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 Школа за основно образовање одраслих „Ђуро Салај” из Београда је конституисана 
у складу са Законом о основној школи и текућим законским и подзаконским прописима. 
Она ради на основном образовању одраслих још од свог оснивања односно од оснивања 
РУ „Ђуро Салај” 1954. године, пуних 66 година, у почетку као јединствена РО, затим као 
ООУР, а од 30. 08. 1990. године као самостална васпитно-образовна установа, на основу 
одлуке Окружног привредног суда у Београду, Решењем број Фи-6878/90. 
 Ако погледамо шездесетшестогодишњу праксу ове школе, открићемо њену 
васпитну, образовну и културну делатност, која је током протеклих шездесет шест година, 
уз омогућавање школовања свима онима који раније нису стекли потпуно основно 
образовање, развијала и оплемењивала њихову целокупну личност. Тај чин је значајно 
допринео смањењу броја неписмених, подизању нивоа опште културе и културе рада, 
вредновања и селектирања основних људских вредности, а у многим случајевима је 
ресоцијализовао појединце и учинио корисним члановима овог друштва. Зато и није 
случајно да основно образовање одраслих има статус од посебног друштвеног интереса и 
да се уклапа у јединствен систем основног образовања и васпитања у Републици Србији. 
 Познато је да део полазника ове школе долази из различитих породица, без идеала 
и лепог погледа на свет, део опет из веома сиромашних и материјално бедних услова 
живота, што је донекле и условило њихово делинквентно понашање. Све то захтева од 
запослених у овој установи максимално ангажовање, како на плану образовања и усвајања 
нових знања, тако и на неговању новог односа према животу и људским вредностима. 
Веома често, овај труд није узалудан и не треба истицати колико је драгоцен. 
 

II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 
1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 
 Матично седиште школе за основно образовање одраслих је у Београду, у улици 
Немањина број 28. Школа у оквиру просторија АД „Ђуро Салај” користи три канцеларије за 
рад: директора, правно-административне и рачуноводствено-финансијске службе. 
Приликом издвајања школе из састава РУ „Ђуро Салај” 1990. године, није извршен деобни 
биланс, те је с тога школа још у спору са АД „Ђуро Салај” око бившег заједничког простора, 
како у Немањиној бр. 28, тако и у улици Генерала Жданова бр. 78, бивши НУ „Веселин 
Маслеша”, који је 1980. године припојен РУ „Ђуро Салај” из Београда (у питању је простор 
од 202 м2). 
 Матична школска зграда је у улици Војводе Миленка број 33 у Београду. Зграда је из 
1905. године. Има корисну површину од 550 м2, где су смештене: шест учионица, зборница, 
библиотека, канцеларије и пет мокрих чворова, а у дворишту су три шупе. Општински 
санитарни инспектор и градски комунални инспектор су посетили школу током септембра 
2009. године и наложили да се изврши кречење зидова и фасаде, као и санација влаге са 
зидова.  
 
 
 

Почетком 2003. год. (у I и II месецу) извршена је санација школске зграде од стране 
Градског секретаријата за образовање у вредности од преко 3 мил. динара. Извођач радова 
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је била грађевинска фирма ''ПРОБАНАТ'' из Панчева. Одрађен је комплетан санитарни чвор 
са пет тоалета и два писоара, комплетни подополагачки радови, молерско-фарбарски 
радови, нова водоводна и канализациона мрежа, комплетне електроинсталације и 
инсталације грејања и вентилације.  
 
2. ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ И НАБАВКЕ 

 
У школској 2007/2008. години извршена је: 
I)  санација фасаде школске зграде у ул. Војводе Миленка бр. 33; 
II) метална заштита од провале кроз прозоре приземља школе у ул. В. Миленка 33; 
III) комплетно опремање зборнице школе и једне учионице. 
У школској 2008/2009. години извршено је: 
I) бетонирање школског дворишта, улаза школе и кречење учионица, ходника и 

мокрих чворова чије финансирање је омогућила СО Савски венац у висини од 1. 300 000 
динара; 

II) опремање две учионице (на пунктовима Старо сајмиште и у матичној згради 
школе) намештајем у вредности од 280.000 динара од стране ОЕБС-а. 

У школској 2009/2010. години извршено је: 
I) опремање једне учионице намештајем у вредности од 80.240,00 динара од стране 

СО Савски венац; 
II) комплетна санација подова у учионицама и ходнику, у вредности од 1.800,000 

динара, од стране СО Савски венац. 
У школској 2015/2016. години извршена је: 
I) Инсталација громобрана на крову школске зграде од стране СО Савски венац. 
У школској 2016/2017. години извршена је: 
I) Поправка крова од стране СО Савски венац. 
У школској 2017/18. години је: 
Одрађено бетонирање дворишта и поправка степеништа у школском дворишту. 
У школској 2018/19. години је: 
Комплетно је реновиран  пункт „Сремчица“, замењени су прозори, спуштени 
плафони, урађен је ламинат, комплетан мокри чвор, уграђене су грејне плоче и 
окречено је од стране ГСО Чукарица. 
У матичној школи замењена су улазна врата, урађено је степениште на улазу у школу 
и окречена је комплетна унутрашњост школе од стране ГСО Савски венац. 
Опремљене су канцеларије намештајем. 
У школској 2019/20. години је: 
У матичној школи је реновирана кухиња, канцеларија андрагошког асистента и мали 

ходник. На пункту Сурчин урађени су преградни панои.  
 
 
 

 
3. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
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 Школа за извођење наставе на пунктовима – издвојеним одељењима користила је  
следећи простор: 

- МЗ „Старо Жарково” у Жаркову; 
- АД „Сава” у Лазаревцу; 
- Културни центар у Барајеву; 
- МЗ у Сремчици, Лединама и Реснику; 
- ОРЦ „Сурчин”; 
- КПЗ „Падинска Скела” 
 
Овако велики број издвојених одељења – пунктова (8) причињава велике тешкоће у 

организацији рада школе, како у организацији наставе и испита, тако и у примени и 
коришћењу наставних и очигледних средстава, којих има у великом броју у седишту школе.  

 
 
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
Наставни кадар школе је стручно, педагошки и андрагошки оспособљен за рад са 

одраслим полазницима. Наставно особље има дугогодишње стручно и андрагошко 
искуство и највећи број наставника се истиче у својој струци, јер су дали значајан допринос 
развоју образовања одраслих, како у развојним облицима наставе, изради уџбеника и 
дидактичког материјала тако и у саветодавном раду преко бившег Градског и Републичког 
завода за унапређивање васпитања и образовања. Настава је била строго стручно 
заступљена према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и сарадника за основну 
школу.  

Квалификациона структура запослених школе, као и структура радног стажа 
запослених школе, дати су у табелама 1. и 2. 

 
Табела 1. Квалификациона структура запослених школе  

                             Степен стручне спреме 

Извршиоци ОШ III IV V VI VII/1 VII/2 С в е г а 

1. Директор, пом. Директора и 

сарадници 

- - - - -         5,5 - 5,5 

2. Запослени у настави - - - - 4 29,5 - 33,5 

3.Андрагошки асистент - 1 - - - - - 1 

4. Запослени који обављају  

     админ.финансијске послове 

- - 2 - - 2 - 4 

5. Помоћно техничко особље 4 1 - - - - - 5 

С в е г а 4 2 2 - 4 37 - 49 

         

                   
 
Табела 2. Радни стаж запослених школе (наставног и ваннаставног особља) 

                        Наставно особље            Ваннаставно               У к у п н о 

Године стажа М Ж Свега М Ж Свега М Ж  Свега 
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до 2 год. - - - - 2 2 - 2  2 

2,1 – 10 год. 2 6 8 1 - 1 3 6  9 

10,1 – 20 год. 1 11 12 1 3 4 2 14  16 

20,1 – 30 год. -      8 8 2 3 5 2 11  13 

30,1 – 35 год. -      3 3 - 3 3 - 6  6 

35,1 – 40 год. 2 1 3 - - - 2 1  3 

С в е г а 5 29 34 4 11 15 9 40  49 

 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
 Основно образовање одраслих школа остварује према Закону о основном 
образовању и васпитању (''Сл.гласник РС'' 55/2013), Закону о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр.72/2009,52/2013,35/2015-аутентично 
тумачење.68/2015 и 62/2016 одлука УС), Закону о образовању одраслих (''Сл.гласник РС'' 
55/2013) и Правилнику о наставном  плану и програму за основно образовање одраслих 
(''Сл.гласник РС-Просветни гласник'', бр.13/2013). Школовање траје три године и 
организовано је по циклусима. Први циклус – од првог до четвртог разреда, други циклус-
пети и шести разред и трећи циклус седми и осми разред. 

У остваривању плана уписа полазника учествују сви наставници и сарадници школе. 
План уписа и формирање одељења у току школске 2019/2020. године одвијао се у два 
уписна рока: септембарском и фебруарском, што је доста сложено за организацију рада 
школе. У окупљању полазника и упису истих, школа има дугогодишњу традицију и сарадњу 
са: основним школама, радним организацијама, месним заједницама,  домовима за 
незбринуту децу и центрима за социјални рад. 
 У школској 2019/2020. години био је заступљен облик функционалног основног 
образовања одраслих: 

- у к у п н о заступљено 32 одељења. 
 

Почетак наставе се првенствено прилагођава жељама и интересима полазника.  
 
Зависно од наставних пунктова, настава је почињала у различито време: 
 
- 08:00 h МЗ ''Старо Жарково'', МЗ ''Сремчица''; 
- 08:00 h: АД ''Сава'' Лазаревац; МЗ '' Ледине''; 
- 09:00 h и 14:00 h: Војводе Миленка; 
- 09:00 h и 12.00 h: КЦ ''Барајево''; 
- 08:00 h МЗ ''Ресник'', МЗ ''Ледине''; 
- 13:00 h МЗ ''Ресник“; 
- 11:00 h ОРЦ ''Сурчин'' 
- 09:00 h КПЗ „Падинска Скела“ 
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Настава се изводила у петодневној наставној недељи. Сви планирани часови, као и 
часови припреме за завршни и разредни испит, су у потпуности одржани. За одстутне 
наставнике организовала се адекватна стручна замена. 

 
Треба истаћи да је реализација наставе веома отежана, јер су наставни пунктови 

(њих 9) веома разуђени и удаљени од седишта школе и до 60 км (као што је случај са 
Лазаревцем), а настава је почињала у различитим временским термина, од 08,00 h до 15:00 
h. На неким пунктовима се настава одвијала у току дана у више смена. 

 

IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПИСА ПОЛАЗНИКА 
На основу годишњег плана уписа полазника за школску 2019/20. годину, 

предвиђено је да  ШООО ''Ђуро Салај'' у оба уписна рока – септембарском и фебруарском 
упише укупно  полазника у  одељења. 
         У табелама дат је приказ одељења по уписним роковима (септембарском и 
фебруарском), облицима наставе, почетку наставе, бројном стању полазника и разредним 
старешинама по одељењима. 
 

Табела 3. План уписа полазника у септембру и фебруару у школској 2019/2020. 
години је: 

Циклус Одељење Полазници Укупно 
I 9 15 135 
II 11 15 165 
III 12 15 180 

Укупно 32 45 480 
 

Табела 4. Број одељења и полазника по пунктовима и облицима наставе у септембарском  
               уписном року, школске 2019/2020. године 
                                               

Пунктови 

ФООО 

Оде- 
Љења 

Пола- 
зници 

1.  Војводе Миленка 6 98 

2.  Жарково 4 65 

3.  Лазаревац 3 49 

4.  Барајево 3 47 

5.  Ресник 3 48 

6.  Сремчица 3 54 

7.  Старо сајмиште / / 

8.  Ледине 4 63 

9.  Сурчин 4 71 

10.КПЗ Падинска 
Скела 

2 25 

Укупно 32 522 
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У одељењима I, II и III циклуса ФООО уписана су 520 полазника. 
 
Број одељења и полазника по пунктовима у фебруарском уписном року, школске 
2019/2020. године  
                                                         

 

 

Укупан број полазника у одељењима I, II и III циклуса ФООО је 553. 
 
Табела 7. Укупан број одељења и полазника по пунктовима и облицима наставе на крају 
школске 2019/2020. године 
                                      

 

 
 

Пунктови 
ФООО 

Оде- 
љења 

Пола- 
зници 

1.  Војводе Миленка 6 107 

2.  Жарково 4 67 

3.  Лазаревац 3 50 

4.  Барајево 3 47 

5.  Ресник 3 53 

6.  Сремчица 3 48 

7.  Старо сајмиште / / 

8.  Ледине 4 70 

9.  Сурчин 4 76 

10.КПЗ Падинска 
Скела 

2 25 

Укупно 32 553 

Пунктови 

ФООО ФООО ФООО 

Оде- 
љења 
првог 

циклуса 

Пола- 
зници 

Оде- 
љења 
другог 

циклуса 

Пола- 
зници 

Оде- 
љења 
трећег 

циклуса 

Пола- 
зници 

1.Војводе 
Миленка 

1 16 2 39 3 52 

2.  Жарково 1 17 1 19 2 31 

3.  Лазаревац 1 17 1 17 1 16 

4.  Барајево 1 16 1 15 1 16 

5.  Ресник 1 16 1 18 1 19 

6.  Сремчица 1 19 1 21 1 18 

7.  Старо сајмиште / / / / / / 

8.  Ледине 1 18 2 34 1 18 

9. Сурчин 1 19 1 21 2 36 

10. КПЗ „Падинска 
Скела“ 

1 14 1 11 / / 
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V УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
 
 Успех полазника школе ћемо пратити по уписним роковима – септембарском и 
фебруарском, а потом ћемо разматрати збирни успех полазника у оба уписна рока, као и 
успех по облицима наставе. 
 
1. Успех полазника септембарских одељења школе 

У септембарском уписном року уписана су укупно 522 полазника. Први циклус је 
похађао 145, други циклус 176, трећи циклус 201 полазника. 
       Полазници првог циклуса се не оцењују на полугодишту. 

Од 176 полазника другог циклуса, 54,55% је потпуно оцењено или 96 полазника,а 
неоцењених је било 25,57% или 45 полазника. 
 У трећем циклусу, од 201 полазника, 65,67% је потпуно оцењено или 132 полазника, а 
19,40% је неоцењено или 39 полазника. 
 
Детаљан извештај по циклусима и одељењима је приказан кроз следеће табеле: 
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УСПЕХ ПОЛАЗНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 
На крају школске године, од 553 полазника, 57,87% је позитивно завршило разред тј. 320 
полазника. 
Први циклус -  од  152 полазника, успешно је  завршило 42,00% тј.  63 полазника, други 
циклус 
од 195 полазника је завршило 62,05% тј. 121 полазника, а трећи циклус од 206 полазника  
завршило 66,02% полазника тј. 136 полазника. 
Детаљан извештај успеха  по циклусима и одељењима је приказан у следећим табелама: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Успех полазника фебруарских одељења школе 
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3. ЗАВРШНИ ИСПИТ 2019/2020. 
 

Пробни завршни испит је одржан 01. и 02. јуна 2020.године. дана 01. 06. 2020. 
Године тестови из српског језика и комбиновани тест подељени су на пунтовима, 
полазницима. Дана 02. 06. 2020. Године одржан је пробни тест из математике у 
просторијама школе у улици Војводе Миленка 33.  На пробни завршни испит изашло је 101 
полазник. Тиме су се они упознали са правилима и задацима који их чекају у јуну на 
завршном испиту. 
На крају школске 2019/20. године, у 32 одељења ФООО било је  553 полазника.  

На крају школске године у просторијама школе у улици Војводе Миленка 33 у 
Београду , ОШ „Војислав Вока Савић“ у Лазаревцу и ОШ „Кнез Сима Марковић“ из Барајева, 
организовано је полагање завршног испита за  полазнике трећег циклуса  ШООО ’’Ђуро 
Салај’’.  

На полагање завршног  испита изашло је 129 полазника. 127 полазника је са успехом 
положило завршни испит.  

Пријављено за полагање : 184 

Нема завршен 8.разред : 34 

Полазници из ранијег перида: 14 

Нису изашли на све  предмете: 2 

За средњу школу распоређено је 13 полазника. 
 
