у својој околини. 

Деца представљају једну од најрањивијих категорија учесника у саобраћају, јер немају 

довољно знања и искуства о безбедном учешћу у саобраћају, а посебно у решавању 

сложених саобраћајних ситуација као пешаци. 

Светска банка је зато у оквиру пројекта "Безбедно на путу до школе" развила нову 

апликацију за мобилне телефоне, safe2school, коју могу користити деца, родитељи, 

наставници и сви грађани који брину за безбедност деце у саобраћају. 

Корисници су у апликацији  safe2school  могли да на једноставан начин обележе 

локације на којима се осећају небезбедно и угрожено у саобраћају: недостатак тротоара, 

обележених прелаза, слаба видљивост, лоше осветљење или сличних проблема. 

На тај начин одрасли и деца могли су да се информишу које су локације у саобраћају 

опасне и небезбедне, а подаци прикупљени преко апликације  safe2school  биће обрађени и 

прослеђени локалним властима, које ће тако имати јасан увид у то које су локације критичне 

по безбедност и где су потребне хитне интервенције. 

Подаци свих корисника (број мобилног телефона) су сакривени, тако да су идентитети 

заштићени. 

http://etc.ch/gkov
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Апликација је активна за коришћење и доступна за андроид и iPhone мобилне 

телефоне. 

Због пандемије Covid-19, пилот тестирање се вршило у три београдске школе, после 

кога ће стручњаци припремити извештај са детаљима о главним идентификованим питањима 

и потенцијалним мерама, релевантним за пилот школе. 

Пилот школе су: Основна школа ,,Павле Поповић", Основна школа ,,Синиша 

Николајевић", и Основна школа ,,Карађорђе". 

Пројекат је реализован преко Савета родитеља и ученика установе, учешћем на Zoom 

видео конференцији са организаторима (22. 10. 2021. године у 18.00), а након тога радом на 

апликацији  где је указано на критичне тачке безбедности саобраћаја на путу од куће до 

школе.  

Пројекат "Безбедан пут до школе" водила је др Светлана Вукановић, виша 

експерткиња Светске банке за транспорт, а подршку су пружили: Министарство просвете, 

Секретаријат за саобраћај града Београда, Агенција за безбедност у саобраћају. 

Апликација  safe2school  ће бити прво доступна у Србији, а пројекат предвиђа да у 

каснијој фази та апликација буде доступна широм света. 

 

9. 15. ПРОЈЕКАТ ,,ШКОЛА НОВЦА ЗА ОСНОВЦА” 

 

У школској 2021/2022. години, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја реализује пилот пројекат "Школа новца за основца" којим се остварује 

програм финансијске писмености за ученике основних школа које су обухваћене пројектом 

обогаћеног једносменског рада.  

    С обзиром да је наша школа одабрана да учествује у пилот пројекту, доставили 

смо податке  о колегама који ће бити укључени у реализацију предвиђених пројектних 

активности до петка, 29. 10. 2021. године. 

Након завршене обуке финансијског описмењавања, наставници су приступили 

осмишљавању активности и реализацији са ученицима и родитељима.  

Циљ је подршка ученицима да, кроз овладавање основним знањима и вештинама и 

развој ставова, разумеју вредност новца и значај управљања финансијама, развију правилне 

финансијске навике и предузетнички дух. Пројекат обухвата три узрасне категорије: 

 СВЕТ ФИНАНСИЈА 1 

(од првог до трећег разреда)  

 СВЕТ ФИНАНСИЈА 2  

(четврти, пети и шести разред) 

 СВЕТ ФИНАНСИЈА 3  

(седми и осми разред) 

На имејл надлежног просветног саветника Школске управе Београд су послати примери 

добре праксе учешћа у пројекту ,,Школа новца за основца“.  

Учествовали смо и на Првој конференцији  Школа новца за основца која је одржана у петак, 

10. 06. 2022. године у Београду, Хотел М, Булевар Ослобођења 56а, са почетком у 10 часова. 

Стручни тим за обогаћени једносменски рад ће направити план за наредну школску годину 

са акцентом на активности остваривања програма финансијске писмености кроз пројекат 

,,Школа новца за основца“. 
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9. 16. КОНКУРСИ 

 

Наставници разредне и предметне наставе, стручни сарадници и директор Установе 

су у току школске 2021/2022. године учествовали на више конкурса, те су постигнути и 

значајни резултати. О конкурсима смо обавештавани преко Друштва учитеља Београда, 

Школске управе Београд, Савеза учитеља Србије, Завода за унапређивање образовања и 

васпитања... 

 

Табела учешћа на конкурсима 

ДАТУМ НАЗИВ КОНКУРСА 

15. 11. 2021. године Ликовни наградни конкурс ,,Наш војник, наш херој” 

16. 11. 2021. године 38. ликовни конкурс ,,Железница очима деце” 

15-19. 11. 2021. године ,,Песничка сусретања 2021.” 

20. 10-20. 11. 2021. године Конкурс ,,Велика руска култура - моја инспирација“ 

10. 12. 2021. године Конкурс ,,Нова година у знаку филантропије”, Фондација Ана и Владе 
Дивац 

11. 12. 2021. године Градско такмичење ,,47. песничка сусретања деце и младих Београда “ 

07. 02. 2022. године 8. Отворени међународни дечији ликовни конкурс  „Друже се деца на 
планети“, Национални центар уметничког стваралаштва деце и омладине 

и Министарство образовања Белорусије 

07. 04. 2022. године Ликовни конкурс ,,Васкршње чаролије”, школско такмичење 

08. 04. 2022. године Ликовни конкурс ,,Васкршње чаролије”, општинско  такмичење 

10. 04. 2022. године 10. април као „Доситејев дан – дан сећања на Доситеја Обрадовића, 

великог просветитеља и првог српског министра просвете “ 

 

 

9. 17. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА И 

ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОШ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“ НА 

ШКОЛСКИМ, ОПШТИНСКИМ, МЕЂУОПШТИНСКИМ, ГРАДСКИМ И 

РЕПУБЛИЧКИМ  ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Организовање, унапређење рада постојећих  и оснивање нових  школских спортских 

секција је приоритетан задатак који ће и у наредном периоду реализовати Управа школе и 

лица задужена за реализацију програма. 

Спортске секције су организоване у оквиру школе и тесно  сарађују  са  спортским 

клубовима који егзистирају на територији наше општине и уз несебичну помоћ  

афирмисаних спортских стручњака  који су ангажовани  у тим клубовима. 

Посебан акценат дајемо на оснивање секције „Мала школа спорта“ чијим радом хоћемо 

да анимирамо и у спортске активности укључимо ученике млађих разреда у школи. Круна 

рада секције ће бити организован „Полигон спретности“ - ревијалног спортско/забавног 

такмичења за ученике четвртог разреда у октобру школске 2022/2023. године. Планирамо да 

се осим ученика наше школе такмичењу прикључе и ученици четвртог разреда основних 

школа из околине (по последњем позиву учешће је потврдило 15 основних школа из 

Београда). 

Посебно истичемо  чињеницу да школа приликом реализације  програма посебну пажњу  

обраћа на безбедност и здравствену/медицинску заштиту, поштујући све препоруке   

надлежних органа. 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 179 www.ospavlepopovic.edu.rs 

Школски спорт је база из које полазе сви будући велики и мали спортисти  или 

рекреативци. Школа  и спорт у школи су место развоја добрих навика,  промоцијe здравог 

начина живота, тимског рада и такмичарског духа. Бављење спортом у школи, било кроз 

редовну наставу, рад у секцијама или учешћем на такмичењима служи за подизање 

психомоторних способности, стицање нових  знања и вештина и, оног по нама најважнијег 

сегмента, а то је стицање свести о важности спортске рекреације и  физичког вежбања  у 

свакодневном животу. 

Програм који реализујемо у потпуности задовољава и остварује  општи интерес  

школске деце и шире друштвене заједнице у области школско-спортских такмичења и од 

кључне је важности за развој школског спорта на територији ГО Барајево. Поседујемо све 

потребне капацитете који се тичу кадрова за реализацију и простора за одржавање 

такмичења. 

Програм  обухвата организацију и реализацију школских спортских такмичења у  

четири категорије и то. 

1. Ученици од првог до четвртог разреда, дечаци ће се такмичити у дисциплини 

„Мале олимпијске игре“ на одељењском, школском,  општинском и градском 

нивоу; 

2. Ученици од првог до четвртог разреда, девојчице ће се такмичити у дисциплини 

„Мале олимпијске игре“ на одељењском, школском,  општинском и градском 

нивоу; 

3. Ученици од петог до осмог разреда, дечаци ће се такмичити  у осам спортских 

дисциплина: мали фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис, атлетика, 

пливање и стрељаштво.Такмичења ће бити организована по турнирском принципу 

на нивоу одељења и разреда у школи, првопласиране одељењске екипе и 

појединци  ће представљати школу на градским, односно републичким 

такмичењима. 

4. Ученице од петог до осмог разреда, девојчице ће се такмичити  у седам спортских 

дисциплина: мали фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, пливање, стони тенис, 

атлетика. Такмичења ће бити организована по турнирском принципу на нивоу 

одељења и разреда у школи, првопласиране одељењске екипе и појединци  ће 

представљати школу на градским, односно републичким такмичењима. 

  Сама такмичења, тимови, резултати и остале важни подаци који су везани за 

организацију и реализацију такмичења су и биће објављивани на друштвеним мрежама 

школе  (фб профил школе и инстаграм), сајту установе и  зидним новинама. 

Програм је и биће реализован у периоду  10. 01. 2022. године до 25. 12. 2022. године и 

обухвата реализацију програма у две школске године и то: 

- први део:  У другом полугодишту  школске 2021/2022. године. 

- други део: У првом полугодишту школске 2022/2023. године. 

У другом полугодишту  школске 2021/2022. године реализовано је:  

Градско такмичење у Спортској гимнастици (07. 03. 2022. године); градско такмичење у 

пливању (22. 02. 2022. године); републичко такмичење у пливању (28. 02. 2022. године); 

градско такмичење у баскету 3 на 3 (08. 03. 2022. године) и градско такмичење у џудоу (28. 

04. 2022. године). 
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9. 18. ИЗВЕШТАЈ АКТИВНОСТИ/АКЦИЈА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 

 

У оквиру акције  унапређења  наставе биологије, као и за развој саме еколошке свести 

и љубави према природи, наставници биологије Маја Костић и Бранко Милутиновић су 

осмислили план активности за 2021/2022 годину. План активности је обуватао: 

 „Улепшајмо нашу школу'' у којој ће ученици по својој жељи донети по једну биљку о 

којој ће сами водити рачуна и улепшати учионицу или ходник школе. 

 ,,Одговоран однос према животињама'' одвијаће се тако што ће ученици добровољно 

прикупљати новац (по жељени износ) за куповину хране за напуштене животиње у 

прихватилишту у Дражевцу. Акција ће се спровести уз комплетно поштовање начина 

прикупљања средстава (спискови, признанице, рачуни) и превоз ученика тако и 

купљене хране за животиње. 

 Ботаничка башта Јевремовац- посета 

 Галерија Природњачког музеја- посета 

У оквиру акције „Улепшајмо нашу школу'' ученици су доносили биљке када су били 

организовани у више акција. Ово се највише реализовало са ученицима петог и шестог 

разреда и у оквиру ОЈР као и у оквиру пројекта „Заступајмо природу –Дунав''. 

„Одговоран однос према животињама“- Посета прихватилишту у Дражевцу није 

реализована због актуелне ситуације са Ковидом-19. Одговоран однос према животињама је 

био одрађен са ученицима седмог и петог разреда и то у оквиру часова редовне наставе. Са 

ученицима седмог разреда у оквиру теме „Разноврсност животињског света“. Ученици су 

кроз презентације и учење о животињама научили колико су животиње значајне.  Са 

ученицима петог разреда ова тема је реализована и у редовној настави као и у ваннаставним 

активностима.  У редовној настави је реализована кроз наставне јединице „Домаће и дивље 

животиње из нашег окружења“. Ученици су имали задатак да опишу свог кућног љубимца и 

како се брину о њему. Такође је ученица одељења 5/3 изпричала целом разреду о својој 

посети „ Прихватилишту за животиње“ у Дражевцу. Ученици шестог разреда су направили 

пано о Угроженим животињама Србије. 

У осталим ваннастaвним активностима  тема је одрађена у октобру месецу је био 

обележен Светски дан животиња у оквиру ОЈР- радионице прориде. Такође су ученице петог 

разреда у оквиру Радионице природе направиле презентацију о угроженим животињама 

Србије.  

Посета Ботаничкој башти Јевремовац је реализована 13. 06. 2022. године у оквиру 

ОЈР-а  Радионице природе, позитивни утисци и практично учење које доприноси квалитету 

наставе.   

Посета Природњачком музеју која је била планирана за јун месец није реализована 

прврнствено због нестабилне ситуације (дојаве о бомбама) није било могуће реализовати. 

Акција унапређења саме наставе биологије је делимично реализована, због свих 

претходно  наведених  разлога. Хтела бих да нагласим, иако две посете које су биле 

планиране  нису остварене уз труд ученика и наставника кроз причу и различите врсте 

наставних средстава (паное, презентације, радове) ученици су доста напредовали у 

прикупљању и надоградњу свог знања и на ове начине.  
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X ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО–ВАСПИТНОГ РАДА 

 
У току школске 2021/2022. године наставници, стручни сарадници и запослени у 

администрацији су се стручно усавршавали према годишњем плану стручног усавршавања.  

Већина наставника и стручних сарадника је похађала наведене семинаре/програме обуке. 

 
10.1.  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника битан је услов за остварење 

ефикаснијег васпитног и стручног рада. Задаци стручног усавршавања проистекли су из 

наставне праксе, савремених достигнућа, иновативних процеса и смерова развитка 

образовања и део су дугорочног програма стручног усавршавања наставника у школи. 

 

10.2.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ УСТАНОВЕ 

 

Прво полугодиште школске 2021/2022. године 

 

Назив стручног 

усавршавања унутар 

установе 

Време 

реализације 

стручног 

усавршавања 

унутар установе 

 

Број сати по 

Интерном 

правилнику 

 

Носиоци 

активности/ 

реализатори 

Документ 

који доказује 

реализацију стручног 

усавршавања унутар 

установе 
Стручни актив за 
развојно планирање 

24. 09. 2021. 
20. 12. 2021.  

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Сузана Јевтић/чланови 
актива 

Записници Стручног актива 
за развојно планирање  

Стручни актив за развој 
школског програма 

13. 10. 2021. 1 за чланове, 3 за 
координатора 

Весна Рудић/чланови 
актива 

Записници Стручног актива 
за развој школског програма 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

27. 10. 2021. 1 за чланове, 3 за 
координатора 

Радица Ђорић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
инклузивно образовање 

Стручни тим за заштиту 
од насиља, 
дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања 

13. 10. 2021.  
24. 11. 2021. 
24. 12. 2021.  

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Драгана 
Николић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
заштиту од насиља, 
дискриминације, 
злостављања и занемаривања 

Стручни тим за 
обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

28. 09. 2021. 
16. 12. 2021.  

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Марија 
Станковић/чланови 

тима 

Записници Стручног тима за 
обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

Стручни тим за 
међупредметне 
компетенције и ученичко 
предузетништво 

27. 09. 2021. 
27. 12. 2021.  

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Слађана 
Дамевић/чланови тима 

Записници Стручног тима за 
међупредметне компетенције 
и ученичко предузетништво 

Стручни тим за 
професионални развој 

27. 10. 2021. 
27. 12. 2021. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Горица 
Вељовић/чланови 

тима 

Записници Стручног тима  за 
професионални развој 

Стручни тим за 
професионалну 
оријентацију 

14. 10. 2021. 
27. 12. 2021. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Равијојла 
Шарчевић/чланови 
тима 

Записници Стручног  тима за 
професионалну оријентацију 

Стручни тим за 
вредновање и 
самовредновање рада 

школе 

24. 09. 2021. 
22. 11. 2021. 
15. 12. 2021. 

 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Круна Станковић 
Кецојевић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
вредновање и 
самовредновање рада школе 

Стручни тим за 
информационе- 
комуникационе 
технологије 

22. 09. 2021. 
26. 10. 2021.  
08. 12. 2021. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Јелена Видић/замена 
Јела 
Стевановић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
информационе- 
комуникационе технологије 
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Стручни тим за 

микробитове 

24. 9. 2021. 

24. 12. 2021. 

1 за чланове, 3 за 

координатора 

Бојан Вучић/чланови 

тима 

Записници Стручног  тима  за 

микробитове 

 
Стручни тим за 
Обогаћени једносменски 
рад 

28. 09. 2021. 
12. 10. 2021.  
29. 10. 2021.  
02. 12. 2021.  
21. 12. 2021.  
29. 12. 2021. 