 
4. Успех полазника школе у последњих девет година 
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Школска 
година 

Позитиван 
успех 

Даље полаже Свега оцењено Неоцењено 

2010/11. 69,2% 13.9% 83,1% 16,9% 

2011/12. 63.2% 15,5% 78,8% 21,3% 

2012/13. 71,7% 9,0% 80,7% 19,3% 

2013/14. 62,1% 28,2% 71,8% 28,2% 

2014/15. 56,6% 10,2% 66,7% 33,3% 

2015/16. 68,5 % / 68,5 % 31,5% 

2016/17. 59,89% / 59,89% 40,11% 

2017/18. 63,57% / 63,57% 36,43% 

2018/19 60,44% / 60,44% 39,56% 

2019/20. 58,05% / 58,05% 41,95% 
 

5. Бројно стање полазника на полугодишту и праћење наставе на даљину  
 

Одељење 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 сума 

Број 

полазника 
16 17 16 19 16 15 18 19 14 150 

Прати 11 11    10 10 13 11 14 17 14 111 

Не прати  5 6 6 9 3 4 4 2 0 39 

 

Одељење 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 сума 

Број 

полазника 
18 20 17 15 21 19 18 15 18 20 12 193 

Прати 15 20 14 7 20 15 15 12 14 17 12 161 

Не прати  3 0 3 8 1 4 3 3 4 3 0 32 

 

Одељење 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 сума 

Број 

полазника 
17 19 17 16 17 18 15 16 18 18 20 17 208 

Прати 13 18 13 13 10 13 9 8 16 11 20 14 158 

Не прати  4 1 4 3 7 5 6 8 2 7 0 3 50 

 

Укупно 
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Циклус Број полазника Прати Не прати   

Први 
N/% 

150 111 39 

100 74,00 26,00 

Други 
N/% 

193 161 32 

100 83,42 16,58 

Трећи 
N/% 

208 158 50 

100 75,96 24,04 

Укупно 
N/% 

551 430 121 

100 78,04 21,96 

 

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЋКОГ ВЕЋА 03. 04. 2020. г. 
О ПРАЋЕЊУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 
     Седница наставничког већа одржана је 03. 04. 2020. г. у ситуацији проглашеног ванредног стања 
на територији читаве државе поводом  пандемије корона вирусом. Та околност наметнула је 
потребу одржавања седнице преко вибер позива, и са мањим бројем учесника који су у исто време 
на телефонској линији. То су овом приликом били директор и два помоћника директора, секретар 
школе, три стручна сарадника, по један наставник представник нижих и виших разреда. Дан пре 
тога свим наставницима је преко савремених информатичких технологија достављен дневни ред 
седнице, а преко вибер групе је обављено глаање о појединим тачкама дневног реда. На тај су се 
омогућиле две важне ствари, обезбеђивање кворума и доношење одлука на начин прописан 
законом.  
     Осим редовних проблема и питања нагласак је био на праћењу наставе на даљину после три 
недеље ванредног стања. И поред припрема за за овакав вид наставе јасно је било да ће се многи 
проблеми јављати и решевати у ходу. Разлог је обим учесника, а то су сви полазници школе, и време 
трајања за  које се предвиђа да ће бити између два и три месеца. За тако нешто ниједна образовна 
установа у нашој земљи није припремана  па је препорука Министарства просвете да свака школа 
колико је то могуће обезбеди  квалитетну наставу на даљину. У данашње време то је могуће на 
разне начине а школама, наставницима и стручним сарадницима је омогућено да слободно бирају 
и комбинују те начине. 
     Образовање на даљину је добро познато онима који раде у просвети. Уколико нису имали 
властитог искуства слушали су и упознавали се од оних који су га примењивали. Осим тога, у 
стручној литератури има бројних позитивних примера добре праксе образовања на даљину. 
Међутим све то није могло да припреми ниједног наставника за ситуацију у каквој се нашла не само 
наша земља већ и све друге, због затварања библиотека, забране кретања грађана у одређено 
време, препоруке стручњака о примени што мањег контакта међу људима итд. 
     Све ове мере довеле су до тога да је и формлно образовање, па и основно образовање одраслих 
морало да се прилагоди потребама и могућностима полазника, али и наставника, школе као 
установе. После три недеље образовања на даљину које је по први пут примењено у нашој земљи 
у оваквим условима, могу се примети неки аспекти рада који могу послужити за унапређење 
оваквог вид аставе. Ипак, то се углавном односи на редовне основне и средње школе, док школе 
за основно образовање одраслих имају своје специфичности, које можемо слободно рећи, добијају 
на интензитету у ситуацији када је образовање на даљину једина могућност образовња. 
     Проблеми у свакодневном животу полазника школа за основно образовање одраслих су добро 
познати и углавном проистичу из њиховог ниског социоекномског статуса. И у редовним 
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околностима они знатно отежавају школовање, док у ситуацији ванредног стања коју смо већ 
описали, добијају на сложености и интензитету. Суштина је у томе да многи полазници немају 
техничких могућности да би се настава на даљину успешно реализовала, а није мали број ни оних 
који живе у нехигијенским насељима и испод  границе сиромаштва. 
     Један од проблема који делује непремостиво је у ствари образовна структура полазника школа 
за основно образовање одраслих, али не недостатак знања, већ неспособност већине полазника за 
било какав самосталан образовни рад код куће чак и када имају све техничке и дидактичке 
предуслове (информатичка средства, књиге, уџбенике и сл.). То су према истраживањима које је 
спровело Министарство просвете пре око двадесет година непобитни аргументи, што је и довело 
до увођења нове образовне концепције „Функционалног основног образовања одраслих“. Нема 
потребе  овом приликом улазити у детаље ове концепције, али се мора нагласити да полазнике који 
за то нису способни, не можемо преко ноћи оспособити за самосталан образовни рад чак и у 
најпогоднијим техничким условима. То се може видети из горњих табела, где полазници првог 
циклуса, односно нижих разреда имају највише проблема у праћењу наставе. Овоме доприноси не 
само несамосталност полазника у праћењу наставе и у редовним условима, већ и немогућност 
наставника да ступе у контакт са полазницима који често мењају бројеве телефона а солидан број 
нема сопствени број мобиног телефона, нема струју већим делом дана, а у нехигијенским 
насељима често ни пијаћу воду. 
     Све наведене околности доводе у питање ефикасност наставе на даљину у школама за основно 
образовање одраслих. Ако се томе додају и неке чињенице као што су то да већина полазника 
прима одређену врсту социјалне помоћи, корисници су народних кухиња, а ограничено им је 
кретање па до њих не могу лако доћи, онда није ни необично што су се проблеми у праћењу наставе 
у условима ванредног стања, интензивирали. Ипак, мишљења смо да и таква ситуација може 
допринети да се нешто побољша, а то је из угла школе најпре образовни, али и сваки други положај 
полазника.   

 
 
 

VI СТРУКТУРА ПОЛАЗНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ 
 
1. Полна структура полазника септембарских одељења 
 
Од  145 полазника првог циклуса - мушких полазника је било 42,76% ,а женских 57,24%. 
Од 176 полазника другог циклуса - мушких полазника је било 44,32%, а женских 55,68%. 
Од 201 полазника трећег циклуса - мушких полазника је било 48,26%, а женских 51,74%. 
Од укупног броја полазника-522 - мушких полазника је било 45,40%, а женских 54,60%. 
 
2. Старосна структура полазника септембарских одељења 
 
У првом циклусу  9,66 % од 15-17 година, 4,83 од 18-20 год,  6,21% од 21-24 год, 24,83% од 
25-34 год, 34,48% од 35-44 год, 20,00% је било старије од 45 година. 
 
У другом циклусу, 22,73% од 15-17 година, 79,09% од 18-20 год, 7,39% од 21-24 год, 21,89% 
од 25-34 год, 26,14% од 35-44год, 13,07% је било старије од 45 година. 
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У трећем циклусу, 31,84% од 15-17 година, 11,94% од 18-20 год, 6,97% од 21-24 год, 23,38% 
од 25-34 год, 18,41% од 35-44 год, 7,46% је било старије од 45 година. 
 
Од укупног броја - 522 полазника, 22,61% од 15-17 година, 9,00% од 18-20 год, 6,90% од 21-
24 год, 23,18% од 25-34 год, 25,48%од 35-44год, 12,84% је било старије од 45 године. 
 
Детаљан извештај по одељењима је у табеларном приказу. 
 
3. Полна структура полазника фебруарских одељења 
 
Од  152 полазника првог циклуса - мушких полазника је било 45,39% ,а женских 51,61%. 
Од 195 полазника другог циклуса - мушких полазника је било 45,67%, а женских 53,33%. 
Од 206 полазника трећег циклуса - мушких полазника је било 50,49%, а женских 49,51%. 
Од укупног броја полазника-553 - мушких полазника је било 47,74%, а женских 52,26%. 
 
4. Старосна структура полазника фебруарских одељења 
 
У првом циклусу 11,84 % од 15-17 година, 6,58% од 18-20 год, 5,26% од 21-24 год, 19,08% од 
25-34 год, 36,18% од 35-44год, 21,05% је било старије од 45 година. 
 
У другом циклусу, 18,97% од 15-17 година, 12,31% од 18-20 год, 5,13% од 21-24 год, 20,51% 
од 25-34 год, 28,21% од 35-44год, 14,87% је било старије од 45 година. 
 
У трећем циклусу је имало 32,52% од 15-17 година, 11,65% од 18-20 год, 10,68% од 21-24 
год, 18,93% од 25-34 год, 16,99%од 35-44год, 9,22% је било старије од 45 година. 
 
Од укупног броја  553 полазника, 22,06% од 15-17 година, 10,49% од 18-20 год, 7,23% од 21-
24 год, 19,53% од 25-34 год, 26,22%од 35-44год, 14,47% је било старије од 45 године. 
 
Детаљан извештај по одељењима је у табеларном приказу. 
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УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ 
ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. Г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2019/2020. годину 

2019/2020. 

 

 

 

27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2019/2020. годину 

2019/2020. 

 

 

 

28 
 

           
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2019/2020. годину 

2019/2020. 

 

 

 

29 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2019/2020. годину 

2019/2020. 

 

 

 

30 
 

 
 
 
 
 
УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ 
ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. Г. 
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VII УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
 У складу са задацима утврђеним Годишњим програмом рада, школа је настојала да 
даље унапреди васпитно-образовни рад са полазницима. Наставници су на својим 
матичним факултетима учествовали у раду стручних семинара који су били организовани 
за све предмете и разредне наставнике – учитеље. 
 Наставници су присуствовали и предавањима која су била планирана програмом 
рада Наставничког већа и стручних већа наставника школе.  

Наставници су и сами посећивали трибине на факултетима и тако остварили 
одређени број бодова. 

 
  

 
 

1. УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА СЕМИНАРИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
 

 
 

 

Ред. 
бр. 

Презиме и име Катал. бр. 
Oдобрени 

Свега 
сати 

Катал. бр. Свега 
сати 

Укупно 
сати 

1. Петровић Љиљана 
Директор 

14 16   16 

2. Савић Драгана 
Помоћник директора 

14 16   16 

3. Мајић Јелена 
Помоћник директора 
 Наст. енгл. језика 

14 
1043-925/2018 

16 
8 

  24 

4. Тешић Радован 
Стр. сарадник - андрагог 

14 16   16 

5. Павловић Сњежана 
Стр. сарадник - соц. радник 

     

6. Младеновић Шана 
Библиотекар 

14 16   16 

7. Koмина Сејдо 
Андрагошки асистент 

     

8. Анђелковић Тасић Софија 
Наст. историје 

     

9. Баловић Срђан 
Наст. математике 

14 16   16 

10. Бркић Којић Здравка 
Наст. разредне наставе 

14 16   16 

11. Васић Јовановић Јелена 
Наст. хемије и предузет. 

14 16   16 

12. Врањеш Марија 14 16   16 
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Наст. српског језика 

13. Дамјановић Бранка 
Наст. математике 

14 16   16 

14. Дрпић Тамара 
Наст. разредне наставе 

14 
277 

16 
8 

  24 

15. Ђоковић Мина 
Наст. разредне наставе 

14 
828 

16 
8 

  24 

16. Ђорђевић Катарина 
Наст. физике 

14 16   16 

17. Ђујић Бурсаћ Марија 
Наст. енгл. језика 

14 16   16 

18. Ђукановић Јелена 
Наст. географије 

14 16   16 

19. Ђурђев Јасмина 
Наст. математике 

14 
366 

16 
8 

  24 

20. Зивговић Љубица 
Наст. историје 

14 16   16 

21. Илић Бранка 
Наст. српског језика 

14 16   16 

22. КнежевићЦвијетић Слађана 
Наст. српског језика 

14 16   16 

23. Којић Петар 
Наст. разредне наставе 

14 16   16 

24. Копуновић Сабљић Зора 
Наст. физике  

14 16   16 

25. Краковић Вучић 
Наст. физике, хемије и ТО 

14 16   16 

26. Кртинић Шимуновић 
Гордана 
Наст. дигитал. писмености 

14 16   16 

27. Максимовић Јасмина 
Наст. енглеског језика 

14 16   16 

28. Maрковић Јелена 
Наст. разредне наставе 

14 
828 

16 
8 

  24 

29. Матић Данијела 
Наст. разредне наставе 

14 
828 

16 
8 

  24 

30. Матовић Вукосава 
Наст. биологије 

14 16   16 

31. Младеновић Драгана 
Наст. биологије 

14 16   16 

32. Младеновић Стојан 
Наст. историје и географије 

14 16   16 

33. Нешић Драгана 
Наст. дигитал. писмености 

14 16   16 

34. Петровић Љиљана 
Наст. разредне наставе 

14 16   16 

35. Поповић Љубица 
Наст. разредне наставе 

14 
277 

16 
8 

  24 
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36. Продановић Кристина 
Наст. основ. живот.вештине 

14 16   16 

37. Протић Војкан  
Наст. историје 

14 16   16 

38. Радић Страхиња 
Наст. математике 

14 16   16 

39. Радоњић Светлана 
Наст. српског језика 

14 
833 

16 
24 

  40 

40. Сибиновски Јасмина 
Наст. енглеског језика 

14 
1043-925/2018 

16 
8 

  24 

41. Шорић Емилија 
Наст. разредне наставе 

14 16   16 

 
 

-ЗУОВ: 
- кат. бр. 1043-925/2018. – ''Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу 
страног језика'' – 19. 10. 2019. у трајању од 8 сати (компетенција К2, приоритетна област 
П3); 
- кат. бр. 14 (за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину) – ''Васпитни проблеми ученика 
и како их превазићи'' – 14. и 15. 11. 2019. у трајању од 16 сати (компетенција К3, 
приоритетна област П4); 
- кат. бр. 828 (за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину) – ''Комплексна метода у 
настави почетног читања и писања'' – 25. 01. 2020. у трајању од 8 сати (компетенција К1, 
приоритетна област П3); 
- кат. бр. 366 (за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину) – ''Архимедесов'' 
математички практикум: Страх од математике (и како да га савладамо) – 14.02.2020. у 
трајању од 8 сати (компетенција К1, приорететна област П1); 
- кат. бр. 277 (за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину) – ''Сазнај, запамти и оживи – 
будућност задиви – народна традиција'' – 25.01.2020. у трајању од 8 сати (К2, П3); 
- кат. бр. 833 – 61. Републички зимски семинар – 7, 8. и 9. 02. 2020. год. у трајању од 24 сата 
(К1, П3); 
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2. ИНТЕРНО  ВРЕДНОВАЊЕ  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  НАСТАВНИКА  И  СТРУЧНИХ  
САРАДНИКА 

 
РЕД.БР. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ БОДОВИ 

1. Анђелковић Тасић Софија на боловању од септембра до маја 2020.г. 

2. Баловић Срђан 44 

3. Врањеш Марија 44 

4. Дамјановић Бранка 51 

5. Дрпић Тамара 47 

6. Ђукановић Јелена 44 

7. Ђоковић Мина 57 

8. Ђујић Бурсаћ Марија 44 

9. Ђурђев Јасмина 44 

10. Бркић Којић Здравка 44 

11. Зивговић Љубица 44 

12. Илић Бранка 47 

13. Васић Јелена 44 

14. Сибиновски Јасмина 44 

15. Кнежевић Цвијетић Слађана 51 

16. Којић Петар 45 

17. Копуновић Зора 58 

18. Краковић Вучић 44 

19. Кртинић Шимуновић Гордана 44 

20. Мајић Јелена 44 

21. Maрковић Јелена 45 

22. Матић Данијела 45 

23. Матовић Вукосава 44 

24. Младеновић Драгана 44 

25. Младеновић Стојан 44 

26. Максимовић Јасмина 46 

27. Нешић Драгана 43 

28. Павловић Сњежана 44 

29. Продановић Кристина 43 

30. Протић Војкан 44 

31. Петровић Љиљана 41 

32. Поповић Љубица 46 

33. Радић Страхиња 44 

34. Радоњић Светлана 44 

35. Савић Драгана 44 

36. Тешић Радован 44 

37. Шорић Емилија 46 
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38. Младеновић Шана 44 

39. Ђорђевић Катарина 42 

Напомена: Обухваћен је временски период од 1.9.2019 до увођења ванредног стања 

17.4.2020.г. и краћи период после укидања ванредног стања до одласка запослених на 

одмор. Није обухваћено усавршавање које се обављало од куће током ванредног стања, 

путем савремених информатичких средстава ( посете сајтовима, разне видео конференције, 

учешће на видео и другим конференцијама у оквиру своје експертизе). 

 

          Васпитна вредност групног облика рада који се примењује у функционалном облику 
рада огледа се не само кроз рационалније остваривање сазнајних циљева већ и кроз 
развијање социјалне интеракције и формирање пожељних облика понашања, као што су: 
кооперација, сарадња, другарство, заједништво, солидарност и хуманост. 
 Веће активирање полазника представља централно питање осавремењивања и 
унапређивања васпитног рада школе, а огледа се у њиховом већем учешћу у реализацији 
и вредновању постављених програмских задатака, степену испољавања иницијативе и 
самосталности у различитим практичним ситуацијама. 
 Задатак разредних старешина је формирање радних навика и правилног односа 
према раду. Ради тога разредне старешине упућују полазнике у рационалне тајне технике 
учења, помажу им да рационализују радни дан, редовно користе литературу, речнике, 
енциклопедије, праве забелешке, шеме, графиконе и др. као и да најрационалније 
примењују стечена знања у практичним ситуацијама и др. 
 