 
1 за чланове, 3 за 
координатора 

 
Јела 
Стевановић/чланови 
тима 

 
Записници Стручног  тима  за 
Обогаћени једносменски рад 

Педагошки колегијум 29. 09. 2021. 
29. 11. 2021. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Јела 
Стевановић/чланови 
колегијума 

Записници Педагошког 
колегијума 

Ученички парламент 10. 9. 2021.  
25. 11. 2021.  
23. 12. 2021. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Момчило 
Вулевић/замена Јела 
Стевановић и Ивана 
Јовановић 

Записници Ученичког 
парламента 

Снимање онлајн часова септембар 5 за аутора и 
реализатора 

Јела Стевановић снимљени часови на РТС 
Планета 

,,Апликација- 
самовредновање рада 
установе”, онлајн обука 

6-13. 9. 2021. 8 Јела Стевановић, 
Оливера Поповић 
Митић, Круна 
Станковић Кецојевић, 
Драгана Мићић, 

Љиљана Каличанин 

потврда Академије 
Филиповић доо, Јагодина 

Хуманитарна акција 
,,Добра дела у школи“ 

29. 9- 4. 10. 2021.  5 за координатора Јела Стевановић, 
Вршњачки тим 

Записници Вршњачког тима 
,,Чувари мира” 

Огледни час (Природа и 
друштво): ,,Србија- моја 
домовина“, Соња 
Стошић (4/1) 

18. 10. 2021. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Соња Стошић, Весна 
Рудић, Душица 
Поповић, Јела 
Стевановић 

Записник Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

2. традиционална 
манифестација: ,,Дан 
јабука 2021.“ 

20. 10. 2021.  5 за 
координатора/ 2 

за учеснике 

Јела Стевановић/ 
колектив школе 

Записници стручних већа, 
табела заштите животне 
средине 

Тематски дан ,,Дан 
јабука 2021.” 

21. 10. 2021.  8 за реализаторе   Записници стручних већа 

,,Формативно 

оцењивање- од законске 
регулативе до праксе”, 
вебинар 

28. 10. 2021. 4 на основу 

издатог 
сертификатора 

Јела Стевановић, 

Весна Рудић, Марина 
Бијорац, Соња 
Стошић.Александра 
Живаљевић, 

Едукативни центар ,,Еду 

софтвер плус” Чачак и 
Едукативно развојни центар 

„Загађење хране и мере 
заштите”, стручно 
предавање на 

Наставничком већу 
 

10. 11. 2021.  5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Јелена Јовановић, 
стручно веће 
биологија-хемија 

записник Наставничког већа, 
презентација на сајту школе 

Огледни час (Природа и 
друштво): ,,Научили смо 
о придевима“, Јадранка 
Мацура (3/3) 

23. 11. 2021.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јадранка Мацура, 
Весна Рудић, Оливера 
Поповић Митић, 
Драгана Николић, 
Душица Поповић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, записник 
Тима за професионални 
развој,извештај посећених 
часова директора  

Обука ,,Вођење школске 
евиденције”, секретар  
Дејан Тмушић 

24. 11. 2021. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Дејан Тмушић, 
учесници 

Записници стручних већа 

Обука за електронско 
вођење документације 

30. 11. 2021 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
координатори, 
руководиоци и 
записничари 

записници Наставничког већа 
и тимова 

,,Формативно 
оцењивање- од законске 
регулативе до праксе”, 
вебинар 

01. 12. 2021.           4 на основу 
издатог 
сертификатора 
 

наставници предметне 
наставе 

Едукативни центар ,,Еду 
софтвер плус” Чачак и 
Едукативно развојни центар 

Угледни час 03. 12. 2021. 5 за реализатора/ Оливера Поповић Записници Стручног већа 
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(Математика): ,,Редослед 

рачунских операција“, 
Оливера Поповић Митић 
(4/3) 

2 за слушаоце Митић, Јела 

Стевановић, Соња 
Стошић,  

разредне наставе, извештај 

посећених часова директора 

“План интегритета и 
активација дигиталних 
кодова “ 

06. 12. 2021.      1 за 
слушаоце/3 за 
реализатора 

Јела 
Стевановић,наставниц
и разредне наставе  

Записници Тима уа ИКТ  

“Примена едукативне 
платформе у раду са 
ученицима у школи “ 

06. 12. 2021.      1 за 
слушаоце/3 за 
реализатора 
 

Александар 
Давидовић,Марија 
Станковић,наставници 
разредне наставе  
 

Записници Тима за ИКТ 

Угледни час 
(Математика): ,,Број 7“, 
Ирина Стефановић (1/3) 

07. 12. 2021. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Ирина Стефановић, 
Јела Стевановић,  

Записници Стручног већа 
разредне наставе,извештај 
посећених часова директора  

Угледни час 
(Математика): 
,,Множење броја 2 и 
бројем 2“, Круна 
Станковић Кецојевић 
(2/3) 

07. 12. 2021. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Круна Станковић 
Кецојевић, Ирина 
Стефановић, Рада 
Ђукић Петровић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Обука ,,План 

интегритета” 

08. 12. 2021. 1 за слушаоце/3 за 

реализатора 
 

Јела Стевановић, 

наставници предметне 
наставе 

записници 

Конкурс ,,Нова година у 
знаку филантропије“, 
Фондација Ана и Владе 
Дивац 

10. 12. 2021. 5 за реализатора Јела Стевановић, 
наставници предметне 
наставе 

пријављивање, припрема 
конкурсне  
документације, освојена 
награда, записници Тима за 
ОЈР 

Градско такмичење ,,47. 
песничка сусретања деце 
и младих Београда “ 

11. 12. 2021. 10 за градско 
такмичење 

Соња Стошић Записници Стручног већа 
разредне наставе, објава на 
фб и сајту школе 

Хуманитарна акција 
,,Добра дела у школи“,  

8. 12- 15. 12. 2021.  5 за координатора Јела Стевановић, 
Вршњачки тим 

Записници Вршњачког тима 
,,Чувари мира” 

 
Конкурс ,,Сазнали на 

семинару – применили у 
пракси“, ЗУОВ 

 
16. 12. 2021. 

 
5 за реализаторе 

 
Јела Стевановић, 

Сузана Јевтић 

пријављивање, припрема 
конкурсне  

документације, освојена 
похвала и рад у Бази примера 
ЗУОВ-а, записници Тима за 
ОЈР и Актива за развојно 
планирање 

Прва конференција 
,,Ученичке задруге - 

могућност и значај за 
развој компетенција 
ученика" 

21. 12. 2021. 2 за учесника Јела Стевановић Материјал са конференције, 
извештај Стручног тима за 

обогаћени једносменски рад 

Угледни час (Физичко и 
здравствено васпитање): 
,,Колут напред и назад 
згрчено, мост, свећа и 
став о шакама“, Борис 

Бубало (8/3) 

24. 12. 2021. 5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Борис Бубало, Јасмина 
Тешић, Весна Рудић, 
Јелена Јовановић, 
Тања Веселиновић 

Записник Стручног већа 
вештина, извештај посећених 
часова директора 

Предавање на 
Наставничком већу 
,,Визија црвене боје” 

29. 12. 2021.  5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Тања Веселиновић, 
стручно веће вештина 

Записник Наставничког већа 

Хуманитарна акција 
прикупљање 
слаткиша.сланиша и 

играчака за децу која се 
лече на Институту за 
онкологију и 
радиологију Србије 

15. 12. 2021- 30. 12. 
2021. 

5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Михајло  Јанковић, 
Јела Стевановић, 
колектив 

Записници Стручног већа 
изборних предмета, 
Записници Вршњачког тима 

,,Чувари мира” 
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Праћење  конкурса и 

обавештавање 

септембар- децембар 3 за реализатора Јела Стевановић Имејл, обавештења на вибер-

у 

Администратор сајта Континуирано  у 
првом полугодишту 

10 (прво 
полугодиште) за 
реализатора 

Бојан Вучић Сајт установе 

Администратор профила 
школе на друштвеним 

мрежама (фб, инстаграм) 

Континуирано  у 
првом полугодишту 7 (прво 

полугодиште) за 

реализатора 

Јела Стевановић фб и инстаграм профил на 
друштвеним мрежама 

Администратор ЈИСП-а, 
Доситеј-а 

Континуирано  у 
првом полугодишту 

10 (прво 
полугодиште) за 
реализатора 

Јела Стевановић ЈИСП, Доситеј 

Унос података о 
стручном усавршавању у 
установи у ЈИСП 

Континуирано  у 
првом полугодишту 

2 (прво 
полугодиште) за 
реализатора 

Чланови Стручног 
тима за 
професионални развој 

ЈИСП/одељак за стручно 
усавршавање запослених 

Администратор 
EсДневника 

Континуирано  у 
првом полугодишту 

10 (прво 
полугодиште) за 
реализатора 

Александар 
Давидовић, Марија 
Станковић 

ЕсДневник 

Администратор званичне 
платформе школе у 
онлајн настави/ Гугл 
учионица 

Континуирано  у 
првом полугодишту 

10 (прво 
полугодиште) за 
реализатора 

Александар 
Давидовић 

Гугл учионица 

Администратор Syrius+ Континуирано у 
првом полугодишту 

10 (прво 
полугодиште) за 
реализатора 

Александар 
Давидовић 

Syrius+ 

Друго полугодиште школске 2021/2022. године5 

 

Назив стручног 

усавршавања унутар 

установе 

Време 

реализације 

стручног 

усавршавања 

унутар установе 

 

Број сати по 

Интерном 

правилнику 

 

Носиоци 

активности/ 

реализатори 

Документ 

који доказује 

реализацију стручног 

усавршавања унутар 

установе 
Стручни актив за 
развојно планирање 

17.  02. 2022. 
18.  03. 2022.  

27.  06. 2022.  

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Сузана Јевтић/чланови 
актива 

Записници Стручног актива 
за развојно планирање  

Стручни актив за развој 
школског програма 

18. 1. 2022.  
17. 3. 2022. 
01. 06. 2022.  
14. 06. 2022. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Весна Рудић/чланови 
актива 

Записници Стручног актива 
за развој школског програма 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

18. 01. 2022. 
15. 03. 2022. 

24. 05. 2022.  
21. 06.2022. 
?. 08.2022. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Радица Ђорић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
инклузивно образовање 

Стручни тим за заштиту 
од насиља, 
дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања 

27. 01. 2022. 
11. 03. 2022.  
17. 03. 2022.  
08. 04. 2022.  
09. 05. 2022.  

09. 06. 2022. 
23. 06. 2022. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Драгана 
Николић/Весна 
Рудић/чланови тима 

Записници Стручног тима за 
заштиту од насиља, 
дискриминације, 
злостављања и занемаривања 

Стручни тим за 
обезбеђивање квалитета 
и развој установе 

07. 03. 2022.  
20. 06. 2022.  

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Марија 
Станковић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
обезбеђивање квалитета и 
развој установе 

Стручни тим за 

међупредметне 
компетенције и ученичко 

17. 01. 2022. 

29. 04. 2022.   
17. 06. 2022.  

1 за чланове, 3 за 

координатора 

Слађана 

Дамевић/чланови тима 

Записници Стручног тима за 

међупредметне компетенције 
и ученичко предузетништво 

                                                
5 Интерни правилник о сталном стручном усавршавању у установи 2021/2022. године од 01. 02. 2022. године 
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предузетништво 

Стручни тим за 
професионални развој 

11. 01. 2022. 
18. 04. 2022.  
15. 06. 2022.  
?. 08. 2022. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Горица 
Вељовић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима  за 
професионални развој 

Стручни тим за 

професионалну 
оријентацију 

10. 03. 2022.  

10. 03. 2022. 
12. 04. 2022.  
05. 05. 2022.  
17. 06. 2022.  

1 за чланове, 3 за 

координатора 

Равијојла 

Шарчевић/чланови 
тима 

Записници Стручног  тима за 

професионалну оријентацију 

Стручни тим за 
вредновање и 
самовредновање рада 
школе 

19. 01. 2022.  
14. 02. 2022.  
26. 04. 2022.  
02. 06. 2022. 

29. 06. 2022. 
?. 08. 2022. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Круна Станковић 
Кецојевић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
вредновање и 
самовредновање рада школе 

Стручни тим за 
информационе- 
комуникационе 
технологије 

11. 03. 2022.  
16. 06. 2022.  

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Јелена Видић/замена 
Јела 
Стевановић/чланови 
тима 

Записници Стручног тима за 
информационе- 
комуникационе технологије 

Стручни тим за 

микробитове 

18. 03. 2022.  

22. 06. 2022.  

1 за чланове, 3 за 

координатора 

Бојан Вучић/чланови 

тима 

Записници Стручног  тима  за 

микробитове 

Стручни тим за 
Обогаћени једносменски 
рад 

21. 01. 2022.  
21. 03. 2022.  
26. 04. 2022.  
22. 06. 2022.  
?. 08. 2022. 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Јела 
Стевановић/чланови 
тима 

Записници Стручног  тима  за 
Обогаћени једносменски рад 

Педагошки колегијум 27. 01. 2022.  

20. 04. 2022. 
?. 08. 2022. 
?. 08. 2022. 

1 за чланове, 3 за 

координатора 

Јела 

Стевановић/чланови 
колегијума 

Записници Педагошког 

колегијума 

Ученички парламент 27. 1. 2022.  
4. 2. 2022.  
24. 3. 2022.  
 

1 за чланове, 3 за 
координатора 

Момчило 
Вулевић/замена Јела 
Стевановић и Ивана 
Јовановић 

Записници Ученичког 
парламента 

Тематски дан (Српски 
језик): ,,Народно 
тумачење епске народне 
песме ,,Свети Сава“, 
Јелена Игњатовић (5/2) 

 
26. 01. 2022. 

 
8 за реализатора/2 
за слушаоце 

 
Јелена Игњатовић, 
Јела Стевановић 

Протокол вредновања 
школског часа, записници 
Тима за професионални 
развој, извештај посећених 
часова директора 

 
Тематски дан (Историја): 

,,Свети Сава“, Урош 
Миливојевић (7/1) 

 
26. 01. 2022. 

 
8 за реализатора/2 

за слушаоце 

 
Урош Миливојевић, 

Јела Стевановић 

Протокол вредновања 
школског часа, записници 

Тима за професионални 
развој, извештај посећених 
часова директора 

 
Тематски дан (Српски 
језик): ,,Свети Сава“, 
Соња Стошић  (4/1) 

 
26. 01. 2022. 

 
8 за реализатора/2 
за слушаоце 

 
Соња Стошић, Јела 
Стевановић 

Протокол вредновања 
школског часа, записници 
Тима за професионални 
развој, извештај посећених 
часова директора 

Тематски дан (Српски 
језик): ,,Свети Сава“, 
Слађана Дамевић  (4/2) 
 

 
26. 1. 2022. 

 
8 за реализатора/2 
за слушаоце 

 
Слађана Дамевић, Јела 
Стевановић 

Протокол вредновања 
школског часа, записници 
Тима за професионални 
развој,извештај посећених 
часова директора  

Огледни час (Хемија и 

историја):  
,,Свети Сава и хемија”, 
Јелена Јовановић и Урош 
Миливојевић (8/2) 

 

 
28. 01. 2022. 

 

5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Јелена Јовановић, 

Урош Миливојевић, 
Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Сузана 
Јевтић, Јелена 
Игњатовић и Равијојла 
Шарчевић 

 

Протокол вредновања 
школског часа, записници 
Тима за професионални 
развој, извештај посећених 
часова директора 
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8. Отворени 

међународни дечији 
ликовни конкурс  
„Друже се деца на 
планети“, Национални 
центар уметничког 
стваралаштва деце и 
омладине и 
Министарство 

образовања Белорусије 

 

07. 02. 2022. 

  

15 за реализаторе 

 

Тања Веселиновић 
Ивана Јовановић 

Извештаји  Стручног већа 

вештина и Стручног већа 
језика 

Угледни час (Биологија): 
,,Живот под земљом- 
изглед и 
прилагођености“, 
обрада, Маја Костић 
(5/3) 

24. 02. 2022. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Тања 
Веселиновић, 
Равијојла Шарчевић, 
Сузана Јевтић 

Записници Стручног већа 
биологије и хемије, извештај 
посећених часова директора 

,,Обука за запослене- 
породично насиље”, 
платформа ,,Чувам те” 

 
12. 02- 12. 03. 2022.   

 
16 

 
запослени 

Извештаји о стручном 
усавршавању, записници 
Тима за професионални 
развој, сертификат МПНТР  

,,Обука за запослене- 
Стратегије у раду са 
ученицима који показују 

проблеме у понашању”, 
платформа ,,Чувам те” 

 
12. 02 - 12. 03. 2022. 

 
16 

 
запослени 

Извештаји о стручном 
усавршавању, записници 
Тима за професионални 

развој, сертификат МПНТР  

,,Заштита деце са 
сметњама у развоју у 
случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 
злостављања и насиља”, 

платформа ,,Чувам те” 

 
12. 02 - 12. 03. 2022. 

 
16 

 
запослени 

Извештаји о стручном 
усавршавању, записници 
Тима за професионални 
развој, сертификат МПНТР  

,,Улога установа 
образовања и васпитања 
у борби против трговине 
људима”, платформа 
,,Чувам те” 

 
12. 02 - 12. 03. 2022. 