 

VIII РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТЕЛА ШКОЛЕ 
 
 Сва стручна тела и органи у школи су формирани на основу Закона о основама 
система образовања и васпитања и Статута школе. У Годишњем програму рада школе 
садржај рада стручних органа и тела је оперативно планиран и међусобно усклађен. 
 
1. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ШКОЛЕ 

 
  У школској 2019/2020. години одржано је укупно дванаест седница Наставничког 
већа школе (четири у првом и осам у другом полугодишту). Наставничко веће је радило у 
складу са Годишњим планом рада школе. Присуство седницама је задовољавајуће ако се 
има у виду рад на осам издвојених пунктова са почетком рада од 08,00 до 15,00 h. 
По утврђеном програму рада одржане су две стручне теме: 

- ''Породица као фактор васпитно-образовног рада у школи'', известилац: 
социјални радник и 

- „Карактеристике васпитно-образовних активности у казнено-поправним 
установама у Републици Србији'', известилац: андрагог.  
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Евиденција присутних на седници Наставничког већа школске 2019/20. 
 

Прво полугодиште 
 

Ред 
бр. 

Презиме и име 12. 
09. 

01. 
11. 

27. 
12. 

1. Анђелковић Софија О О О 

2. Дрпић Тамара + + + 

3. Баловић Срђан + + + 

4. Врањеш Марија О О + 
5. Дамјановић Бранка + + + 

6. Зивговић Љубица О + + 

7. Марковић Јелена + + + 

8. Илић Бранка О + + 

9. Ђоковић Мина О + + 

10. Ђурђев Јасмина + + + 

11. Кнежевић Слађана + + + 

12. Копуновић Зора О О + 

13. Краковић Вучић + О О 

14. Мајић Јелена + + + 

15. Матић Данијела + + + 

16. Матовић Вукосава + + + 

17. Максимовић Јасмина + О + 

18. Младеновић Стојан + + + 

19. Младеновић Драгана + + + 

20. Павловић Сњежана О + + 

21. Петровић Љиљана-р + + + 

22. Петровић Љиљана-п + + + 

23. Поповић Љубица + + + 
24. Радоњић Светлана + + + 

25. Кристина Продановић + + + 

26. Савић Драгана + + + 

27. Шимуновић Гордана + + + 

28. Ђорђевић Катарина / / + 

29. Нешић Драгана + О + 

30. Ђујић Марија + + + 

31. Комина Сејдо + + + 

32. Емилија Шорић + + + 

33. Тодоровић Весна + + + 

34. Страхиња Радић + + + 

35. Јелена Ђукановић + + + 

36. Тешић Радован + + + 

37. Којић Петар + + + 

38.  Бркић Којић Здравка + + + 

39. Сибиновски Јасмина + + + 

40. Протић Војкан + + + 

41. Младеновић Шана + + + 
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Евиденција присутних на седници Наставничког већа школске 2019/20. 

 
Друго полугодиште 

 

Ред 
бр. 

 Презиме и име 21. 
01. 

27. 
02. 

09.
06. 

25.
06. 

20.
08. 

31.
08. 

1. Анђелковић Софија О О + + + + 

2. Дрпић Тамара + + + + + + 

3. Баловић Срђан + + + + + + 

4. Врањеш Марија О О + + + + 

5. Дамјановић Бранка + + + + + + 

6. Зивговић Љубица + + + + + + 

7. Марковић Јелена О О + + + + 
8. Илић Бранка О + + + + + 

9. Ђоковић Мина + + + + + + 

10. Ђурђев Јасмина + + + + О + 

11. Кнежевић Слађана + + + О + О 

12. Копуновић Зора + О + О + + 

13. Краковић Вучић + + + + + + 

14. Мајић Јелена О + + + + + 

15. Матић Данијела + + + + + + 

16. Матовић Вукосава + + + + + + 

17. Максимовић Јасмина О О + + + + 

18. Младеновић Стојан + + + + + + 

19. Младеновић Драгана О + + О + + 

20. Павловић Сњежана + + + О О + 

21. Петровић Љиљана-р + + + + + + 

22. Петровић Љиљана-п + + + + + + 

23. Поповић Љубица + + + + + + 

24. Радоњић Светлана О + + + + + 

25. Кристина Продановић + + + + + + 

26. Савић Драгана + + + + + + 
27. Шимуновић Гордана + О + + + + 

28. Ђорђевић Катарина + + + + О + 

29. Нешић Драгана + + + + + + 

 30. Ђујић Марија + О + О + + 

 31. Комина Сејдо + + + + + + 

32. Емилија Шорић + + + + + + 

33. Страхиња Радић + + + + + + 

34. Јелена Ђукановић О + + + + + 

35. Тешић Радован + + + + + + 

36. Којић Петар + + + + + + 

37. Бркић Којић Здравка + + + + + + 

38.  Сибиновски Јасмина + + + + + + 

39. Протић Војкан + + / / / / 

40. Младеновић Шана + + + + + + 

41. Васић Јелена + О + + + О 
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2. РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА ШКОЛЕ   

 
 

 Одлуком Наставничког већа школе формирана су четири стручна актива: 
1. Стручни актив наставника разредне наставе – ; руководилац Љубица 

Поповић 
2. Стручни актив наставника природних наука – руководилац Јасмина 

Ђурђев; 
3. Стручни актив наставника срп. и енгл. језика–руководилац Марија 

Врањеш; 
4. Стручни актив наставника ист. и географије – руководилац Љубица 

Зивговић. 
 
 
2.1. Стручна већа  наставника разредне наставе 
 
 
Програм предвиђен за школску 2019/2020. годину остварен је следећим редоследом: 
 
- За руководиоца већа изабрана је Љиљана Р. Петровић на седници Наставничког већа. 
Извештај о раду већа за претходну школску годину 2018/2019. годину поднела је Љубица 
Поповић. 
 
- Усвојен је програм рада већа наставника без икаквих примедби. 
 
- Анализом израде оперативних планова који се израђују и предају сваког месеца за 
наредни месец, примећено је да се наставно градиво усаглашава са потребама полазника 
без одступања од усвојеног програма. 
 
- Међусобне посете часовима уредно су остварене. Директор школе Љиљана Петровић је 
присуствовала огледном часу код учитељице Љубице Поповић. Час је био из cрпског језика, 
наставна јединица ,,Велико почетно слово‘‘. 
 
- Огледни часови (август/септембар, октобар/новембар, децембар/јануар, фебруар/март) 
успешно су реализовани од стране наставника разредне наставе и то континуирано током 
целе школске године. 
 
- Обележен је Дан школе, 8. септембар – Дан писмености, у нашој школи уз пригодну 
приредбу. 
 
- Прослава школске славе Светог Саве,  обележена је 27. Јануара. Полазници су учествовали 
у организацији приредбе и награђени су од стране директора похвалом и књигом за 
посебан труд. 
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- Зимски сусрети учитеља одржани су 25. јануара 2020. године у ОШ ,,Ђорђе Крстић‘‘, 
Жарково. 
 
- Међусобна посета часовима (усаглашавање критеријума о оцењивању полазника). 
 
- Сарадња са наставницима и размена мишљења. 
 
- 17. 3. 2020. године одржана је оnline седница због ванредне ситуације изазване ковидом 
19. 
 
- Израда недељних оперативних планова на недељном нивоу. 
 
- Договор о начину праћења напредновања полазника у току настале ситуације. Договорено 
је да полазници прате наставу на РТС-у, сви учитељи су обавестили своје полазнике да ће 
им припремни материјали бити прослеђени на друштвене мреже (Вибер, СМС). 
 
- Учитељи су водили евиденцију о остваривању контаката са својим полазницима и пратили 
њихов рад. 
 
- 17./18./19. 6. 2020. сви учитељи су у матичној школи учествовали на завршном тесту из 
српског језика, математике и комбинованог теста као дежурни наставници. 
 
Сви чланови Већа су редовно присуствовали седницама Већа и узимали учешће у свим 
донешеним одлукама. 
 
Реализација фонда часова је у потпуности остварена из свих предмета – Српски језик и 
књижевност, Математика, Енглески језик, Дигитална писменост и Основне животне 
вештине. 
 
 

2.2. Стручно веће наставника природних наука  
 
 
Годишњи извештај о раду стручног већа наставника природних наука за школску годину 

2019/2020. 
 

Стручно веће наставника природних наука чине:  
 

Срђан Баловић - математика 
Бранка Дамјановић - математика 
Страхиња Радић - математика 
Јасмина Ђурђев - математика 
Вучић Краковић - физика и хемија 
Зора Копуновић - физика и хемија 
Катарина Ђорђевић -  физика  
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Јелена Васић Јовановић - хемија и предузетништво 
Драгана Младеновић - биологија 
Вукосава Матовић - биологија и примењене науке 
Гордана Кртинић Шимуновић − дигитална писменост 
Драгана Нешић – дигитална писменост. 

На првом састанку већа, за руководиоца актива поново је изабрана Јасмина Ђурђев, 
професор математике.  

У току школске 2019/2020. године одржано је пет састанака стручног већа 
природних наука. На овим састанцима веће се између осталог бавило и следећим 
питањима : 

- Међусобна посета часовима 

- Израда испитних питања по предметима 

- Израда оперативних планова рада 

- Уједначавање критеријума оцењивања и корелација са другим већима 

- Анализа успеха полазника    

У току првих шест месеци одржани су огледни часови из математике ( Бранка 
Дамјановић, Страхиња Радић и Јасмина Ђурђев), из биологије ( Драгана Младеновић), из 
физике и хемије (Вучић Краковић, Зора Копуновић и Катарина Ђорђевић). Остали 
наставници нису могли одржати своје часове због пандемије вируса ковид 19 и увођења 
ванредног стања. Увођењем ванредног стања 16. 3. 2020. школе су престале са редовним 
радом и отпочела је такозвана ″оnlinе″ настава преко Вибер апликације, путем електронске 
поште, преко различитих других платформи, а  полазницима који нису били у могућности  
да прате наставу на неки од ових начина, саветовано је праћење наставе преко РТС3 канала. 

Истог дана формиране су посебне Вибер групе за постављање материјала за 
полазнике другог и трећег циклуса. Сви предметни наставници су били у обавези да једном 
недељно на групу поставе лекцију из свог предмета. Разредне старешине су направиле 
посебне Вибер групе са својим полазницима преко којих су им  прослеђивали постављене 
материјале. Након преузимања материјала полазници су били у обавези да лекцију 
препишу и одговоре на питања (ураде домаће задатке), а затим су те одговоре разредне 
старешине прослеђивале предметним наставницима. Они су прегледали радове 
полазника, оцењивали их и указивали на евентуалне грешке. На тај начин, наставници су 
редовно пратили напредовања и постигнућа полазника што су и евидентирали у својој 
андрагошкој документацији. 

Сви наставници су били у обавези да једном недељно шаљу оперативне планове 
рада који су поред теме и наставне јединице садржавали и белешку о реализацији тј. 
проценат ученика обухваћених свим облицима наставе. 

Поред наведеног, наставници актива природних наука све време су одржавали 
редовну комуникацију  са полазницима. Такође смо и  међусособно координирали и 
договарали се, а све у циљу најоптималнијег извођења наставе у датим околностима. 

Сви чланови актива показали су изузетну иницијативу и преданост у покушају да се 
настава у ванредним околностима изведе на најбољи могући начин.  
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На последњем састанку актива постигнут је оквирни договор око поделе часова по 
пунктовима у наредној школској години. 

 

 
2.3. Стручна већа  наставника српског и енглеског језика  

 
У току школске 2019/20. год. одржано је пет стручних већа наставника српског и 

енглеског јзика. 
На првом већу углавном се одлучивало о набавци очигледних средстава и стручне 

литературе, избору планирању и примени  тих средстава и стручне литературе. 
Констатовано је да приручник за ФООО није у потпуности прилагођен свим полазницима, 
па је потребна и додатна литература за индивидуални рад са сваким полазником. 
Такође је договорена међусобна посета часовима и распоред  огледних часова из српског 
и енглеског језика. 

На  осталим већима углавном се расправљало о томе како мотивисати ученике да 
редовније похађају наставу и како што боље прилагодити планове и програме 
способностима полазника.  

После увођења ванредног стања 17. марта ове године, одржана је online седница 
овог актива и договорено је да наставници српског и енглеског језика израђују оперативне 
планове једном недељно. Полазницима ће се достављати материјал једном недељно и о 
повратној информацији ће се обавештавати разредне старешине. Према годишњем плану 
и програму, критеријум је снижен, јер већина полазника, због лошег предзнања и 
специфичних околности у којима живе (запосленост, породични проблеми и лоша 
материјална ситуација) не може редовно похађати наставу. За редовније похађање наставе 
потребно је да наставници свакодневно позивају полазнике и да им кроз разговор  укажу  
на значај образовања. Указано је и на то да би било корисно да се полазници који су у 
могућности укључе и у културне активности (посете позориштима и музејима и учешће на 
школским приредбама). Предложено је да наставници српског језика и наставници 
разредне наставе пажљиво прате рад  и способности својих полазника, како би могли да 
издвоје најталентованије полазнике и да их припреме  за учешће на приредбама за 
школску славу и за Дан школе.  
 
 
2.4. Стручно веће наставника историје и географије 
 
 
Стручни актив за историју и географију одржао је пет седница. Прва је одржана 30. 10. 2019. 
године све наставници су на време предали годишње оперативне планове. Војкан Протић 
је одржао огледни час из историје са темом „Људска права“. 
Друга седница одржана је 26. 12. 2019. године, сви планови су успешно реализовани. 
Огледни час је одржала Зивговић Љубица из историје са темом „Балкански ратови“. 
Трећа седница стручног већа одржана је 24. 02. 2020. године. Одржани су разредни испити 
и прослава Светог Саве у просторијама школе. Огледни час је одржала Јелена Ђукановић 
из географије са темом „Положај Републике Србије у Европи и на Балканском полуострву“. 
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Четврта седница стручног већа одржана је 17. 03. 2020. године online због ванредног стања. 
На тој седници је одлучено на који начин да се реализује наставни план и програм. 
 
Пета седница стручног већа одржана је 29. 05. 2020. године. 
Организовани су посебни часови као и разредни испити. Стојан Младеновић није одржао 
огледни час због епидемиолошке ситуације у Србији. 
 
 

 
 

2.5. Стручни актив за развој школског програма  
 
 У школској 2019/2020. години чланови тима су били: 
 
-Вукосава Матовић - предметни наставник (Биологија, Примењене природне науке) 
-Стојан Младеновић - предметни наставник (Историја, Географија, Одговорно живљење у 
  грађанском друштву) 
-Бранка Илић - предметни наставник (Српски језик и књижевност) 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник (социјални радник) 
-Радован Тешић - стручни сарадник (андрагог) - руководилац тима. 
     Одржана су четири састанка тима. Увођење ванредног стања, а касније и ванредне 
ситуације у Београду у одређеној мери обликовали су број састанака, али и саму суштину 
рада тима. Ипак, негативне последице су јако мале пошто је прошле године након истека 
четворогодишњег периода урађен нови „Школски програм“, па је стицајем околности то 
подразумевало и уважавање свих савремених тенденција у образовању, што је врло брзо 
ове године стављено и „на пробу“, због примене наставе на даљину више него раније. 
Може се рећи да су управо аспекти рада на даљину неочекивано дали резултата, и то не 
само код млађих полазника. Код већине наставника није било сугестија, примедби и било 
каквих приговора о самој настави на даљину као начину рада. О ефектима се није ни 
размишљало јер је прерано за то, а и ситуација је наметнута па други видови наставе једно 
време нису били ни могући. 
     Први састанак је одржан 25. 11. 2019.године. На њему се вршио избор чланова и 
руководица тима. Уобличен је и верификован Годишњи плана рада тима. Давано је и 
неколико предлога за побољшање васпитно образовног рада школе. Вреди истаћи онај 
који је предложила Сњежана Павловић, а односи на улагање свих капацитета школе за 
конкурисање у вези пројеката  који би обогатили рад школе. Током године два пројекта су 
израђена, конкурисано је код фондације „Ерасмус +“ и ту, нажалост, пројекат није одобрен. 
Други је поднет Министарству просвете у вези подршке мигрантима, а резултати ће се 
знати крајем јула 2020. године.  
     Други састанак је одржан 25. 06. 2020. године. Осим анализе рада тима у претходном 
периоду, значајна пажња посвећена је сарадњи са другим тимовима која је ове школске 
године била израженија због ванредног стања. Највише се сарађивало са тимом за 
Обезбеђивање квалитета и развој установе. Разлога за то има више, а најважнији је 
делокруг рада који је сличан у неким аспектима, неколико чланова  се налазе у оба тима 
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итд. Направљен је краћи осврт на резултате завршног испита на које по свему судећи 
ванредно стање није имало утицаја ако се узме у обзир број полазника који су га положили. 
     Трећи састанак је одржан 20. 08. 2020. године. Анализирао се рад тима с обзиром на 
најважније аспекте, побољшање школског програма, неиспуњени задаци тима узрокованог 
ванредном ситуацијом и сл. Један од важнијих задатака тима није испуњен а то су оне 
активности које се односе на сарадњу са другим установама које би могле помоћи развоју 
школског програма, а ограничење кретања је основни узрок томе. 
     Четврти састанак је одржан 27. 08. 2020. и на њему су се правили планови рада за 
наредну школску годину, евентуална промена чланова, њиховог броја, руководиоца тима. 
 