 
16 

 
запослени 

Извештаји о стручном 
усавршавању, записници 
Тима за професионални 
развој, сертификат МПНТР 

Хуманитарна акција 

,,Добра дела у школи“,  

07. 2 -  11. 02. 2022.  5 за координатора Јела Стевановић, 

Вршњачки тим 

Записници Вршњачког тима 

,,Чувари мира” 

Вебинар за 4. разред, 
Вулкан знање 

18. 02. 2022. 1 Јела Стевановић Потврда Вулкан знање 

Вебинар за географију -
8.разред 
Са наставником на ти  

издавачка кућа Клет 

22. 02. 2022 1  Равијојла Шарчевић Потврда издавачке куће Клет 

Комуникацијске 
вештине у школској 
арени 

23. 02. 2022 1 Равијојла Шарчевић Потврда 

Угледни час 
(Математика): ,,Бројеви 
11, 12, 13, 14 и 15“, 

обрада, Душица 
Поповић (1/4) 

01. 03. 2022. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, 
Маријана 

Костадиновић, 
Јадранка Мацура, 
Душица Поповић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

 

Противпожарна заштита 
- обука и тест 

03. 03. 2022. 1 група наставника списак присутних и тестови 

Угледни час (Физика): 
,,Услови настанка 

електричне струје” 
обрада, Јелена Видић 
(8/2) 

03. 03. 2022. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, 

Маријана 
Костадиновић, 
Равијојла Шарчевић 

Записници Стручног већа 
математике, физике, технике 

и технологије и информатике 
и рачунарства, извештај 
посећених часова директора 
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Угледни час (Француски 

језик): ,,La shambre de 
Lukas ” обрада, Горица 
Вељовић (5/12) 

07. 03. 2022.  5 за реализатора/ 

2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 

Весна Рудић, Сузана 
Јевтић, Милица 
Војводић 

Записници Стручног већа 

језика, извештај посећених 
часова директора 

Угледни час (Физичко и 
здравствено васпитање): 
,,Игра, правила игре” 
увежбавање, Јасмина 

Тешић (7/2) 

07. 03. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, 
Маријана 
Костадиновић, 

Равијојла Шарчевић 

Записници Стручног већа 
вештина, извештај посећених 
часова директора 

Угледни час 
(Математика): 
,,Испитивање тока 
функције и скицирање 
графика линеарне 
функције” 
систематизација, , 

Александар Давидовић 
(8/2) 

 
 
 
16. 03. 2022.  

5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Милица 
Војводић 

Записници Стручног већа 
математике, физике, технике 
и технологије и информатике 
и рачунарства, извештај 
посећених часова директора 

Дан распарених чарапа 
(Дан особа са Дауновим 
синдромом 

21. 03. 2022. 5 за реализатора Оливера Поповић 
Митић 

Фотографије на фб 

Огледни час (Српски 

језик): 
,,Свијету се не може 
угодити!”, обрада, 
Радица Ђорић (3/2) 

24. 03. 2022.  5 за реализатора/ 

2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 

Весна Рудић, Душица 
Поповић, Рада Ђукић 
Петровић 

Записници Стручног већа 

разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Предавање примери 
добре праксе на 
Наставничком већу 
,,Здрава недеља за здрав 

живот” 

24. 03. 2022.  5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Сузана Јевтић, 
библиотекар, Јела 
Стевановић 

Записник Наставничког већа 

Предавање примери 
добре праксе на 
Наставничком већу 
,,Чаролија рециклаже” 

24. 03. 2022.  5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Драгана Мићић, 
Биљана Тасић, 
стручно веће разредне 
наставе, Јела 
Стевановић 

Записник Наставничког већа 

Предавање примери 

добре праксе на 
Наставничком већу 
,,ТРИЗ педагогија 
Вранић” 

24. 03. 2022.  5 за реализатора/2 

за слушаоце 

Мира Симеуновић, 

гост  Јела Стевановић 

Записник Наставничког већа 

Угледни час (Српски 
језик): ,,Писано слово Б 
б”, обрада, Добринка 

Маринковић (3/2) 

28. 03. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Милена 
Јанковић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Угледни час (Руски 
језик): ,,Dательный 
падеж”, обрада, Ивана 
Јовановић (5/1) 

28. 03. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Тања 
Веселиновић 

Записници Стручног већа 
језика, извештај посећених 
часова директора 

Угледни час (Руски 
језик): ,,Коля выбирает 

одежду”, обрада, 
Ведрана Стојановић (5/2) 

30. 03. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Ивана 

Јовановић, Михајло 
Јанковић 

Записници Стручног већа 
језика, извештај посећених 

часова директора 

Припрема  
материјала за  
школски часопис  
(флајер, постер,  
фотографије, кратак  
текст, опис  

активности и сл.) 

март 2022.  1 за реализатора 
по активности 

Наставниц разредне и 

предметне наставе, 

стручни сарадници 

,,Школски забавник број 9“ 

Администратор/  
уредник школског  

01. 04. 2022. 10 за реализатора  
по издатом броју 

Милица Војводић ,,Школски забавник број 9“ 
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електронског или  

штампаног часописа 

Лектор школског  
часописа 

01. 04. 2022. 5 за реализатора  
по издатом броју 

Јелена Игњатовић ,,Школски забавник број 9“ 

Угледни час 
(Математика): 
,,Једначине са множењем 

и дељењем”, 
утврђивање, Соња 
Стошић (4/1) 

05. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић,  
Добринка 

Маринковић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Предавање на 
Наставничком већу ,,Дан 
словенске писмености”, 
Урош Миливојевић 

08. 04. 2022.  5 за реализатора/2 
за слушаоце 

Урош Миливојевић, 
стручно веће историје 
и географије 

Записник Наставничког већа 

Угледни час (Енглески 
језик): ,,Is that Pam?” 
обрада и вежбање, 
Александра Живаљевић 
(3/1) 

11. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Милена 
Јанковић 

Записници Стручног већа 
језика, извештај посећених 
часова директора 

Угледни час (Пројектна 
настава): ,,Увежбавање 
програма за приредбу 

коју ће ученици извести 
за родитеље”, 
утврђивање, Милена 
Јанковић (3/1) 

11. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић,  
Добринка 
Маринковић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Угледни час 
(Географија): ,,Време и 
клима”, обрада, 

Равијојла Шарчевић (5/3) 

12. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Урош Миливојевић, 
Јасмина Тешић 

Записници Стручног већа 
историје и географије, 
извештај посећених часова 

директора 

Угледни час 
(Математика/Српски 
језик): ,,Десетице прве 
стотине”, обрада, ,,Какве 
је боје поток?”, обрада, 
Рада Ђукић Петровић 
(⅕-¾) 

14. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Драгана Мићић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Угледни час (Ликовна 
култура): ,,Знаменити 
споменици у нашем 
главном граду”, обрада, 
Тања Веселиновић  (6/1) 

15. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Бранко 
Милутиновић, Јелена 
Кнежевић 

Записници Стручног већа 
вештина, извештај посећених 
часова директора 

Угледни час (Енглески 
језик): ,,Countries and 

nationalities” обрада и 
вежбање, Милица 
Војводић (6/2) 

18. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Горица Вељовић, 

Равијојла Шарчевић 

Записници Стручног већа 
језика, извештај посећених 

часова директора 

Угледни час (Физичко и 
здравствено васпитање): 
,,Елементарне игре 
лоптом”, увежбавање, 

Љиљана Каличанин(1/1) 

18. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић,  
Драгана Гогић 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Угледни час (Српски 
језик): ,,Говорна вежба, 
Како да свитац нађе 
пријатеље?, стрип”, 
утврђивање, Драгана 
Гогић (2/1) 

18. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Биљана 
Тасић 
 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Угледни час 
(Ваннаставне 
активности): ,,Пролеће”, 
систематизација, 

20. 04. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Соња Стошић 
 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 189 www.ospavlepopovic.edu.rs 

Слађана Дамевић (4/2) 

Угледни час (Српски 
језик/Српски језик): 
,,Научили смо слова B, 
G, Z, Ž”, утврђивање, 
,,Препричавање са 
променом краја приче”, 
утврђивање, Драгана 

Мићић (2/4-4/4) 

21. 04. 2022. 5 за реализатора/ 2 
за слушаоце 

Јела Стевановић, Рада 
Ђукић Петровић  

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Конференција ,,Чувам 

те" 

21. 04. 2022. 2 за учесника Јела Стевановић Материјал са конференције, 

извештај Стручног тима за 
заштиту 

Огледни час (Руски 
језик/ Верска настава): 
,,День славянской 

письменности“, Ивана 
Јовановић, Михајло 
Јанковић (6/1) 

 
23. 05. 2022. 