   
 

2.6. Стручни актив за развојно планирање  
    
   Школске 2019/2020.године тим су чинили: 
 
-Александар Станковић - представник локалне самоуправе 
-Слободан Трнинић - представник локалне самоуправе 
-Светлана Радоњић - предметни наставник 
-Љиљана Петровић - наставник разредне наставе 
-Сњежана павловић - стручни сарадник 
-Радован Тешић - стручни сарадник - руководилац тима 
 
     Одржана су четири састанка тима. Први 16. 09. 2019. године на коме се обавилa 
верификација чланова и избор руководиоца тима. Затим се приступило анализи рада у 
претходној школској години. Разматрани су и предлози о креирању Годишњег плана рада 
и његовој изради, на крају се разговарало о могућностима побољшања рада тима. 
Договорено је да се ове школске године сви чланови посвете укључивању у рад и оних 
активности које су у домену рада овог тима, а можда су биле запостављене ранијих година. 
То није била констатација већ предлог који је усвојен, да се не би дошло у ситуацију да се 
неке активности у разним тимовима школе понављају, а да се то и не зна , а другима да се 
не поклања довољна пажња. Да би се то утврдило потребна је сарадња са другим тимовима 
и договорено је да сви они који су чланови и других тимова на ово посебно обрате пажњу. 
Ефекти овог приступа се не могу видети одмах већ наредне школске године у задацима 
тимова школе, њиховим плановима рада, реализованим активностима и извештајима о 
раду. 
     Други састанак је одржан 30. 03. 2020. године на коме су се разматрала нека питања без 
обзира на ванредно стање због којег се одређене активности вероватно неће моћи 
испунити или са смањеним ефектом. Тако се прво разговарало о помоћи локалне 
самоуправе ромским женама у упису, долазности на наставу и завршетку основног 
образовања. Нагласак на ромске жене је оправдан због специфичног положаја у коме се 
још увек налазе. Доказа за то има много, а један од њих је податак из Републичког завода 
за статистику и попис из 2011. године, по коме две трећине особа без завршене основне 
школе у нашој земљи чине жене. Разматрале су се и неке могућности ваннаставних 
активности у условима ванредног стања узрокованог пандемијом корона вируса. 
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Наглашено је да постојеће могућности нису мале, али да оне захтевају и додатна 
финансијска средства за куповину ел. опреме, а то за сада није могуће.  
     Трећи састанак је одржан 20. 08. 2020. године где се направила рекапитулација рада 
тима у претходној години и направио један оквир за рад у наредној години. Тежиште 
састанка је било на извештајим чланова тима о сарадњи са другим тимовима школе. 
Закључак је да се бројне активности подударају са тимом за обезбеђивање квалитета и 
развој установе, исто и са тимом за професионални развој, самовредновање рада школе. 
Са неколико других тимова, такође, има сличних активности, али са горепоменутим 
упадљиво највише. Због тога ће се у наредној години обратити пажња да не дође до 
ситуације у којој се неке активности обављају више пута, а неке недовољно или им се не 
поклони довољно пажње. Оваква стратешка размишљања са почетка године дала су неки 
резултат јер се на крају дефинисало где би могло бити веће а где мање усмерење рада тима 
ради ефикасније коришћења времена, капацитета чланова тима, као и реализације 
планираних активности. 
     Четврти је одржан 27. 08. 2020. године на коме се направила анализа рада у претходној 
години, али и направљен један оквир за следећу. Сматра се да су предложене активности 
сарадње са другим тимова дале планиране резултате јер се из угла рада других тимова могу 
сагледати радни задаци који се односе на тим за развојно планирање. Због тога је 
договорено да се на састанке тима следеће године чешће позивају чланови других тимова, 
према потребама и активностима које треба обавити. Неки задаци су искрсли због 
ванредног стања, па је направљен договор о могућем поручивању средстава, учила, 
помагала који ће бити потребни у случају да се од септембра настава поново одвија на 
даљину.  
            
3. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
 
          У школској 2019/2020. години одржано је седам састанака колегијума, а чланови тима 
су били: 
 
-Љиљана Петровић - директор, руководилац тима 
-Драгана Савић - помоћник директора 
-Јелена Мајић - помоћник директора, предметни наставник 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник 
-Шана Младеновић  -стручни сарадник 
-Радован Тешић - стручни сарадник, заменик руководиоца 
-руководиоци стручних већа 
 
     На првом састанку 17.  09.2019. обављена је верификација чланова тима. Анализирана је 
активност колегијума у прошлој школској години. Затим је давано неколико предлога за 
израду Годишњег плана рада, а онда се приступило његовој изради. Неколико предлога је 
било у вези са усавршавањем запослених, избор обука које би помогле у раду са 
мигрантима, осуђеним лицима и сл. На крају је договорено да саветодавно-инструктивни 
карактер колегијума буде сличан као и ранијих година. 
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     Други састанак је одржан 26.  11.2019.године. Најпре је директорка Љиљана Петровић 
известила о учешћу неколико чланова на конференцији „Кључне компетенције у основном 
образовању одраслчих“ у организацији фондације Темпус. Затим се разматрало неколико 
предлога за израду ИОП-а, у вези неколико полазника. На крају се водила краћа дискусија 
о специфичностима образовних потреба миграната, осуђених лица и полазника са 
нарочито тешком материјалном ситуацијом. 
     Трећи састанак је одржан 16. 12. 2019.године. Прво се направио договор о могућности 
да се у јануару 2020. године организује још један семинар ако буде свих потребних услова. 
Затим су се обавиле основне припреме за крај полугодишта и уобичајене проблеме 
закључивања оцена, разредног испита, недоласка на наставу код мањег броја полазника.  
Затим је дато неколико предлога о побољшању рада школске библиотеке. 
     Четврти састанак је одржан 17. 03. 2020. године када је проглашено ванредно стање због 
пандемије корона вируса. Због тога је састанак у потуности обележила ова околност, а 
раније планиране активности за овај период, кориговане су, одложене и сл. Највише се 
разматрала здравствена ситуација запослених и полазника и како је не нарушити, а 
обављати разне образовне задатке. Осим препорука Министарства просвете договорено је 
и неколико активности с обзиром на специфичност рада школе. Детаљнији извештај је 
архивиран у свесци колегијума.  
     Пети састанак одржан је 26. 03. 2020.године путем Вибер групе. На њему се обавила нека 
врста корекције наставе на даљину која је постала доминантна током ванредног стања. 
Осим тога озбиљан проблем је и оцењивање полазника и о томе ће се још разматрати. 
Неколико веома корисних предлога изнесено је у вези задовољавања ваннаставних 
образовних потреба полазника Договерено је било да се ове године раније почне са 
припремама за пробни завршни испит. 
     Шести састанак је одржан 5. 5. 2020. године исто путем Вибер групе. Разматрали су се 
извештаји наставника о настави на даљину и његовом побољшању с обзиром на техничке 
могућности полазника, наставника и школе. Указано је на веће проблеме у праћењу 
напредовања полазника без обзира што је мотивација за рад полазника преко наставе на 
даљину сасвим солидна. Много су веће могућности усавршавања наставника и слично јер 
се ради о особама способним за самосталан рад и напредовање, па и у условима ванредног 
стања. 
     Седми састанак је одржан 22. 05. 2020. године путем Вибер групе. Пошто је 
Министарство просвете најавило попуштање мера владе и почетак уобичајених активности 
и припрема за завршетак године, у том светлу се и обавио састанак . Дакле, уобичајени 
проблеми типични у школама за основно образовање одраслих су били главна тема 
састанка, али се на крају направио краћи преглед активности током ванредног стања. 
Општи је утисак да је већина препорука Министарства просвете реализована. 
 
 
 
 
 
4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
4.1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА 
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У школској 2019/20. години одржано је шест састанака oдељењског већа нижих 
разреда. Четири  већа одржана су у просторијама матичне школе '''Ђуро Салај'', док су два  
већа, због ванредне ситуације, одржана online. 

На првом већу, одржаном 03. 06. 2019. године, изабран је руководиоц већа. Том 
приликом утврђен је годишњи план рада учитеља, план рада oдељењског већа, утврђено 
је бројно стање полазника и формирана одељења првог циклуса. У првом циклусу 
формирано је девет одељења, од којих је једно одељење формирано у Казнено- 
поправном заводу ''Падинска Скела''. 

На већу одржаном 15. 11. 2019. године анализиран је садржај наставних програма 
појединих предмета. За разредни час предвиђена су 34 часа, а  за допунску и додатну 
наставу по 8 часова за српски језик и математику. За индивидуалну наставу предвиђена су 
по 132 часа за српски језик и математику. 

На трећем већу одржаном 16. 01. 2020. године вођен је разговор о припреми 
прославе Дана Светог Саве и о току његове реализације. Од другог полугодишта полазници 
осим српског језика и математике имају и часове дигиталне писмености, енглеског језика и 
основних животних вештина. 

Четврто веће одржано је 03. 04. 2020. године online због проглашења ванредног 
стања на територији Републике Србије од 16. 03. 2020. године. Полазници су пратили 
наставу на даљину у складу са својим могућностима. Извештај о активности полазника у 
праћењу наставе по одељењима прослеђен је директору школе. 

Пето Одељењско веће одржано је 22. 5. 2020. године оnline, и том приликом 
усаглашени су критеријуми оцењивања полазника првог циклуса. За одређен број 
полазника организовани су посебни часови из свих предмета који су одржани у матичној 
школи у периоду од 08. 06. до 12. 06. 2020. године. 
Договорени су термини састанака по општинама са представницима НСЗ-а и Центра за 
социјални рад, ради уписа полазника за нову школску 2020/21. годину. Учитељи су у 
сарадњи са наставницима и стручним сарадницима обилазили насеља ради уписа нових 
полазника. 

Последње планирано веће одржано је 25. 06. 2020. године у просторијама школе. 
Анализирана је реализација наставног плана и програма и успех полазника на крају 
школске године. Од укупног броја полазника распоређених у 9 одељења (151 полазник), 
оцењено је 63 полазника, а неоцењено је 88 полазника. Током целе школске године 
интезивно се радило на окупљању полазника и спровођењу свих неопходних мера како би 
се смањило осипање полазника. 
 
 
4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 
 

У току школске 2019/20. године одржано је десет oдељењских већа виших разреда. 
На првом одељењском већу за руководиоца већа изабрана је Јелена Мајић. Утврђен 

је и усвојен годишњи план рада за школску 2019/20. годину као и план рада oдељењског 
већа. Утврђено је бројно стање полазника и формирано је 11 одељења  циклуса и 12 
одељења трећег циклуса. 

У току године, на седницама одељењских већа, усвојен је годишњи план допунске и 
додатне наставе. Анализиран је успех и дисциплина полазника. Такође се расправљало о 
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долазности полазника и побољшању учествовања у настави. Договорено је да се предузму 
све потребне мере како би се  спречило осипање полазника. 

 Уједначени су ставови о критеријуму оцењивања. 
 Одржане су припреме за обележавање прославе Дана Светог Саве. 
 У току ванредног стања, одржана су два одељењска већа виших разреда. 
Анализиран је успех полазника и проблеми наставе на даљину. Разговарано је о пробном 
испиту и одржавању посебних часова наставе по престанку ванредног стања.  
 На последња два већа, анализиран је успех полазника на крају школске године. У 
трећем циклусу је од 206 полазника позитиван успех имало 136 полазника, а неоцењено је 
70 полазника. У другом циклусу је од 195 полазника позитиван успех имао 121 полазник, а 
неоцењено је 74 полазника.  
 Поредили смо долазност на наставу пре ванредног стања са учествовањем у Вибер 
настави и закључили да су полазници једнако учествовали у оба вида наставе. 

Анализирана је реализација наставног плана и програма и утврђено је да су наставни 
план и програм реализовани у потпуности. 

 
 
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Ученички парламент ШООО „Ђуро Салај“ у 2019/20. школској години одржао је пет  
састанка  

На првом састанку одржаном 11. 10. 2019. године  конституисан  је  Ученички 
парламент и изабрано руководство и два члана који учествују у раду Школског одбора без 
права одлучивања. За председника  је изабрана  Марко Јовановић, а за представнике 
Ученичког парламента без права гласа у Школском одбору Николета Јаковљевић и Марко 
Јовановић. Чланови Ученичког парламента су упознати са разлозима постојања и оснивања 
истог као и са Правилником о раду Ученичког парламента. Представљен  је и план рада 
Ученичког парламента који је једногласно усвојен. 

Други састанак Ученичког парламента одржан је 12. 11. 2019. године и био је 
посвећен  потребама полазника за хуманитарним акцијама,  нередовном похађању наставе 
као и дисциплини међу полазницима. Исказана је потреба за помоћи у школском прибору 
и хигијенским пакетима. Похађање наставе је задовољавајуће, као и дисциплина међу 
полазницима. 

Трећи састанак Ученичког парламента одржан је  21. 01. 2020. године и био је 
посвећен анализи успеха на крају половине циклуса, као и мерама побољшања успеха. 
Говорило се и нередовном похађању наставе, као и о дисциплини међу полазницима. 
Говорило се и о организацији прославе Дана Светог Саве. Предлог  Ученичког парламента 
је био да се направи кратак програм за прославу . Предложено је да за  организацију  и 
реализацију прославе, као и прошле године, буду задужени  предметни наставници 
Слађана Кнежевић  и Мина Ђоковић, да се припреми кратак програм који ће се извести  у 
присуству запослених. 

 
Четврти  састанак одржан је 09. 03. 2020. године и  био је  у већој мери посвећен 

програму професионалне орјентације уз помоћ андрагога школе. На предлог андрагога и 
социјалног радника направљен је план обиласка средњих школа на територији града којим 
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су обухваћене следеће школе: Школа за дизајн коже, Хемијско прехрамбена технолошка 
школа, ГСП школа, Графичка школа, Угоститељско туристичка школа, Школа за негу лепоте 
и Школа за дизајн текстила. Андрагог и социјални радник су задужени са ступе у контакт и 
организују посете наших полазника како би се из прве руке упознали са условима рада у 
горе поменути школама. 

 
  Пети   састанак је одржан 09. 06. 2020. На састанку  се разматрало следеће: утицај 
пандемије ковида 19 на наставу и  анализа одржавања наставе на  даљину,  припреме за 
предстојеће полагање Завршног испита и анализа успеха на крају школске  године. Цели 
свет па и наша држава нашли су се на удару вируса ковид 19,  па је уведено ванредно стање 
од 16. 03. 2020. године до 06. 05. 2020. године. Наша школа је прилагодила рад на даљину 
за извођење наставе. Рад се одвијао преко Вибер група уз велике тешкоће услед недостатка 
квалитетних телефона и интернет конекције. Као и претходних година и наши полазници 
су обавезни да полажу завршни испит на крају школске године без обзира да ли се уписују 
у средњу школу или не. Ове школске године имали смо 12 одељења трећег цикуса . Што се 
тиче успеха полазника је завршило  трећи циклус приступиће завршном испиту. 
 
 
 
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и решењем 
директора Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“, обављам послове 
помоћника директора школе. Сходно томе, у току претходних  годину дана били су ми 
поверени следећи послови: учествовање у организацији педагошког рада установе и 
координисање радом стручних органа. 

У складу са повереним пословима, прегледала сам педагошку документацију-
дневнике образовно-васпитног рада, матичне књиге и регистре. 
Заједно са директором школе организовала и била записничар на састанцима педагошких 
колегијума. Активно сам учествовала у раду стручног већа за географију и историју, давала 
сугестије за побољшање настави, заједно са члановима актива налазила сам начине за 
прилагођавање наставе нашим полазницима. 

У складу са налогом директора школе и у складу са редовном планом рада, 
присуствовала сам часовима колега. Такође, по налогу и у сарадњи са  директором ступала 
сам у комуникацију са градским службама и локалним самоуправама са којим сарађујемо. 
Присуствовала састанцима са НСЗ и представницима општина, који су одржани у циљу 
побољшања сарадње и уписа нових полазника за школску 2020/2021. годину. 

У сарадњи са разредним старешина, анрагошким асистентом активно сам 
учествовала у прикупљању  и ажурирању документације полазника за 2019/2020. год. као 
и на упису за наредну школску годину. Присуствовала сам свим седницама Наставничког 
већа, на којим сам  и записничар. Записник сам водила и у електронској форми.  

Свакодневно сам учествовала у решавању текућих питања која тичу рада школе. 
Учествовала сам у анализи успеха наших полазника на крају тромесечја и школске године 
и у статистичкој обради података. 
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Учествовала сам  у изради два пројекта-конкурса. Конкурс фондације „Ерасмус+ о 
сарадњи између школа и институција из наше земље са онима из иностранства и  конкурс 
Министарства Просвете Републике Србије, који се односи на додатно финансирање школа 
у којима наставу похађају мигранти тражиоци азила. 

Од увођења ванредног стања средином марта 2020. године, узрокованог 
пандемијом корона вируса, па до краја школске године, учествовала сам  у свим 
активностима које су обухватале наставу на даљину. 

По налогу директора школе, учествовала сам у организовању пробног завршног 
испита, завршног испита и свих задатака везаних за испит. У јуну, по завршетку наставе  
прегладала сам педагошку документацију- дневнике, матичне књиге и регистре. 
 
 
 
6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 

У школској 2019/2020. години, обављала сам послове помоћника директора школе 
са 50 % ангажовања.  

Послови које сам обављала у протеклих годину дана односили су се на упис 
полазника, преглед педагошке докуметације, сарадњу са наставницима и присуство 
часовима наставе.  

Присуствовала сам седницама стручних већа, а руководила Одељењским већем 
виших разреда и Тимом за развој међупредметних компетенција и предузетништво. 
Сарађивала сам са Националном службом за запошљавање и другим основним школама.  

У сарадњи са колегама, бавила сам се решавањем проблема нередовног похађања 
наставе од стране полазника, као и критеријумима оцењивања. 

 Учествовала сам у организацији испита у јануарском и јунском испитном року, као 
и у организацији посебних часова наставе и завршног испита. 

 
 
 
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНДРАГОГА 
 
Према Годишњем плану рада школског андрагога реализовао сам следеће послове и радне 
задатке: 
   Учествовао у изради Годишњег плана рада школе с обзиром на обавезе, дужности и 
компетенције рада андрагога у школама за основно образовање одраслих. 
   Радио на фор мирању неколико школских стручних тимова и био њихов члан, и 
руководилац тимова за: Израду индивидуалног образовног програма, Програм 
професионалне оријентације полазника, Развој школског програма, Професионални 
развој, Обезбеђивање квалитета и развој установе, Развојно планирање, Самовредновање 
рада школе, Педагошки колегијум. 
   На сумирању васпитно-образовних резултата у 2018/2019. години и упису полазника у 
шк.2019/2020. години радио заједно са   директором, помоћницима директора, школским 
андрагошким асистентом, наставницима и разредним старешинама. 
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   У септембру 2019. године са тимом за професионалну оријентацију полазника, 
организовао посету школи менаџерског тима компаније „Кока - Кола“. Разлог посете је 
била презентација рада те компаније и упознавање полазника са могућностима запослења 
у њој. 
   Радио на планирању и реализацији васпитно-образовних активности према 
специфичностима и потребама полазника школа за основно образовање одраслих, 
праћењу и вредновању тих активности.  
   Посећивао наставу у матичној школи и на издвојеним одељењима.  Када је то било 
потребно, према властитој процени и на захтеве полазника и наставника, обављао 
саветодавни рад у решавању различитих образовних, васпитних проблема, а заједно са 
школским социјалним радником, проблема који се односе на прилагођавање настави, 
полазницима који су дуже време били ван образовног процеса. 
   За два полазника школе заједно са члановима тима за израду ИОП-а, њиховим разредним 
старешинама и наставницима који им држе наставу, радио на креирању образовног 
програма ИОП-1. 
   Радио на прилагођавању миграната тражилаца азила на успешном похађању наставе у 
нашој земљи. Са школским тимом за претходну проверу знања радио на утврђивању 
разреда у који мигранти треба да буду уписани. Након тога урађен је Годишњи акциони 
план наставе који је прилагођен потребама миграната. Током године обавио неколико 
посета одељењу миграната. Био члан тима за додатну подршку мигрантима који није имао 
потребе да реагује на ванредне ситуације јер их није ни било. Додатна подршка је пружана 
и наставницима који држе наставу мигрантима.  
   Сарађивао са школским социјалним радником око пружања помоћи најугроженијим 
полазницима када је у питању њихов материјални статус. Углавном се помоћ односила на 
материјалну, која се набављала преко Црвеног крста и неколико других хуманитарних 
организација. 
   Заједно са школским андрагошким асистентом и помоћницима директора, радио на 
сређивању школске документације, ради рационалнијег коришћења и брже претраге 
података. 
   Обављао идентификацију полазника који имају проблема у учењу, најпре преко 
саопштења наставника и разредних старешина, и краћим разговорима са полазницима. У 
решавању ових проблема углавном су коришћене добро познате методе из дидактике које 
се односе на боље разумевање градива, проблеме памћења и 
заборављања,описмењавања и сл. 
   На полугодишту и крају године израђивао статистичке извештаје о успеху полазника, 
њиховој полној и старосној структури. Презентација података обављана је на седницама 
наставничког већа. 
   Помагао наставницима  у оквиру њиховог стручног усавршавања, према захтевима и 
потребама које су сами исказивали, а према властитој процени тежиште ставио на 
проблеме образовања осуђених лица пошто од пре неколико година школа реализује 
наставу у КПЗ „Падинска скела“. 
    Са директором и помоћницима директора, радио на увођењу у рад неколико наставника 
који се први пут сусрећу са специфичностима основног образовања одраслих. 
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   Заједно са члановима тима за професионалну оријентацију полазника радио на 
организацији и реализацији правилног избора занимања, обуке, средње школе, у условима 
ванредног стања узрокованог пандемијом корона вируса. 
   Са директором и помоћницима директора, школским андрагошким асистентом, 
организовао састанак у Општини Барајево поводом окупљања полазника ради уписа у нову 
школску годину. Осим полазника састанку су присуствовали представници заједнице Рома, 
Општине Барајево, Црвеног крста, Националне службе за запошљавање, Центра за 
социјални рад из Општине Барајево. 
   Са члановима тима за самовредновање рада школе радио на креирању упитника, 
анкетирању,обради и анализи података у истраживању на тему „Подстицаји и баријере 
полазника у основном образовању одраслих“.  
   Учествовао у изради два пројекта-конкурса. Један је везан за конкурс фондације 
„Ерасмус+ о сарадњи између школа и институција из наше земље са онима из иностранства, 
а други за Министарство Просвете Републике Србије, који се односи на додатно 
финансирање школа у којима наставу похађају мигранти тражиоци азила. 
   Радио на пословима везаним за завршни испит полазника, почев од пробног завршног 
испита до помоћи око уноса у базу података. Заједно са свим наставницима и стручним 
сарадницима покушао да дам допринос у смањењу неизласка на завршни испит. Иако се 
ради о мањем броју полазника, била им је је потребна нека врста подршке школе о 
освешћењу и значају завршетка основног образовања.  
   Радна искуства из ранијих година која се односе на рад у установама које су повезане са 
радом школе, као што је Национална служба за запошљавање и Центар за социјални рад 
Општине Чукарица, користио у неколико ситуација које су захтевале хитност решавања 
проблема. У интересу полазника и школе, унапређивао и проширивао сарадњу са 
стручњацима из ових, али и других установа. 
   Од увођења ванредног стања средином марта 2020. године узрокованог пандемијом 
корона вируса, па до краја школске године, учествовао у свим активностима које су 
обухватале наставу на даљину. 
 
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
 
 

У складу са Годишњим планом и програмом рада школе у току школске 2019/20.  била 
сам ангазажована и реализовала сам следеће послове: 

 Учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе и Развојног плана рада 
школе. 

 

 Учествовала  сам у раду на припреми за упис полазника. 
 

 Учествовала сам у раду на   окупљању полазника. 
 

  Учествовала сам на упису полазника и сређивању  документниације. 
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 Сарађивала сам са наставницима, разредним старешинама и размењивала 
информације о полазницима школе.  
 

 Сарађивала сам са Локалном самоуправом, Националном службом за 
запошљавање у циљу евидентирања одраслих без  завршене основне школе и 
њиховог укључивања у образовни процес. 

 

 Сарађивала сам са педагошко психолошким службама основних школа у циљу 
достављања мишљења, ажурирања неопходне документације за упис и праћења 
даљег тока школовања.  
 

 Сарађивала сам са Градским центром за социјални рад  у циљу достављања 
мишљења, ажурирања неопходне документације за упис и праћења даљег тока 
школовања у школској 2019/20: Одељење Звездара, Одељење Стари град, 
Одељење Чукарица, Одељење Врачар Одељење Сурчин, Одељење Звездара, 
Одељење Раковица, Одељење Вождовац, Одељење Савски Венац, Одељење Нови 
Београд, Одељење Барајево и Одељење Лазаревац. 
 

  Сарађивала сам са домовима за незбринуту децу у циљу достављања мишљења, 
ажурирања неопходне документације за упис и праћења даљег тока школовања: 
Дом за незбринуту децу“ Моша Пијаде“, Дом за незбринуту децу „Дринка 
Павловић“, Дом за незбринуту децу ,,Jован Јовановић Змај“, Завод за васпитање 
деце и омладине у Звечанској 52. 
 

 Сарађивала сам са Црвеним Крстом Србије ради обезбеђивања помоћи за 
полазнике наше школе. 

 

 Учествовала сам у решавању проблемских ситуација дисциплине, сукоба међу 
полазницима, кроз разговоре и друге прилагођене облике  рада у сарадњи са 
разредним старешинама, андрагогом и андрагошким асистентом. 
 

 Учествовала сам у раду  Педагошког колегијума и Наставничког већа. 
 

 Учествовала сам у раду стручних тимова: Стручног тима за програм социјалне 
заштите, Стручног тима за програм професионалне орјентације, Стручног тима за 
програм сарадње са локалном самоуправом, Стручног тима за програм сарадње са 
породицом, Стручног тима за програм за ИОП, Стручног тима за програм заштите од 
насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 
ризичног понашања и Стручног тима за самовредновање рада школе. 

 

 Обилазила сам полазнике у истуреним одељењима школе. 
 

 Радила сам на изради и ажурирању Упитника за ученике са свим релевантним 
подацима који се тичу социјалног статуса.  
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 Похађала сам више семинара у циљу стручног усавршавања. 
 

 Реализовала сам Годишњим програмом предвиђена предавања на седницама 
Наставничког већа.  

 

 Остварила сам сарадњу и у више наврата обазбедила  донацију  школског прибора 
и хигијенског прибора  за полазнике наше школе преко ХХУ „Хлеб Живота и Црвеног 
Крста и  учествовала у подели на пунктовима Ледине, Сурчин , Ресник; Барајево, 
Лазаревац и Жарково и Сремчица. У подели су учествовали и андрагог и разредне 
старешине са пунктова. 
 

 Остварила сам сарадњу са Народним позориштем и обезбедила донацију у виду 

бесплатних  карата за представе које су биле на репертоару у месецима од октобра 

2019. године до марта 2020. године .  
 

 Остварила сам сарадњу са Београдским драмским позориштем и обезбедила 

донацију у виду бесплатних  карата за представе које су биле на репертоару од 
октобра 2019. године до марта 2020. године .  
 

  Учествовала сам  у изради два пројекта-конкурса. Конкурс фондације „Ерасмус+ о 
сарадњи између школа и институција из наше земље са онима из иностранства и  
конкурс Министарства Просвете Републике Србије, који се односи на додатно 
финансирање школа у којима наставу похађају мигранти тражиоци азила. 
 

 Од увођења ванредног стања средином марта 2020. године, узрокованог 
пандемијом COVID 19 вируса, па до краја школске године, учествовала у свим 
активностима које су обухватале наставу на даљину. 
 

 Учествовала сам у раду  Школске уписне комисије на реализацији пробног завршног  
испита и уписа ученика у средњу школу на пословима информисања о упису и 
прикупљања података. 
 

 Обављала сам дужност супервизора за време спровођења  завршног испита у ОШ 
„Креативно перо“. 
 

 У раду сам сарађивала сам са директором школе,  андрагогом, разредним 
старешинама, наставницима  и андрагошким асистентом. 
 

  Водила сам личну  документацију о свом раду. 
 
 
9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
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Као стручни сарадник – библиотекар, радила сам у складу са годишњим планом и 
програмом рада школе за 2019/2020. Редовно сам водила документацију о раду у виду 
месечних планова и извештаја, који су пратили годишњи план рада библиотеке. 

Књиге из фонда библиотеке биле су на располагању заинтересованим полазницима 
и наставницима школе. Највише интересовања показали су полазници из матичне школе 
,,Ђуро Салај“ јер се библиотека налази у овој установи. Како би и полазници на осталим 
пунктовима били у могућности да користе библиотечки фонд, обилазила сам одређене 
пунктове једном месечно, а полазницима је омогућено да дођу до жељених књига и 
посредством разредних старешина.  

Библиотечки фонд је, донацијама и буџетом који је школа издвојила за нове књиге, 
увећан за 55 нових издања, тако да на крају школске 2019/2020. електронски систем 
школске библиотеке броји 2164 публикације. Донације су испратиле молбу, коју сам писала 
као библиотекар, да се испоштују интересовања ученика, па је Завод за уџбенике поклонио 
Калеидоскоп, који покрива различите области из природних и друштвених наука, уметности 
и културе. Ванредна ситуација у земљи утицала је на то да се планирано увећање фонда 
библиотеке није могло реализовати у потпуности онако како је замишљено. 

Као библиотекар, водила сам евиденцију о читалачким интересовањима наставника 
и полазника, који су углавном заинтересовани за школску лектиру, класике, енциклопедије, 
савремене прозне писце и стручну литературу. 

Како бих се припремила за предстојећу ревизију, у децембру сам евидентирала 
колико књига поседује школска библиотека, а колико их је унето у електронски систем, што 
је утврдила и комисија за попис библиотечке грађе. Ревизија је била планирана за школску 
2019/2020. годину, али је померена за наредну школску годину у складу са законом. 
Такође, избијање ванредног стања у земљи допринело би истом исходу.  

Била сам руководилац Тима за програм рада школске библиотеке у школској 
2019/2020. Такође, учествовала сам у писању КА1 пројекта фондације Темпус и водила 
летопис школе.  

Ради стручног усавршавања, похађала сам семинар који је реализован у 
просторијама школе. 

Испуњавала сам своје обавезе у реализацији Наставничког и одељењских већа.  
Учествовала сам у организацији и посети Сајму књига, а школа је обезбедила карте 

за заинтересоване полазнике и наставнике. 
Поводом обележавања Националног дана књиге, организовала сам радионицу 

прављења видео – поруке за драгу особу, читањем стихова из српске и ромске поезије, у 
којој су учествовале две ученице.  

Дала сам свој допринос приликом припрема приредбе за Дан школе и прославу 
Светог Саве, као и у изради паноа поводом обележавања важних датума за културу. 

Почетком октобра 2019. године започела сам акцију прикупљања бесплатне ужине 
за ученике. До избајања ванредног стања, акцији се одазвало шест угоститељских објеката, 
тако да су ученици у школи ,,Ђуро Салај", у просеку једном недељно, имали организовану 
бесплатну ужину, што је евидентирано у месечним извештајима о раду библиотеке.  

Током трајања ванредног стања и организовања наставе на даљину, била сам 
техничка подршка колегама у дигитализацији наставе, била сам задужена за праћење рада 
Вибер групе другог циклуса и сарађивала са стручним сарадницима и андрагошким 
асистентом у адекватном спровођењу наставе на даљину.  
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Такође, била сам на располагању колегама приликом штампања сведочанстава на 
крају школске године, а на позив Министарства просвете, скенирала сам тестове у Заводу 
за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

Учествовала сам у спровођењу пробног пријемног испита у школи на пункту у 
Лазаревцу.  

Била сам психолошка подршка ученицима који би ми се поверили приликом 
доласка у библиотеку. 

Током школске године сарађивала сам са директором школе, стручним 
сарадницима, андрагошким асистентом, разредним старешинама, наставницима и 
полазницима. 

Реализација годишњег плана и програма рада библиотеке била је прилагођена 
околностима ванредног стања у земљи, што је евидентирано у месечним плановима и 
извештајима о раду. 
 