5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Михајло Јанковић, 
Ивана Јовановић, 
Весна Рудић, Ведрана 

Стојановић, Јела 
Стевановић 

Записник Стручног већа 
изборне наставе и језика, 
извештај посећених часова 

директора 

Угледни час (Биологија): 
,,Болести човека које 
изазивају, односно 
преносе животиње“, 
обрада, Бранко 

Милутиновић (6/3) 

27. 05. 2022. 5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Александар 
Давидовић 

Записници Стручног већа 
биологије и хемије, извештај 
посећених часова директора 

Угледни час (Српски 
језик): ,,Оцене”, Гвидо 
Тартаља, обрада, Биљана 
Тасић  (2/2) 

30. 05. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Драгана 
Гогић 
 

Записници Стручног већа 
разредне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Огледни час (Српски 
језик): ,,Снежана и седам 

патуљака”, обрада, 
Јелена Кнежевић (6/2) 

31. 05. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Ведрана 

Стојановић 

Записници Стручног већа 
језика, извештај посећених 

часова директора 

Огледни час (Верска 
настава): ,,Црква је 
икона Царства Божјег ”, 
обрада, Михаило 
Јанковић и Дарко 

Павловић (4/2) 

08. 06. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Сузана Јевтић, 
Слађана Дамевић 

Записници Стручног већа 
изборне наставе, извештај 
посећених часова директора 

Прва конференција 
„Школа новца за 
основца“ 

10. 06. 2022. 2 за учесника Јела Стевановић, 
Сузана Јевтић 

Материјал са конференције, 
извештај Стручног тима за 
обогаћени једносменски рад 

Угледни час 
(Информатика и 
рачунарство): 

,,Разглашавање”, обрада, 
Бојан Вучић  (5/3) 

14. 06. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Mарија 
Станковић, Јелена 

Видић 
 

Записници Стручног већа 
математике, физике, технике 
и технологије и информатике 

и рачунарства, извештај 
посећених часова директора 

Угледни час 
(Математика): ,,Обрада 
података. Средња 
вредност, медијана и 
мод”, обрада, Марија 
Станковић  (7/1) 

16. 06. 2022.  5 за реализатора/ 
2 за слушаоце 

Јела Стевановић, 
Весна Рудић, Сузана 
Јевтић 

Записници Стручног већа 
математике, физике, технике 
и технологије и информатике 
и рачунарства, извештај 
посећених часова директора 

Хуманитарни концерт 
(помоћ породици 

Бурџић) 

19. 06. 2022.  7 за учеснике у 
реализацији 

Јела Стевановић,  
Сузана Јевтић, 

Равијојла Шарчевић, 
Михаило Јанковић 

Записници Вршњачког тима 
,,Чувари мира“ 

,,Сеоска школа као 
културни центар“, 
презентација на 8. 
националној научно – 

03. 07. 2022. 5 за реализатора Јела Стевановић Материјал са конференције, 
презентација, извештај 
Стручног тима за обогаћени 
једносмснски рад, потврда 
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стручној конференцији с 

међународним учешћем 
,,Центри и маргине – 
снаге приближавања“ 

репрезентативног удружења 

у култури БАЗААРТ 
 

Праћење  конкурса и 
обавештавање 

јануар - јун 3 за реализатора Јела Стевановић Имејл, обавештења на вибер-
у 

Администратор сајта Континуирано у 

другом полугодишту 

10 (друго 

полугодиште) за 
реализатора 

Бојан Вучић Сајт установе 

Администратор профила 
школе на друштвеним 
мрежама (фб, инстаграм) 

Континуирано у 
другом полугодишту 

8 (друго 
полугодиште) за 
реализатора 

Јела Стевановић фб и инстаграм профил на 
друштвеним мрежама 

Администратор ЈИСП-а, 
Доситеј-а 

Континуирано у 
другом полугодишту 

10 (друго  
полугодиште) за 

реализатора 

Јела Стевановић ЈИСП, Доситеј 

Унос података о 
стручном усавршавању у 
установи у ЈИСП 

Континуирано у 
другом полугодишту 

2 (друго  
полугодиште) за 
реализатора 

Чланови Стручног 
тима за 
професионални развој 

ЈИСП/одељак за стручно 
усавршавање запослених 

Администратор 
EсДневника 

Континуирано у 
другом полугодишту 

10 (друго  
полугодиште) за 
реализатора 

Александар 
Давидовић, Марија 
Станковић 

ЕсДневник 

Администратор званичне 
платформе школе у 
онлајн настави/ Гугл 
учионица 

Континуирано у 
другом полугодишту 

10 (друго  
полугодиште) за 
реализатора 

Александар 
Давидовић 

Гугл учионица 

Администратор Syrius+ Континуирано у 
другом полугодишту 

10 (друго  
полугодиште) за 
реализатора 

Александар 
Давидовић 

Syrius+ 

 

10.3.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА ВАН УСТАНОВЕ – СЕМИНАРИ/ПРОГРАМИ ОБУКЕ И СТРУЧНИ 

СКУПОВИ 

Прво полугодиште школске 2021/2022. године 

 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Компетен

ције 

(К1, К2, 

К3, К4)  

 

 

Време 

реализациј

е 

вебинара/о

буке 

 

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 

,,Апликација- самовредновање рада 
установа“, онлајн обука 

 06. 09. 2021. 8 Потврда Академија Филиповић доо, 
Јагодина 
неакредитовано 

,,Лет кроз дигитални свет 2”, вебинар  09. 09. 2021. 2 Савез учитеља Републике Србије, Београд  
решење 1029/4/2021 
акредитовано 

,,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 
акредитовано 

,,Са стручњацима на вези- безбедно током 
пандемије”, вебинар 

 21. 09. 2021. 2 Савез учитеља Републике Србије, Београд  
решење 294-4/2020 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 191 www.ospavlepopovic.edu.rs 

акредитовано 

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 
акредитовано 

,,MozaBook дигитални час”, вебинар  29. 09. 2021.    2 Потврда ,,Вулкан издаваштва” 

,,Мониторинг реформисаног програма 

грађанског васпитања”, вебинар 

 24. 10. 2021. 2 Приручник за грађанско васпитање 

,,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 
акредитовано 

,,Улога директора у стратегији развоја 

школа- руковођењем до квалитета“ 

 03-05. 11.  

2021 

24 Уверење Завод за унапређивање 

образовања и васпитања 
Број решења 449-1/2020 
акредитовано 

,,Едукацијом деце до очувања традиције“, 
Коларац, Студентски трг 5, Београд 

 05-06. 11. 
2021. 

16 Уверење ЗУОВ и Етно мрежа 
Број решења 610-00-00846/2021-07 
акредитовано 

TALE - Teach Art Learn English, радионица 

за ученике у музеју Дом Јеврема Грујића  
(осмишљавање материјала за радионице и 
припремни час, писање пропратне припреме 
за припремни час и радионицу која се 
одржава у музеју) 

 07. 11. 2021. 1 сертификат издато од стране носиоца 

пројекта - Спомен збирка Павла 
Бељанског и Америчка амбасада у Србији 

Реализација наставе оријентисане ка 
исходима 

 01.11-
21.11.2021. 

24 Министарство 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 

акредитовано 

Онлајн презентација уџбеничког комплета 
за 4. разред основне школе 

 24. 11. 2021. 1 Потврда ИК НОВИ ЛОГОС 

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  

 
,,Добра припрема за час, успешан час“ 

 

К 2 

 
05. 11.- 04. 

12. 2021. 

 
32 

Уверење Образовно креативни центар, Бор 
Број решења 

1043-414/2018 
акредитовано 

 
,,Примена едукативне платформе у раду са 
ученицима у школи“ 

  
04. 12. 2021. 

 
3 

Уверење Клетт друштво за развој 
образовања, Београд 
број одлуке ЗУОВ 466-4/2022 код 
S7622022 
акредитовано 

Програм обуке за оснаживање запослених у 
образовању за развијање одговорног односа 
према здрављу, очување здравља и 
безбедности ученика 

 08. 12. 2021. 12 Уверење Завод за унапређивање 
образовања и васпитања  
број решења 611-00-11922/2021-03 
акредитовано 

Имплементација Office 365 у организацији 
рада школе и примена у настави (онлајн) 

 11. 12. 2021. 8 Уверење Друштво учитеља Београда 
Број решења: 1043-336/2018 
акредитовано 

,,Примена едукативне платформе у раду са 
ученицима у школи“ 

 11. 12. 2021. 3 Уверење Клетт друштво за развој 
образовања, Београд 
број одлуке ЗУОВ 467-4/2022 код 
S7632022 
акредитовано 
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,,Подршка наставницима у остваривању 

активности Свет финансија у основној 
школи“ 

К 2  

14. 12. 2021. 

 

16 
Уверење Савез учитеља РС, Београд  
решење  
294-4/2020 
акредитовано 

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 - 
23. 12. 2021. 