 
 
10. ИЗВЕШТАЈ АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА  
 
 

 Андрагошки асистент у школи је радио са школским тимом  око окупљања нових 
полазника, рад са институцијама које  углавнoм имаjу контакт  са циљном групом, лицима 
старијим од 15 година, а нису завршили  основну школу. Улога асистента је да информише 
потенцијалне полазнике и представнике институција око стварања механизама за 
уписивање полазника преко њих и враћање полазника у образовни систем, када не долазе 
на наставу. Ради  са полазницима око  мотивације за упис у ФООО да се што већи број 
полазника укључи у образовни систем, да обезбеди потребну документацију за полазнике 
који то немају, прибави и едукује полазнике за потребна документа. Помаже полазницима 
око рушења свих баријера да се полазници лакше снађу у школи и адаптирају, ради 
постизања што бољих резултата у школи. Посредује са полазницима  за потписивање 
уговора са Националном службом за запошљавање око плаћања превоза, да помаже 
наставном особљу око долазности полазника, обилазак терена, као и да припреми 
материјал потребан разредним старешинама за седнице Наставнићког већа с обзиром да 
нису свакодневно у школи, него раде на пунктовима.  
 Са полазницима организује и друге активности и присуствује  ваннаставним 
активностима као што је прослава ромских славља и празника у Националном савету, као 
и општинама на којој се манифестације одржавају, 8. април Светски дан Рома, Бибијака, 
Ђурђевдан, Холокауст, присуствује различитим састанцима и прес конференцијама, 
округлим столовима који су везани за националне мањине у Србији. У школи води 
евиденцију о сваком полазнику поједниначно и едукује их за све њихове потребе везано за 
остваривање права даље школовање на социјално, дечији додатак, здравствену књижицу 
, личну карту, крштеницу, држављанство упис у НСЗ као и све остало што им је потребно као 
и њиховој породици око уписа њихове деце у примени афирмативних мера уписа у средње 
и високе школе преко примене афирмативних мера министарства просвете, као и разна 
саветовања која су им потребна. 
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 Остварена сарадња са представницима НВО ПРАКСИС око добављања основних 
докумената за полазнике који то немају. Са полицијом око добијања ЈМБГ ако полазници 
имају крштеницу, а немају одређен матични број. 
Остварена сарадња са представницима Градске чистоће, као и Градског зеленила око 
укључивања радника јавних комуналних предузећа који нису завршили основну школу и 
имају више од 15 година. 
 Остварена сарадња са представницима локалне самоуправе, НСЗ-а, социјалног рада, 
Црвеним крстом општина: Раковица, Лазаревац, Барајево, Нови Београд, Сурчин, Звездара, 
Вождовац ,Палилула, Савски Венац, Врачар.  
Са представницима Рома и националних мањина општине: Чукарица, Барајево, Раковица, 
Нови Београд, Лазаревац, Сурчин, као и са Звездаром, Вождовцем,  Ромским националним 
саветом. 
 У сарадњи са Националним саветом Рома  обилазио ромска насеља која су у плану за 
расељавање. 
 Прегледа документа приликом уписа полазника, да ли су сва документа исправна и 
комплетна и упозорава разредне старешине ако нешто недостаје и учествује у њиховом 
добављању. 
 Остварена сарадња са невладиним сектором Центар за едукацију Рома и етничких 
мањина ,,ЦЕРЕЗ” . У току школовања брине о њиховој долазности, даје наставницима 
наставна средства за учење полазника. 
 Преко лета сарађује са свима који на било који начин утичу на повећани број уписаних 
полазника, као и могућност да се будућим полазницима реше питања од виталног заначаја 
за полазнике и школу, превоз, школски прибор, одећа и обућа, као исве друго што је за 
добробит полазника и потреба школе.     
 Водио полазнике на завршне испите у августовском  року  три дана, а извештај предао 
директорки школе. 

Водио је 32 андрагошке свеске, радио на сређивању и добављању  документације 
полазника. 

Сваког месеца писао извештај националној служби за запошљавање за 113 
полазника потписаника уговора.  
 
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОД: 
 

 Потписаних 43 уговора са НСЗ-ом за 1. циклус 

 Потписаних 32 уговора са НСЗ-ом за 1. циклус 

 Потписаних 38 уговора са НСЗ-ом за 3. циклус 

 Уписаних полазника за обуке у НСЗ - у  40 

 Бесплатних  бус-плус  картица  12  за млађе полазнике од 17 година 

 Враћени новац за личне карте 3 преко ,,Праксиса" 

 Помоћ наставницима око полазника са којима нису имали контакт на даљину, око 

20 полазника, са сарадницима на терену. 
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 Дистрибуција хуманитарник пакета хране и хигијене за многе општине у Београду, 

радио сам као волонтер за ромска насеља у време короне, као део ваннаставних 

активности.  

 
 
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ПОЛАЗНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Тим је активно и свакодневно координирано, пратио, анализирао, деловао у свим 
сегментима рада, како у односима међу полазницима, тако и на релацији полазник-
наставник, и полазник и спољашњи утицаји, сва догађања, пројекције могућег, а нарочито 
превенцију настанка конфликта било које врсте и елиминацију основа за било који вид 
насиља. Састанци тима одржани су по плану и програму рада за школску 2019/2020. годину, 
као и ванредне консултације и састанци, електронским путем, због ситуације изазване 
пандемијом корона вируса. Поред тога, руководилац тима организовала је, координирала, 
припремила  и одржавала трибине, предавања и и едукативне радионице, у којима су 
обрађене појаве, настанак, процес, последице, као и мере превенције и реакције при 
постојању насиља или сумње да насиље постоји или има тенденцију да настане, за 
полазнике и наставнике школе. Руководилац тима одржала је и предавања за наставнике 
и сараднике школе, информишући их о новим методама превенције насиља, доминантном 
насиљу међу децом у савременим токовима, обавезама свих запослених, нарочито 
разредних старешина и стручних сарадника у праћењу, едукацији , спречавању и 
обавештавању тима и директора школе о постојању насиља или сумње да насиље постоји. 
Предавања су пратила захтеве и препоруке Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Тим је одржао десет састанака, на којима су анализирана стања 
безбедности у школи и разматране актуелне ситуације значајне за ефикасан рад тима у 
циљу безбедности свих ученика и запослених у школи. 

По инструкцијама са предавања организваног у школи Владимир Назор, од стране 
Министарстрва просвете РС, а на тему сузбијања насиља и активностима запослених у том 
смеру, руководилац тима је одржала предавање за наставнике и сараднике школе ( у 
оквиру  тачке  „разно“ на седници Наставничког већа одржаној 21.01.2020), при чему су 
наставници упознати са чињеницама које се морају спроводити у циљу превенције и 
интервенције насиља.  

Током ванредног стања и наставе на даљину, изазване корона пандемијом, тим је 
правовремено реаговао на превенцији дигиталног насиља. Такође, у смислу заштите 
полазника од занемаривања током тешке психолошке ситуације пандемије корона вируса, 
тим је позвао наставнике и разредне старешине да контактирају полазнике и упуте их на 
праве и званичне адресе у ту сврху. Залагањем и интензивним радом тима, а нарочито 
изведеним предавањима која су била успешна, у овој школској години 2019/2020.  није 
забележен нити  један облик насиља, чак ни покушај, а није изражена ниједна сумња на 
постојање насиља међу ученицима школе. 
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12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

 У школској 2019/2020.  години чланови тима су били: 
 

-Љиљана Петровић - директор 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник 
-Радован Тешић - стручни сарадник - руководилац тима 
-руководиоци стручних већа 
 
     Ове школске године одржана су четири састанка тима. На првом 10. 09. 2019. год.  
обавила се верификација чланова, избор руководиоца тима. Од прошлогодишњих 
активности укратко је анализирано истраживање из кључне области „Настава и учење“ и 
подручје вредновања „Наставни процес“. Анкетирано је 25 наставника. Неки подаци 
истраживања се могу и већ се користе у практичном раду, а истраживање је доступно свима 
и налази се у архиви школе. Тема истраживања за 2019/2020. годину формулисана је 
касније због велике разноврсности полазника, више него ранијих година. Разлог за то је 
одељење миграната и два одељења у КПЗ Београд у Падинској скели. Чланове тима који се 
први пут срећу са самовредновањем рада школе информисали су други чланови, најпре са 
приручником из Министарства просвете као основним средством за рад. 
     Други састанак је одржан 15. 11. 2019. год. На њему је одлучено да тема за истраживање 
ове године буде из кључне области „Подршка ученицима“, а подручје вредновања „Брига 
о ученицима“. Ради објективнијег сагледавања овог проблема одлучено је да се обави 
истраживање о подстицајима и баријерама у образовању полазника школа за основно 
образовање одраслих. Због тога се разматрало о креирању упитника за анкету који не 
постоји у приручнику за самовредновање и побољшање статистичке обраде података и 
увођења неких психометријских параметара уколико буде било потребе. 
     Трећи састанак је одржан 5. 6. 2020. године. На њему је направљен договор о 
презентацији најважнијих резултата истраживања на седници Наставничког већа крајем 
јуна. То је најпре велики број анкетираних полазника (102) што представља значајну 
вредност. Најбитнији резултати су везани за неочекивано велики број незапослених 
полазника, баријере као што су превоз до школе, неуписивање редовне основне школе 
претежно због породичних проблема. Од подстицаја необично је да највећи број 
полазника уписује школу због принуде других установа, великог поверења у разредне 
старешине као помагача, а жене много више него мушкарци уписују школу због самог 
учења и стицања знања. Није мали број података који је изненадио истраживаче односно 
запослене у школи. Сматра се да је то у ствари позитивно јер су обезбеђени услови за 
анонимно анкетирање. Пошто је познато да сви људи своје ставове најбоље исказују када 
остану анонимни, неколико неочекиваних резултата су у ствари нешто позитивно. 
Истраживање је доступно наравно свима и налази се у архиви школе. Планира се, колико 
је то могуће, проширивање ове проблематике на подстицаје и баријере које узрокује 
окружење полазника у коме живе, образовни, социјални, економски систем у нашој земљи. 
     Четврти састанак је одржан 28. 08. 2020. године у склопу припрема за наредну школску 
годину. Планира се обимније истраживање образовних потреба полазника миграната и 
осуђених лица јер они до сада нису били обухваћени истраживањима ове врсте, већ 
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интервјуима, у присуству других, васпитача, стражара. Због тога би сличан тип анкетирања 
можда боље осветлио образовне проблеме ових полазника. 
 
13.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА 
 
 

У току школске 2019/20. године одржана су четири састанака школског тима. 
За руководиоца тима изабран је Стојан Младеновић. Утврђено је бројно стање 

полазника и формирано је 9 одељења првог циклуса, 11 одељења  другог циклуса и 12 
одељења трећег циклуса. 

У току године, на седницама школског тима, руководиоци пунктова давали су 
извештаје о бројном стању полазника у одељењима и долазности на наставу. Разматрани 
су кораци које разредне старешине треба да предузму у случају оспиања долазности 
полазника у току наставне године. 

За полазнике старије од 17 година, који се воде на евиденцији Националне службе 
за запошљавање, школа је обезбедила бесплатан превоз. 

Наставници су континуирано пружали подршку у решавању проблема у учењу кроз 
часове допунске наставе. 
 У току ванредног стања, одржана је једна седница школског тима на којој је 
разматран начин одржавања наставе путем интернета, као и проблеми са којима се 
полазници сусрећу да би успешно пропратили овај вид наставе.  
 Поредили смо долазност на наставу пре ванредног стања са учествовањем у Вибер 
настави и закључили да су полазници једнако учествовали у оба вида наставе. 

Школа је у току године, за најугроженије полазнике, обезбедила помоћ у прибору, 
одећи, као и једнократну новчану помоћ од стране Центра за социјални рад. 
 
 
 
14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И  
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво школске 2019/2020. 

године су чинили:  Јелена Мајић, Радован Тешић, Зора Копуновић и Јасмина Максимовић.  
За руководиоца тима изабрана је Јелена Мајић. Усвојен је план рада стручног тима 

за развој међупредметних компетенција и предузетништво.  
У току школске 2019/20. године одржана су четири састанка стручног тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништво.  
У току године, на састанцима тима су размењиване идеје за пројектну наставу, 

прикупљан је електронски отпад, а такође су разматране међупредметне компетенције у 
току ванредног стања.  

План рада стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво 
је у потпуности реализован. 

 
 

15. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
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     У школској 2019/2020. години чланови овог тима били су: 
 
-Љиљана Петровић - директор 
-Вукосава Матовић - предметни наставник 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник 
-Радован Тешић - стручни сарадник, руководилац тима 
-Александар Станковић - представник локалне самоуправе 
-Жарко Миленковић - магистар из области образовања одраслих 
-Николета Јаковљевић - представник ученичког парламента 
 

 Структура чланова тима је изабрана према препоруци МПНТР-а о формирању овог 
тима. Одржано је током године шест састанака. Три су се односила на израду пројекта који 
је приложен фондацији Ерасмус + , а преостала три на уобичајене активности тима. Први 
састанак је одржан 13. 09. 2019. године. На њему се прво обавила верификација тима и 
избор руководиоца. Затим се направио осврт на активности у претходној години. Жарко 
Миленковић је изнео неколико предлога о могућностима и ограничењима развоја неких 
аспеката рада школа за основно образовање одраслих. Дугогодишње искуство у овој 
области омогућило је Миленковићу ширину у сагледавању разних проблема. То се 
нарочито односи на изразито специфичне образовне ситуације као што је рад са осуђеним 
лицима и мигрантима у које се школа укључила пре неколико година. Због тога су искуства 
стручњака овом тиму значајна у креирању годишњих активности према могућностима 
школе и оспособљености запослених за рад у одређеним условима. 
После још неколико предлога за израду Годишњег плана рада, приступило се његовој 
изради. 
     Други састанак је одржан 18. 11. 2019. године. Направљен је ужи избор тема поводом 
конкурисања у оквиру фондације Ерасмус +. То су проблеми жена ромске националности у 
похађању школа за основно образовање одраслих и прилагођавање наставе образовним 
потребама миграната и осуђених лица. Коначан избор теме ће бити у децембру или јануару 
2020. године. Затим се разговарало о побољшању методологије праћења напредовања 
полазника. Разлог за то је што уобичајено успешни начини као што је портфолио полазника 
не дају добре резултате код свих. Због тога је договорено да наставници покушају са 
увођењем по њиховом избору и других проверених у пракси начина праћења, па да се види 
какви су резултати. На крају се анализирала сарадња и њено усавршавање са тимом за 
самовредновање рада школе и тимом за развојно планирање јер се бројни аспекти рада 
преплићу. 
     Наредна три састанка су одржана у јануару 2020. године, а једине тачке дневног реда су 
биле везане за израду пројекта за конкурисање код фондације Ерасмус +. Изабрана је тема 
о настави миграната и осуђених лица јер се претпостављало да ће се пројекат због тога пре 
одобрити. У прављењу пројекта били су укључени и они који нису редовни чланови тима, 
али су могли допринети квалитету предлога пројекта. 
     Шести састанак одржан је 11. 06. 2020. године. Направљена је краћа анализа и закључци 
о самовредновању рада школе и истраживања обављеног у овој школској години. Затим се 
анализирао успех полазника са тежиштем на оне који завршавају школовање и још увек 
неискорењене појаве неизласка на завршни испит. Анализирали су се научно истраживачки 
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подаци који би могли бити од користи за наредну школску годину, не само овом, већ и 
другим тимовима школе. На крају су се разматрале могућности за надокнађивањем 
пропуштених уобичајених активности развоја компетенција наставника и стручних 
сарадника, као и предлог пројекта који није одобрен од фондације Ерасмус +.  

 
 

16. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  
 

У школској 2019/2020. години чланови тима су били: 
 
-Вукосава Матовић - предметни наставник (Биологија, Примењене природне науке) 
-Стојан Младеновић - предметни наставник (Историја, Географија, Одговорно живљење у 
  грађанском друштву) 
-Бранка Илић - предметни наставник (Српски језик и књижевност) 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник (социјални радник) 
-Радован Тешић - стручни сарадник (андрагог), руководилац тима. 
 
     Одржана су четири састанка тима. Увођење ванредног стања, а касније и ванредне 
ситуације у Београду у одређеној мери обликовали су број састанака али и саму суштину 
рада тима. Ипак, негативне последице су јако мале пошто је прошле године након истека 
четворогодишњег периода урађен нови „Школски програм“ па је стицајем околности то 
подразумевало и уважавање свих савремених тенденција у образовању, што је врло брзо 
ове године стављено и „на пробу“, због примене наставе на даљину више него раније. 
Може се рећи да су управо аспекти рада на даљину неочекивано дали резултата, и то не 
само код млађих полазника. Код већине наставника није било сугестија, примедби и било 
каквих приговора о самој настави на даљину као начину рада. О ефектима се није ни 
размишљало јер је прерано за то, а и ситуација је наметнута, па други видови наставе једно 
време нису били ни могући. 
     Први састанак је одржан 25. 11. 2019. године. На њему се вршио избор чланова и 
руководица тима. Уобличен је и верификован Годишњи план рада тима. Давано је и 
неколико предлога за побољшање васпитно образовног рада школе. Вреди истаћи онај 
који је предложила Сњежана Павловић, а односи на улагање свих капацитета школе за 
конкурисање у вези пројеката  који би обогатили рад школе. Током године два пројекта су 
израђена, конкурисано је код фондације „Ерасмус +“ и ту, нажалост, пројекат није одобрен. 
Други је поднет Министарству просвете у вези подршке мигрантима, а резултати ће се 
знати крајем јула 2020. године.  
     Други састанак је одржан 25. 06. 2020. године. Осим анализе рада тима у претходном 
периоду, значајна пажња посвећена је сарадњи са другим тимовима која је ове школске 
године била израженија због ванредног стања. Највише се сарађивало са Тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој установе. Разлога за то има више, а најважнији је 
делокруг рада који је сличан у неким аспектима, неколико чланова  се налазе у оба тима, 
итд. Направљен је краћи осврт на резултате завршног испита на које по свему судећи 
ванредно стање није имало утицаја ако се узме у обзир број полазника који су га положили. 
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     Трећи састанак је одржан 20. 08. 2020. године. Анализирао се рад тима с обзиром на 
најважније аспекте, побољшање школског програма, неиспуњени задаци тима узрокованог 
ванредном ситуацијом и сл. Један од важнијих задатака тима није испуњен, а то су оне 
активности које се односе на сарадњу са другим установама које би могле помоћи развоју 
школског програма, а ограничење кретања је основни узрок томе. 
     Четврти састанак је одржан 27. 08. 2020. и на њему су се правили планови рада за 
наредну школску годину, евентуална промена чланова, њиховог броја, руководиоца тима. 
 
 
 
17. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

 
 
     У школској 2019/2020.години одржана су четири састанка овог тима. Чланови тима су 
били: 
 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник, социјални радник 
-Данијела Матић - наставник разредне наставе 
-Радован Тешић - стручни сарадник - андрагог, руководилац тима 
 
     Чланови тима су исти као прошле године. Сматра се да је то добро јер имају солидно 
искуство у овој проблематици и завршене обуке на семинарима за рад по овом програму. 
Ипак се размишља и о проширивању чланова тима због могуће мигрантске кризе која се 
може повећати и броја осуђених лица који похађају наставу у издвојеном одељењу 
„Падинска скела“.  
     На првом састанку који је одржан 12. 09. 2019. год. обавила се верификација чланова 
тима, избор руководиоца, кратак осврт на рад тима у прошлој години. Дато је и неколико 
конструктивних предлога о изради Годишњег плана рада тима, а затим се приступило 
изради истог. На крају је прокоментарисана околност да полазник Зоран Зећири који је 
слабовида особа и који је са члановима тима редовно ишао једном недељно у школу за 
слепе и слабовиде „Вељко Рамадановић“ у Земуну, није излазио на завршни испит. 
Договорено је да се полазник следеће године мотивише за полагање завршног испита. 
 
     Други састанак је одржан 11. 10. 2019. године. Анализирано је неколико предлога за 
израду ИОП-а. Разматрала се и проблематика прилагођавања програма ИОП-а с обзиром 
на концепцију Функционалног основног образовања одраслих. Постоје мишљења 
наставника који дуго година раде у основном образовању одраслих да нема потребе 
креирати програме ИОП-а за полазнике школа за основно образовање одраслих. Као 
разлог наводи се да је програм ФООО довољно флексибилан за све  полазнике, па нема 
потребе за креирањем посебних образовних програма. Иако је то у суштини тачно, 
околности које нису образовне природе, су нешто што оправдава програме ИОП-а за неке 
полазнике. Затим се приступило анализи проширења сарадње са разним тимовима школе. 
На крају доста пажње посвећено одлуци да два полазника, Дана Ђорђевић и Саша Антић, 
наставу похађају по програму ИОП-1, за предмете српски и математика.  
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     Трећи састанак тима одржан је 16. 06. 2020. године јер раније није могло због ситуације 
са епидемијом због корона вируса. Ипак се радило и у тим условима, преко Вибер групе и 
телефонским разговорима. Највише пажње посвећено је током марта месеца мотивацији 
Дане Ђорђевић да настави школовање јер је крајем јануара 2020. године изјавила да неће 
више долазити на наставу, а као разлог навела љубомору брачног друга. И поред више 
покушаја није се успело, али је одласком на њену адресу после укидања ванредног стања 
направљен договор да од септембра настави школовање. 
     Четврти састанак је одржан 28. 08. 2020. године и на њему су се сумирале активности 
које је највише обележило ванредно стање и настава на даљину. За наредну годину се због 
тога планирају активности које ће унапредити овај вид наставе (набавка ел. опреме, 
усавршавање рада на њима, како наставника тако и полазника).   
      
 
 
18. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 
     Ове школске године одржана су четири састанка тима, а чланови су били: 
 
-Љиљана Петровић  - директорка 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник 
-Љубица Поповић -  наставник разредне наставе 
-Радован Тешић - стручни сарадник, руководилац тима 
-руководиоци стручних већа 
 
     Први састанак је одржан 8.  11. 2019. године. Прво је обављена верификација чланова 
тима и избор руководиоца. Разматрало се о неколико сугестија у вези планирања рада 
током године, а затим се приступило изради Годишњег плана рада. Указано је затим на 
потребу побољшања и повезивања рада тима са другим тимовима школе, да би 
професионални развој запослених одговарао што више реалним потребама појединаца, 
установе, шире друштвене средине. 
     Други састанак је одржан 16. 06. 2020. године. Између два састанка одржано је неколико 
састанака током ванредног стања путем Вибер групе, међутим, бројни проблеми које 
разматра овај тим, разматрани су у оквиру педагошког колегијума и тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе. Разлог је специфична ситуација узрокована пандемијом 
корона вируса. Због тога се може консултовати архива школе и поменутих тимова у којој се 
налазе активности тима делимично кориговане. Ипак, може се рећи да је осим неколико 
обука и семинара који су одложени, ситуација наметала професионални развој када је у 
питању настава на даљину, што се вероватно у уобичајеним оконостима не би радило. Због 
тога је општи утисак да професионални развој запослених ове године није заостајао, већ је  
био непланирано другачији. 
     Трећи састанак је одржан 20. 08. 2020. године, на коме се анализирала ситуација 
професионалног развоја с обзиром на потребе надокнаде пропуштеног. Констатовано је да 
ће у ствари, због могућности инфицирања корона вирусом које и даље траје, настава на 
даљину заузимати  много веће место као вид наставе него раније, па због тога није много 
пропуштено, већ да се и даље може радити на побољшању наставе на даљину. 
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     Четврти састанак је одржан 27. 08. 2020. на коме се разговарало о великом броју обука 
које се одржавају преко савремених информатичких средстава и да се ове године нешто 
више пажње обрати на њих да не би долазило до непотребних отказивања обука, семинара 
и сл. 
 
 
 
19. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
      

У школској 2019/2020.години одржана су четири састанка тима док су чланови били: 
 

-Љиљана Петровић - директор 
-Сњежана Павловић - стручни сарадник 
-Радован Тешић - стручни сарадник, руководилац 
 
     На првом састанку одржаном 10. 09. 2019. године обављена је верификација чланова 
тима и избор руководиоца. Присустно је било и неколико одељенских старешина трећег 
циклуса. Овиме се желела унети мала промена која представља покушај осветљавања 
неких проблема из више углова. Основни разлог је покушај да се повећа број оних који ће 
правилно изабрати занимање, уписати средње школе, али не само то, већ их и завршити. 
Затим се после краћег прегледа активности у прошлој години приступило изради Годишњег 
плана рада. 
     Други састанак је одржан 28. 11. 2020.године. На њему је био присутан већи број 
одељенских старешина трећег циклуса који су извештавали о професионалним потребама 
полазника. Пре тога је неколико старешина који су то први пут, информисано о основним 
аспектима утврђивања образовних и професионалних потреба полазника. Затим се 
разговарало о баријерама уписа полазника у средње школе и могућностима њиховог 
превазилажења. Наглашена је и потреба анкетирања полазника на ову тему што ће се 
вероватно ове школске године и реализовати у оквиру рада тима за самовредновање рада 
школе. На крају је направљен договор да нема потребе за било каквим променама када је 
у питању сарадња са НСЗ-ом која је протеклих година па и ове, више него добра. 
     Трећи састанак одржан је 10. 07. 2020.године. На њему се анализирала ситуација рада 
тима у ванредном стању узрокованог корона вирусом. Констатовано је да се углавном 
успело у реализацији скоро свих задатака тима, али преко сарадње са педагошким 
колегијумоим на чијим састанцима преко Вибер групе су присуствовали и чланови тима. У 
архиви колегијума се може консултовати један део рада овог тима током ванредног стања, 
много боље него у другим документима школе, а делимично и кроз тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе. Општи је утисак да полазници нису заостајали када је у питању 
информисање о значају правилног избора занимања, могућностима уписа у средње школе, 
промене и захтеве тржишта рада и слично, јер се много тога могло урадити на Вибер 
групама, а у које су били укључени сви полазници који су имали ову апликацију што је 
већина полазника школе. 
     Четврти састанак је одржан 27. 08. 2020. године на коме се правила нека врста 
комбинованог рада, односно планирање рада за наредну годину с обзиром на активности 
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у претходној и обрнуто. Ту се пре свега мисли на још увек актуелну ситуацију са пандемијом 
корона вируса, међутим професионална оријентације је можда једна од активности која 
због новонастале ситуације најмање „трпи“ јер  постоје бројне могућности савремених 
технологија које надокнађују оно што се пропушта у класичним видовима наставе. 
 
 
 
20. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ДОДАТНУ И ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

 
 

 Тим је активно и свакодневно координирано, пратио, анализирао, деловао у 
свим сегментима рада, како у односима међу полазницима, тако и на релацији полазник - 
наставник, и полазник и спољашњи утицаји, сва догађања, пројекције могућег, а нарочито 
превенцију настанка конфликта било које врсте и елиминацију основа за било који вид 
насиља. Састанци тима одржани су по плану и програму рада за школску 2019/2020. годину, 
као и ванредне консултације и састанци, електронским путем, због ситуације изазване 
пандемијом корона вируса. Поред тога, руководилац тима организовала је, координирала, 
припремила  и одржавала трибине, предавања и едукативне радионице, у којима су 
обрађене појаве, настанак, процес, последице, као и мере превенције и реакције при 
постојању насиља или сумње да насиље постоји или има тенденцију да настане, за 
полазнике и наставнике школе. Руководилац тима одржала је и предавања за наставнике 
и сараднике школе, информишући их о новим методама превенције насиља, доминантном 
насиљу међу децом у савременим токовима, обавезама свих запослених, нарочито 
разредних старешина и стручних сарадника у праћењу, едукацији , спречавању и 
обавештавању тима и директора школе о постојању насиља или сумње да насиље постоји. 
Предавања су пратила захтеве и препоруке Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Тим је одржао десет састанака, на којима су анализирана стања 
безбедности у школи и разматране актуелне ситуације значајне за ефикасан рад тима у 
циљу безбедности свих ученика и запослених у школи. 

По инструкцијама са предавања организваног у школи ,,Владимир Назор“, од стране 
Министарстрва просвете РС, а на тему сузбијања насиља и активностима запослених у том 
смеру, руководилац тима је одржала предавање за наставнике и сараднике школе ( у 
оквиру  тачке  „разно“ на седници Наставничког већа, одржаној 21. 01. 2020. ), при чему су 
наставници упознати са чињеницама које се морају спроводити у циљу превенције и 
интервенције насиља.  

Током ванредног стања и наставе на даљину, изазване корона пандемијом, тим је 
правовремено реаговао на превенцији дигиталног насиља. Такође, у смислу заштите 
полазника од занемаривања током тешке психолошке ситуације пандемије корона вируса, 
тим је позвао наставнике и разредне старешине да контактирају полазнике и упуте их на 
праве и званичне адресе у ту сврху. Залагањем и интензивним радом тима, а нарочито 
изведеним предавањима која су била успешна, у овој школској години 2019/2020.  није 
забележен нити  један облик насиља, чак ни покушај, а није изражена ниједна сумња на 
постојање насиља међу ученицима школе. 
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21. ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ 
 

Садржај програма предвиђен за школску 2019/20. год. остварен је следећом 
динамиком:  

 
Анализа рада у претходној школској години (септембар, октобар, новембар, јануар, 

март, април) утврђено је: 
 
- Да су у претходном периоду реализоване све предвиђене активности и закључено 

је да полазнике треба подстицати и мотивисати на што већу долазност, како би 

квалитет усвојеног знања, а самим тим и успех и садржаји били што бољи. 

Приредба поводом  Дана школе: 
 
- Дан школе обележен је пригодном приредбом полазника, програм је усаглашен са 

темом (Дан писмености) и могућностима полазника, а том приликом било је 

презентовано и Мирослављево јеванђеље. 

Посета београдском Сајму књига: 
 
- Група полазника посетила је 64. Међународни београдски сајам књига, где су се 

сусрели са промоцијом књижевног стваралаштва и образовања. 

 
Анализа рада у претходном периоду (новембар, децембар) утврђено је: 
 

- Да су у претходном периоду реализоване све предвиђене активности у унапређењу 

доступности прилика и подршка друштвеном укључивању  и друштвеној кохезији, 

учењем и образовањем одраслих. 

 
        Енглеска чајанка:  
 

- Полазници су имали прилике на часу енглеског језика да се упознају са 

традиционалном чајанком, културом и обичајима Велике Британије. 

         Посета фестивалу науке:  
 

- Полазници су посетили 13. Фестивал науке уз помоћ ког су могли да подстакну своје 

интересовање за науку, кроз различите експерименте,  да открију зашто је она сама 

по себи интересантна, инспиративна и надасве забавна. 
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        Нова година: 
 

- Кроз тематски приказ обележја Нове године, полазници су развијали и подстицали 

своју креативност. 

       Библиотека: за сваког: 
 

- Полазници су могли да бирају књиге које би читали, а допуњен је и библиотечки 

фонд најинтересантнијим издањима. 

        Светосавска приредба: 
 

- Припрема за прославу Дана Св. Саве (27.јануар) полазници су активно учествовали 

у приредби, кроз коју су могли да представе све оно што су научили о првом српском 

архиепископу Св. Сави, да употпуне и оживе његов огроман значај, подсете се 

колико је заиста важно да чувамо сећање на Св. Саву. 

- Учесници приредбе су награђени том приликом од стране директора књигом и 

похвалом за посебан труд. 

 
      Услед пандемије ковида 19 и проглашеног ванредног стања, полазницима је предочена 
могућност виртуелне посете музејима, као и онлајн праћење позоришних  представа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И 
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 
 

Тим школског програма и спортских активности чине четири члана : Стојан 
Младеновић, Срђан Баловић, Страхиња Радић и Петар Којић. Руководилац тима је Петар 
Којић.  

Тим школског програма и спортских  активности је до почетка јула одржао четири 
седнице. Прва седница је одржана 27. септембра 2019. године. Обухватала је следеће тачке 
дневнога реда:  

1. Избор чланова и руководиоца тима 
2. Предлози за израду годишњег програма рада  
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3. Дискусија о могућностима унапређења спорта и рекреације полазника у школама за 
основно образовање одраслих  

На седници су потврђени чланови тима: Срђан Баловић, Страхиња Радић, Стојан 
Младеновић и Петар Којић. Једногласно је изабран и руководилац тима, учитељ Петар 
Којић. На истој је договорено да се искористе постојећи терени за фудбал и кошарку испред 
матичне школе, као и да се наставници ангажују на окупљању заинтересованих полазника 
и њиховом укључивању у спортске активности. Током фазе прикупљања полазника и 
њиховог укључивања у спортске активности, наставници су констатовали 
незаинтересованост  и отпор већег броја полазника према спортским активностима. 
Њихова образложења су била да немају времена за спорт, да имају радне обавезе, али и 
да су им деца код куће сама. 

Друга седница је одржана 4. новембра 2019. На овој седници разматране су следеће 
тачке дневнога реда:  

1. Преглед и анализа активности у претходном периоду 
2. Модификација активности уколико има проблема, а ако нема унапређење 

постојаћих спортско-рекреативних  активности  
3. Покушај сарадње са школама које имају фискултурну салу за физичко  

   На овој седници анализиране су активности које смо спроводили од септембра до 
новембра. Предложили смо да се и даље настави са окупљањем полазника и њиховом 
укључивању спортске активности. Одлучили смо да ступимо у контакт са школама које се 
налазе у близини наше, а које поседују фискултурне сале, како бисмо обезбедили 
термине  за наше полазнике, који желе да се баве спортским активностима. Такође, 
одлучили смо да ступимо у контакт са месним зајдницама, из којих долазе наши полазници, 
које имају у својим просторијама столове за стони-тенис, да омогуће нашим полазницима 
термине за укључивање у ову врсту спортске активности. 

Требало би истаћи да наша друга активност, повезивање са школама које имају 
фискултурне сале и обезбеђивање термина за наше полазнике није успела, јер и саме 
школе које смо контактирали, наводе, имају проблема са уклапањем термина за њихове 
ученике.  Месне заједнице су нам изашле у сусрет за термине организовања игара у стони-
тенису, али наши полазници нису редовно долазили  у датим терминима. 

Трећа седница је одржана  12. јуна 2020. године. Разматране су следеће тачке дневнога 
реда:  

1. Анализа рада Тима у време ванредног стања 
2. Сарадња са Тимом за међупредметне компетенције 
3. Разно  

 Тим је услед епидемије изазване корона вирусом, путем Вибер групе, донео одлуку да 
активности из спортског домена, реализујемо упућивањем полазника на РТС 3 канал, тако 
што ће пратити програм физичког васпитања који је намењен ученицима редовних школа, 
сходно разредима у којима се већ налазе. Поред тога, одлучено је да се успостави сарадња 
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са тимом за међупредметне компетенције, где су на наш предлог, предметни наставници 
из Биологије, Основних животних вештина, спремали посебна предавања из области 
превенције и сузбијања заразних болести и одашиљали их ученицима, путем Вибер групе.  

Четврта седница Тима за развој спорта и спортских активности одржана је 1. јула 2020. 
године. Дневни ред је садржао три тачке: 

1. Анализа рада ученика из области спортских активности током епидемије корона 
вируса 

2. Анализа испланираних активности из области спорта током школске 2019/2020. и 
предлози за даље унапређење активности 

3. Разно  

На основу Вибер комуникације, коју смо водили са нашим полазницима , а према 
њиховим исказима, већина ученика која је имала услове, тј. могућност праћења РТС канала, 
редовно је пратила садржаје из области физичког васпитања. Такође, и колеге из поједних 
предмета (Биологија,  Одговорно живљење у грађанском друштву) су припремале 
предавања и одашиљале, путем Вибер групе или maila предавања о заразним болестима.  