 

2 Савез учитеља Републике Србије, Београд  
решење 294-4/2020 
акредитовано 

Онлајн презентација уџбеника француског 
језика за 8.разред 

 16. 12. 2021. 2 Уверење “Клет групе” 

Програм обуке наставника основних школа 
из области финансијске писмености 

К 2 13. 12- 27. 
12. 2021. 

16 Завод за унапређивање образовања и 
васпитања  
број решења 610-00-01414/2021-07 
акредитовано 

Друго полугодиште школске 2021/2022. године 

Програм обуке ,,Језичка култура на 

интернету” 
K4 09. 12. 2021 - 

06. 01. 2022. 

32 Уверење ЗУОВ  

акредитовано 

,,Интернет учионица“  

K 4 

10. 12. 2021- 
06. 01. 2022. 

 
32 

Уверење Образовно креативни центар, Бор 
Број решења 
1043-438/2018 
акредитовано 

Програм обуке ,,Континуирано 
усавршавање професора који предају 

француски као страни језик, као и 
професора који у билингвалној настави 
предају остале предмете на француском 
језику” 

 

 

 

 

К2 

 
 

17-19. 1. 
2022. 

 
 

 
18 

Уверење ЗУОВ 
акредитовано 

,,Формативно оцењивање: методе, технике и 
инструменти”, Јасмина Ђелић/ вебинар 

 02. 02. 2022. 1 Grupa Klett Srbija уверења 
Уверење Клетт друштво за развој 
образовања, Београд 
број одлуке 158-4/2022 

акредитовано 

Презентација уџбеничког комплета за 4. 
разред основне школе ,,Креативни центар“, 
онлајн  

 03. 02. 2022.  Потврда Креативни центар 
неакредитовано 

,,Настава физичког и здравственог 
васпитања- подршка реализацији и 

практични примери”, онлајн 

  
09. 02. 2022. 

2 Савез учитеља Републике Србије, Београд  
решење 39-4/2022 

акредитовано 

Презентација дигиталних уџбеника Вулкан 
е – знања за разредну наставу 

 10. 02. 2022. 1 Потврда Вулкан знање Београд 
неакредитовано 

“Лековита моћ биља - направите са децом 
биљну апотеку у вртићу или школи”, 
вебинар 

 10. 02. 2022. 4 Потврда 
Образовни центар “КОН-ТИКИ” 
неакредитовано 

,,Презентација уџбеника Вулкан знања за 4. 

разред основне школе”, вебинар, Вулкан 
знање 

 18. 02. 2022. 1 Уверење Вулкан знање Београд 

неакредитовано 

,,Са наставником на ти за разредну 
наставу“, Санела Крстић- ИК Кlett 

 22. 02. 2022. 1 Потврда ИК Klett 
неакредитовано 

Презентација уџбеника за 4. разред  22. 02. 2022. 2 Потврда  
Креативни центар 
неакредитовано 

Комуникацијске вештине у школској арени  23. 02. 2022. 1 Потврда ИК Klett 
неакредитовано 

Настава природе и друштва - подршка 
реализацији и практични примери 

 23. 02. 2022. 2 Савез учитеља Републике Србије, Београд  
решење 40-4/2022 
акредитовано 

„Са наставником на ти“, вебинар, Нови 
Логос 

 25. 02. 2022. 1 Потврда ИК Нови Логос 
неакредитовано 
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Astuces et conseils que mes élèves 

disent:”J’aime préparer le DELF dans la classe 
de FLE”, webinaire 

 28. 02. 2022. 2 Equipe CLE international Mexique et 

Amérique centrale 
неакредитовано 

,,Са наставником на ти за разредну 
наставу“, ИК Фреска 

 03. 03. 2022. 1 Потврда ИК Фреска 
неакредитовано 

,,Ликовно стваралаштво у школи”, онлајн 
обука 

 05. 03. 2022. 8 Уверење Друштво учитеља Београд, 
акредитовано 

,,Настава музичке културе- подршка 
реализацији и практични примери” 

 09. 03. 2022.  Савез учитеља Републике Србије, Београд  
решење 102-4/2022 
акредитовано 

„Дигитална настава – корак напред или 
назад ?“  

 10. 03. 2022. 1 Уверење Klett 
акредитовано 

,,Сазнај, запамти и оживи, будућност 
задиви- народна традиција у пракси”                    

К 2 12. 03. 2022.  Друштво учитеља Београд, 
акредитовано 

"Паметне фасцикле-слагалице- да ученик 
учи, вежба, зна" 

K2 12. 03. 2022. 8 Друштво учитеља Београд, 
акредитовано 

,,Моје здравље, моја одлука” К 2 13. 03. 2022. 8 Уверење Друштво учитеља Београда 
Број решења: 1043-263/2018 
акредитовано 

Дигитални свет за 1. и 2. разред основне 

школе 

 15. 03. 2022. 2 Потврда  

Креативни центар 
неакредитовано 

Онлајн презентација уџбеника “Дигитални 
свет 2” за 2. разред основне школе 

 17. 03. 2022. 1 Потврда 
ИК Нови Логос 
неакредитовано 

,,Искуствено учење у настави грађанског 
васпитања“, вебинар 

 17. 03. 2022. 2 коментари, потврда BIGZ školstvo 
неакредитовано 

Дигитални свет за 1. и 2. разред основне 
школе (радне свеске) 

 22. 03. 2022. 2 Потврда  
Креативни центар 
неакредитовано 

Каријера за “генијалце” и друге даровите 
типове 

 22. 03. 2022.  Потврда 
GiftedLab 
неакредитовано 

Настава Ликовне културе - подршка 
реализацији и практични примери 

 23. 03. 2022. 1 Савез учитеља Републике Србије, Београд  
решење 210-4/2022 
акредитовано 

,,Знати своје границе је пола добре 
комуникације”, вебинар 

 29. 03. 2022. 1 Уверење Klett 
акредитовано 

,,Наставни материјали у инклузивном 
одељењу“, вебинар 

 31. 03. 2022. 2 коментари, потврда BIGZ školstvo 
неакредитовано 

,,Из наше учионице - интегративна 
настава“, трибина 

 06. 04. 2022. 1 Уверење 
Друштво учитеља Београда 
акредитовано 

Међународна конференција ,,Дигитално 
образовање 2022.”, онлајн  

 08-09. 04. 
2022. 

4 Центар за образовне технологије на 
западном Балкану, број сертификата 184 
акредитовано 

Природне науке кроз НТЦ методологију  13. 04. 2022. 1 Grupa Klett Srbija уверења 
Уверење Клетт друштво за развој 
образовања, Београд 
број одлуке ЗУОВ 464-4/2022 код: 
S7602022 
акредитовано 

,,Из наше учионице – превенција насиља“, 

трибина 

 19. 04. 2022. 1 Савез учитеља Републике Србије, Београд  

решење 319-4/2022 
акредитовано 

,,Планирање, праћење и вредновање 
постигнућа ученика“ 

 19. 04. 2022. 2 Центар за стручно усавршавање Чачак 
Решење ЗУОВ 702/2022 
акредитовано 

Мапа ума - начин да учење буде игра  11. 05. 2022.  Уверење Klett акредитовано 
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,,Креативне идеје из учионице“, трибина  12. 05. 2022. 2 Друштво учитеља Београда, Београд  

Решење ЗУОВ 163-4/2022 
акредитовано 

ЕЛТА конференција ,,I touch the future. I 
teach” 

 13. и 14. 5. 
2022. 

16 Уврење од стране Министарства, 
акредитовано 
ЕЛТА Србија удружење 

 

,,Ко се боји медијске писмености још…”, 
предавач Светлана Безданов Гостимир 

  

26. 05. 2022. 

 

8 

Grupa Klett Srbija уверења 

Уверење Клетт друштво за развој 
образовања, Београд 
број одлуке ЗУОВ 469-4/2022 код: 
S7652022 
акредитовано 

6. Смотра - Чаролија рециклаже, трибина  05. 06. 2022. 1 Друштво учитеља Београда, Београд  
Решење ЗУОВ 361-4/2022 
акредитовано 

 ,,Програм обуке за супервизоре и 
председнике школских комисија на 
завршном испиту“ 

К 2 21. 06. 2022. 8 Уверење Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 
Број решења 610-00-00526/2021-07 
акредитовано 

 ,,Програм обуке за дежурне наставнике  на 
завршном испиту“ 

К 2 21. 06. 2022. 8 Уверење Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 
Број решења 610-00-00526/2021-07 
акредитовано 

,,Сеоска школа као културни центар“, 
презентација на 8. национална научно – 
стручна конференција с међународним 

учешћем ,,Центри и маргине – снаге 
приближавања“ 

 03. 07. 2022. 5 Потврда репрезентативног удружења у 
култури БАЗААРТ 
неакредитовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај рада установе 2021/2022. године 
 

 
ОШ ,,Павле Поповић” 195 www.ospavlepopovic.edu.rs 

XI ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Циљ -  Уредити ентеријер и екстеријер установе  
 Постављена је ограда са леве и десне стране школе у целој дужини ради безбедности 

ученика, остао је неограђен део иза фискултурне сале; 

 У сарадњи са комуналним предузећем из Барајева је очишћен део иза фискултурне 

сале од грађевинског материјала који је остао од градње фискултурне сале и 

обезбеђен је простор за дечје спортске активности; 

 Посађено је украсно зимзелено дрвеће и украсно жбуње са леве стране фискултурне 

сале; 

 Посађено је украсно цвеће и у подручним одељењима Мељак и Шиљаковац, офарбана 

ограда у Мељаку, као и бетонске стазе у Мељаку; 

 У Шиљаковцу је посађена украсна ограда/ ловор вишња са предње стране дворишта 

до пута; 

 Посађене су воћке, дар Црвеног крста, у Вранићу, Мељаку и Шиљаковцу; 

 НЕЛТ компанија је матичној школи у Вранићу донирала две Панчићеве оморике које 

су посађене у предњем делу дворишта школе; 

 У подручном одељењу у Шиљаковцу су (Уговор о коришћењу са ГО Барајево) 

постављене две ИНВЕРТЕР климе; 

 У подручном одељењу у Шиљаковцу су обе учионице опремљене са компјутером и 

штампачем за интерну употребу; 

 У подручним одељењима Мељак и Шиљаковац је оформљена библиотека која се 

полако богати са библиотечким фондом; 

 У подручном одељењу у Мељаку је, након крађе која је пријављена ПС Барајево, 

поново у фази опремање учионица са дигиталном опремом, а у зборници је компјутер 

са штампачем; 

 Опремљене две учионице, историја и географија, новим школским намештајем 

потраживањем од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту; 

 Добијено 11 рачунара потраживањем од Градског секретаријата за образовање и 

дечију заштиту, за потребе формирања информатичког кабинета и увођење Ес-

Дневника; 

 Израђен пројекат и завршена реконструкција крова на Анексу школе, сређене су доње 

просторија- кабинет за техничко и ликовну културу, као и школска радионица; 

 Отпочело је коришћење мултифункционалне просторије у новоизграђеном простору 

школе- Лаванда ( и даље је у току опремање простора), 

 Урађен је пројекат енергетске ефикасности, а предмер радова са спецификацијом је 

предат Градском секретаријату за образовање и дечију заштиту, уколико се испостави 

могућност израде термофасаде; 

 За потребе Ес Дневника, информатичке писмености одобрен је пројекат 

,,Информационо-комуникациона структура за установе образовања- Фаза 1 и 2“ , 

пројекат који финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Повезане школе; 

 Завршена инсталација пројекта МТТТ ,,Повезане школе“ ОШ,,Павле Поповић“  1-93, 

при чему је свака просторија матичне школе добила интернет везу;   
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 У сарадњи са родитељима је наставак са радом пројекта Обогаћеног једносменског 

рада 2021/2022. године; 

 Одбијањем захтева за доградњу подручне школе у Мељаку (125м од магистрале) 

покренута је иницијатива за издрадњу новог објекта школе (добијена парцела од ГО 

Барајево, урађено идејно решење нове зграде школе и предато МПНТР на 

потписивање јер је изградња зграде школе уврштена у рационализацију мрежа школа 

у Србији); 

 Извeдeна је дренажа матичне школе у Вранићу; 

Циљ -  Увести ђачку задругу 

  Правилник о ученичким задругама је ступио на снагу у мају месецу 2018. године, 

изведена је обука директора и секретара о начину формирања/оснивања ученичке 

задруге, након које ће се направити план реализације оснивања ученичке задруге; 

 Школски одбор је донео Одлуку о оснивању ученичке задруге na 11. седници 

одржаној 20. 02. 2020. године; 

 Уређењем простора за школску радионицу стекли су се услови за отпочињање рада од 

следеће школске године за почетак рада школске радионице; 

Циљ -  Промоција установе  

 Технички изглед сајта школе је осавремењен и активности се редовно ажурирају, уз 

обавезан летопис дешавања у школи; 

 Све релевантне информације о раду школе, њених запослених, ученика и родитеља се 

редовно ажурирају преко званичног фб профила школе, као и фб/Инстаграм групе 

која прати упис у средње школе; 

 Унапређено је информисање родитеља и ученика путем друштвених мрежа( FB 

профил школе, Viber, Instagram, Whatsapp...) 

 Са родитељима се организује општи родитељски састанак приликом уписа у први 

разред ( предшколци), као и договорене активности приликом уписа у средњу школу 

(родитељи матураната); 

 Редовно се сваке године у октобру и децембру изводи јавни час (помен час жртвама 

масовног страдања у Крагујевцу и Вранићу) 
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XII  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

УСТАНОВЕ 

 

Ред. 

број 
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предмети 
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1. Српски језик 900 / 720 / 720 / 720 / 

2. Енглески језик 360 / 288 / 288 / 288 / 

3. Математика 900 / 720 / 720 / 720 / 

4. Свет око нас 360 / 288 / / / / / 

5. Природа и друштво / / / / 288 / 288 / 

6. Ликовна култура 180 / 288 / 288 / 288 / 

7. Музичка култура 180 / 144 / 144 / 144 / 

8. Физичко васпитање 540 / 432 / 432 / 432 / 

9. Пројектна настава / / / / 144 / 144 / 

10. Дигитални свет 180 / 144 / / / / / 

УКУПНО: А 3060 / 3024 / 3024 / 3024 / 
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1. Верска настава 180 / 142 -2 142 -2 140 -4 

2. Грађанско васпитање 34 -2 36 / 35 -1 36 / 

3. Ваннаставне активности 179 -1 144 / 143 -1 144 / 

4. ЧОС 180 / 144 / 144 / 144 / 

УКУПНО: Б 573 -3 466 -2 464 -4 464 -4 

УКУПНО А+Б:  3633 -3 3490 -2 3488 -4 3488 -4 
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Редни 
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1. Српски језик 546 / 432 / 432 / 408 / 

2. Ликовна култура 216 / 108 / 108 / 102 / 

3. Музичка култура 216 / 108 / 108 / 102 / 

4. Историја 108 / 216 / 216 / 204 / 

5. Географија 108 / 216 / 216 / 204 / 

6. Физика / / 216 / 216 / 204 / 

7. Математика 432 / 432 / 432 / 408 / 

8. Биологија 216 / 216 / 216 / 204 / 

9. Хемија / / / / 216 / 204 / 

10. Техника и технологија 216 / 216 / 216 / 204 / 

11. Информ. и рачунарство 108 / 108 / 108 / 102 / 

12. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
216 / 216 / 324 / 306 / 

13. Обавезне физ. активности 162 / 162 / / / / / 

14. Енглески језик 216 / 216 / 216 / 204 / 

15. ЧОС  108 / 108 / 108 / 102 / 

УКУПНО А : 2868 / 2970 / 3132 / 2958 / 

Ред. 
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Б. Изборни наставни 
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1. Верска настава 216 +4 108 / 108 / 102 / 

2. Грађанско васпитање 72 / 108 / 108 / 102 / 

3. Руски језик 144 / 216 / 216 / 204 / 
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4. Француски језик 144 / 144 / 144 / 90 / 

УКУПНО 576 / 576 / 576 / 498 / 

УКУПНО А+Б:  3444 +4 3546 / 3708 / 3456 / 
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12.1. Бројно стање по одељењима 2021/2022. 

 
Матична школа – ВРАНИЋ 

Млађи разреди: 

РАЗРЕД 11 и 12 21 и 22 31 и 32 41 и 42 СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 20 + 20 

= 40 

17 + 17 

= 34 

18 + 17  

= 35 

21+19 

  = 40 

 

149 

 

18.63 

Број одељења 2 2 2 2 8 

 

Старији разреди: 

РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 24+25+23  

= 72 

21+19+22 

= 62 

21+20+23 

= 64 

25+24+23 

= 72 

 

270 

 

22.5 

Број одељења 3 3 3 3 12 

 

Подручно одељење – МЕЉАК 

Млађи разреди: 

РАЗРЕД 13 и 14 23 33 43 СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 17 + 16 

= 33 

 

19 

 

19 

 

16 

 

87 

 

17.4 

Број одељења 2 1 1 1 5 

 

Подручно одељење – ШИЉАКОВАЦ 

Млађи разреди: 

РАЗРЕД 15 34 24 44 СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 5 8 4 7 24  

12 Број одељења I – III II – IV 2 

  

Установа на крају школске 2021/2022. године броји 530 ученика, који су 

распоређени у 27 одељења. 
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