Анализирајући предузете активности из области спорта, током школске 2019/2020. 
године, суочили смо се са разним потешкоћама, као што су нередован долазак ученика у 
школу, самим тим и организовање спортских активности, као и недовољна мотивисаност 
полазника, породичне потешкоће... Јављали су се проблеми и око организовања термина 
фудбала и кошарке на игралишту испред матичне школе, будући да то игралиште делимо 
са редовном основном школом, па се често дешава да се наши термини поклапају са 
редовним часовима физичког васпитања  ОШ ,,Петар Петровић Његош“. 

 
Наша замисао за следећу школску годину је организовање више часова у природи 

са наставницима поједниних предмета, као и покретање друштвених игара, као нпр. шаха. 

                                                    

23. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 

Тим за слободне активности полазника у школској 2019./2020. години састао се 
четири пута. 

На првој седници тима за активности полазника, чланови тима донели су годишњи 
план на основу којег ће радити у овој школској години. Поред тога тим се договорио и о 
начину прославе Дана школе, затим о формирању креативних радионица за полазнике,а 
које су прилагођене њиховом узрасту и интересовањима и о формирању драмске и 
рецитаторске секције у школи. 
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На другој седници тима разговарало се о приредби поводом Дана Светог Саве, коју 
су имали чланови драмске и рецитаторске секције и о посети Сајму књига, кога су посетили 
полазници заједно са својим наставницима. 
 

Трећа седница тима је због ситуације са пандемијом вируса ковид 19 одржана оn 
line. С обзиром на насталу ситуацију чланови тима су се договорили да помогну 
полазницима и њиховим разредним старешинама тако што ће осмислити разне активности 
које полазници могу да упрaжњавају у слободно време. Такве радионице су преко Вибер 
група слане полазницима, што од стране чланова тима, што од стране њихових разредних 
старешина. 
 
 Четврта седница тима односила се на анализу рада тима у овој школској години. 
Чланови тима сагласни су да се, с обзиром на ситуацију, план који је донет на почетку 
школске године успешно реализовао, са неким одступањима која су се десила због већ 
поменуте ситуације и престанком рада школе. Разговарало се и о плану за идућу школску 
годину, а све у циљу побољшања рада тима. 
 
 
24. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
 На почетку школске 2019/2020 направљен је план рада Тима за здравствену 

заштиту.Чланови тима су Слађана Кнежевић-Цвијетић, Кристина Продановић, Вучић 
Краковић и Вукосава Матовић. 

Тим за Здравствену заштиту одржао је 5 састанака. 

Први састанак одржан је 12.09.2019.  

На састанку је усвојен план рада тима и договорено је  да се зависно од ситуације 
планирају актуелна предавања у вези здравља. 

Други састанак тима одржан је 27.12.2019. 

На састанку је разговарано о реализацији програма. Закључено је да је програм у 
потпуности реализован. Наставници су на часовима биологије и одговорног живљења 
разговарали о инфекцијама, личној хигијени и одржавању здравља. 

Трећи састанак одржан је 28.02.2020. 

Састанак је одржан поводом инфекције ковид вирусом јер се све већи број полазника 
интересује о путевима преношења ове инфекције. Дата су објашњења, а посебно треба 
обратити пажњу на прање руку. 

Четврти састанак одржан је 11.03.2020. 

Састанак је одржан поводом дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Допис се односио на ковид инфекцију. 

Препоруке су: 
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-прање идезинфекција подова ,врата и клупа; 

-редовно снабдевање течним сапуном тоалета и учионица; 

-објаснити ученицима да не додирују очи,уста и нос; 

-не размењивати храну , чаше и флашице за воду; 

-употребљење папирне марамице редовно бацати у корпу; 

-планирати часове разредног старешине и разговарати о одржавању личне хигијене. 

 

Пети састанак одржан је 14.05.2020. 

 

Састанак је одржан преко Вибер групе. Тема састанка је примена превентивних мера ковид 
инфекције. Донете су следеће мере: 

-уколило имате симптоме инфекције не долазити на посао; 

-проћи кроз дезо-баријеру; 

-обавезно прање руку; 

-обавезно ности маске; 

-обавезно ности рукавице; 

-држати прописно растојање и не окупљати се у групама. 

Сматрамо да је план Тима за здравствену заштиту остварен у потпуности. 

 
 
 
25. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ТИМА: 
 
1.СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ 
2.ЕМИЛИЈА ШОРИЋ 
3. РАДОВАН ТЕШИЋ 
 
Стручни тим је у току школске године 2019/20. године одржао четири  састанка: 24. 09. 
2019., 22. 10. 2018., 30. 03. 2019. и 07. 05. 2019. Године. 
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НА ПРВОМ САСТАНКУ ОДРЖАНОМ 24. 09. 2019. ГОДИНЕ ПЛАНИРАЛИ СМО  
АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 
2019/20. ГОДИНИ. 
 
Полазници  наше школе припадају најугроженијим припадницима друштва. Активан 

и стални рад Тима за социјалну заштиту  перманентан је и неопходан. Рад ће се одвијати 
током целе године у сарадњи са свим  релевантним чиниоцима друштва. Тим ће настојати 
да као и протеклих школских година да обезбеди што шири спектар активности за 
полазнике како би рад наше школе био не само образовни него како би помогао и у 
социјализацији полазника. Поред сарадње са музејима града Београда и БЕОЗОО вртом  од 
2017. године остварили смо сарадњу са  Народним позориштем и Београдским драмским 
позориштем,  који донирају бесплатне карте за позоришне представе. Као и претходних 
година и ове године ћемо упутити молбе за донације бесплатних карата. И ове године ћемо 
наставити дугогодишњу сарадњу са ХХУ „ХЛЕБ ЖИВОТА“  који су нам претходних година 
помагали разним донацијама. Пред крај школске 2018/19. године поново смо ступили у 
контакт са Црвеним Крстом Града Београда и  договорили наставак сарадње са Иваном 
Дашић, градском секретарком. Већ смо упутили молбу за донацију и одобрена нам је једна 
мања количина школског прибора и хигијенских пакета. 

У складу са тим усвојен је програм социјалне заштите ученика у школи. Констатовано 
је да се са реализацијом треба почети што пре због лошег материјалног стања наших 
полазника. 

 
ДРУГИ САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН 22. 10. 2019. ГОДИНЕ И РАЗМАТРАНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ 
ТЕМЕ: ПОДЕЛА ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ИЗ ДОНАЦИЈЕ 
ЦРВЕНОГ КРСТА  И  ДОНАЦИЈА КАРАТА ЗА ПРЕДСТАВЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА. 
 
1.  На претходном састанку констатовано је да је неопходна помоћ свих врста за све 

наше полазнике који су у стању перманентне социјалне потребе, као и да нам је Црвени 
Крст Београда донирао мању количину школског прибора и хигијенских сетова. 
Договорено је да хигијенске сетове поделимо најредовнијим полазницима од почетка 
школске године. Подела ће почети почетком новембра после седнице Наставничког већа.  

2. Менаџмент Народног позоришта нам је изашао у сусрет и ове сезоне и  
захваљујући Гордани Драгичевић из маркетинга Народног позоришта, почели смо добијати 
бесплатне карте  за представе које су на репертоару. Београдско драмско позориште је 
такође прихватило нашу молбу за сарадњу. Остала позоришта нам нису одговорила на 
упућене дописе. 
 

ТРЕЋИ САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН 11. 03. 2020. СА СЛЕДЕЋИМ ТЕМАМА: ДОПИС      
ЗООВРТУ ЗА ДОНАЦИЈУ КАРАТА ЗА ПОЛАЗНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ, АКЦИЈЕ ПОВОДОМ 
УПИСА ПОЛАЗНИКА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ И ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ОРЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОЛАЗНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ. 

 
Као и претходних година школа ће упутити молбу за бесплатне карте за БЕОЗОО ВРТ. 

Сваке године БЕОЗОО ВРТ донира карте за посету врту за наше полазнике на чему смо им 
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захвални јер је сваке године велико интересовање. Посету ће реализовати учитељи у 
месецу мају као и претходних година. 

  
Упис полазника за наредну школску годину је акција која почиње крајем марта сваке 

школске године и траје до септембра. У оквиру уписних активности школа настоји да 
обезбеди донације како би помогла полазницима. Донација у школском прибору ХХУ „Хлеб 

Живота“ је већ стигла. 
 

У оквиру програма професионалне орјентације за  полазнике наше школе, на 
предлог наших полазника, организоваћемо посете за следеће школе: Техничка школа ГСП, 
Хемијско прехрамбена технолошка школа, Школа за дизајн текстила, Школа за дизајн коже, 
Туристичко угоститељска школа, Школа за негу лепоте и Графичка школа. 
 
 

ЧЕТВРТИ САСТАНАК ОДРЖАН ЈЕ 02. 06. 2020. ГОДИНЕ СА  ТЕМОМ: АНАЛИЗА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОЛАЗНИКА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА 
УЗРОКОВАНОГ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОВИД 19. 
 
Цео свет, па и наша земља, нашла се на удару пандемије изазване вирусом ковид 

19, па је уведено ванредно стање 16. 03. 2020, које је трајало до 06. 05. 2020. године. Наша 
школа је прилагодила извођење наставе радом на даљину преко Вибер група, где су 
наставници и сарадници комуницирали са полазницима. Помоћ полазницима, што се тиче 
социјалне заштите био је прилагођен полазницима и пружана им је свака врста помоћи. 
Молбе за једнократну помоћ биле су упућиване од стране социјалног радника  за 
полазнике који су то тражили, као и праћење истих. Сарадња са општинским одељењима 
Градског центра за социјални рад била је добра. 

 
 

 
 

 
26. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

На почетку школске 2019/2020. године направљен је план рада Стручног тима за 
програм животне средине. Чланови тима су: Драгана Младеновић, Вукосава Матовић, Зора 
Копуновић, Јелена Марковић и Гордана Кртинић – Шимуновић. У току школске године 
одржано је четири седнице Стручног тима за програм заштите животне средине.  

 
Прва седница стручног тима одржана је 11. 09. 2019. године. Чланови тима упознати 

су са планом и програмом активности везаних за заштиту животне средине. Договорено је 
да се покрену акције везане за заштиту животне средине. Једна од сталних акција која траје 
већ неколико година, а и ове се само наставља даље, јесте Чеп за хендикеп. Одржана су 
краћа предавања везана за: Светски дан заштите озонског омотача и Светски дан зашите 
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животне средине. Постављени су планови за естетско уређивање холова и учионица школе, 
израда и постављање кућица за птице поводом Светског дана заштите животиња, као и 
посета Сајму цвећа. 

 
 Друга седница стручног тима  одржана је 11. 10. 2019. након које је планирано 

сакупљање папира за рециклажу, одржана је радионица Израда украсних предмета од 
папира, одржана су краћа предавања поводом Свеског дана климатских промена и 
Међунароног дана планина и започета је брига о исхраи птица.  

 
Трећа седница одржана је 13.3.2020, али због увођења ванредног стања у земљи, 

није било могуће да се све што је планирано и реализује, попут радионице на којој је 
требало да ученици праве украсне предмете од различитих материјала.  

 
Четврта седница одржана је 3.4.2020. Због ванредног стања, одржано је краће 

предавање о Светском дану здравља, које се обележава широм света 7. 4. сваке године, 
под покровитељством Светске здравствене организације. Тим се заложио да разредне 
старешине ученицима предоче превентивне мере заштите од вируса короне: редовно 
ношење маски и рукавица на јавним местима, одржавање социјалне дистанце 1 – 2 метра, 
што чешће прање и дезинфекција руку, вођење рачуна о хигијени дома, поштовање мера 
изолације, вођење рачуна о здравој исхрани и менталном здрављу, као и обавезно 
тестирање на вирус короне уколико се појаве симптоми.  

 

 
27. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

 
Тим за програм сарадње са породицом школске 2019/2020 године је имао четири 

састанка. У саставу тима, као и до сада били су: Сњежана Павловић, Кристина 
Продановић, Радован Тешић. 
  
  Први састанак је одржан 12.09.2019. године. Обављен је кратак преглед активности 
у прошлој и направљен годишњи план рада за текућу школску годину.  

Највише пажње је посвећено проширењу активности тима ради побољшања 
сарадње школе са породицама полазника која није задовољавајућа. Школу похађају 
полазници који су малолетни, па је увек корисно побољшавати сарадњу са члановима 
породице полазника. Осим тога већина полазника је веома ниског социоекономског 
статуса, па је породица и породични односи често подстицај, али и баријера у укључењу у 
образовне активности.  
Такође, велики број наших полазника живи у осетљивим породицама, а неки чак и у 
хранитељским, тако да нам је помоћ Центра за социјални рад од великог значаја. И ове 
године, акценат ће бити наставак школовања наших полазника јер већини недостаје 
подршка породице. 
 
      Други састанак одржан је 27.12.2019. године. Проширење рада тима дало је ефекта 
у смислу да је више наставника укључено у разматрање породичних односа полазника.   
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Тим за социјалну заштиту је један од погодних тимова са којима се остварује добра 
сарадња, али и са Тимом за здравствену заштиту. Чланови тима за здравствену заштиту су 
почетком децембра у сарадњи са општином и домом здравља Жарково на територији 
општине Чукарица организовали  предавање за полазнике о хигијени и полно пренесивим 
болестима и нежељеној труднићи, где су и породице полазника могле да присуствују.  
Други део састанка односио се на помоћ родитеља и старатеља у завршетку школске 
године полазника септембарских одељења другог и трећег циклуса. 
 
     Трећи састанак одржан је 09.03.2020. године. Овај састанак је посвећен 
полазницима који у јуну завршавају осми разред. Нажалост појава неизласка полазника на 
завршни испит није искорењена, тај проблем може бити ублажен и подстицајем од стране 
чланова породице. Није изузетак ни да се породица пресели или полазник због породичних 
и пословних обавеза не изађе на завршни испит. Иако школа има разумевања за друштвено 
економски положај полазника, направљен је договор да се као и ранијих година заузме 
став да не постоји оправдање за неизлазак на завршни испит осим у случају болести, а тако 
је у ствари и по закону. Међутим, важно је и да сви запослени у школи у разговорима са 
полазницима имају јединствени став јер  школа нема други механизам у покушају смањења 
неизласка на завршни испит осим мењања свести полазника. Разредне старешине трећег 
циклуса ће информисати полазнике и њихове породице о полагању завршног испита, али 
и о позитивним примерима из праксе „о утицају родитеља на  правилан избор занимања.“ 
 
      Четврти састанак одржан је 15. 06. 2020. године. Најважнији део састанка био је 
договор око помоћи породицама полазника који желе да наставе школовање. Пошто је 
напуштање средње школе често када су у питању полазници школе, ово питање је веома 
битно, па се због тога покушавају утврдити узроци, а они могу бити разни, до сада су то 
најчешће били: бесмисленост стицања дипломе средњег образовања, слаба подршка 
породице, низак економски статус, одлазак у иностранство, итд. Затим је указано на 
неколико полазника који живе у дому или имају већих породичних проблема, јер постоји 
ризик да не приведу крају школовање. Иначе, ове школске године нашу школу су похађала 
два ученика из дома, која су постигла добре резултате, а и сарадња са васпитачима из дома 
је била изузетно добра. На састанку се разматрало и о оквирном плану за наредну школску 
годину. 
 
 
28. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Стручни тим школске библиотеке се у току школске 2019/2020. године састао четири 
пута: 17. 10. 2019, 27. 12. 2019, 4. 3. 2020 и 23. 6. 2020. 

 
Стручни тим чине: Данијела Матић, Радован Тешић, Марија Врањеш, Бранка 

Дамјановић, Љубица Зивговић, Светлана Радоњић, Вукосава Матовић, Љубица Поповић, 
Стојан Младеновић, Марија Ђујић Бурсаћ, Драгана Нешић и руководилац тима Шана 
Младеновић. 
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Састанци су се одвијали по годишњем плану рада школске библиотеке и у складу са 
ванредном ситуацијом у земљи. На састанцима је било речи о ревизији која ће се обавити 
током наредне школске године. Дискутовало се о ресурсима школске библиотеке, 
установљено је да није  сва библиотечко-информациона грађа заведена у постојећи 
софтвер програм, па је циљ да се то благовремено уради.  Уочено је да је већи број 
полазника заинтересован за коришћење ресурса библиотеке, али да је већина њих на 
терену, па библиотекар сходно томе обилази терене омогућавајући полазницима приступ 
библиотечкој грађи која их занима. Стручни тим је и ове године подржао одлазак на Сајам 
књига. Фонд је ове године, донацијама и куповином књига, увећан за 55 нових издања. 
Донације су испратиле интересовања ученика, нпр. Калеидоскоп пружа занимљива 
сазнања ученицима из различитих области. Установљено је да би фонд, са добрим планом 
који смо имали, сигурно био још више увећан, али је ванредна ситуација у земљи 
допринела томе да се није могло остварити све што је планирано.  Што се тиче евалуације 
и праћења рада школске библиотеке констатовано је да је библиотека имала више 
корисника, упркос ванредном стању. Библиотека ће наставити свој рад на пунктовима. Што 
се тиче враћања задужених књига, нису измирене све обавезе корисника библиотеке, али 
у складу са ситуацијом у земљи, рок за враћање књига је продужен.  
 
 
29. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 
САМОУПРАВОМ 
 

Извештаји са састанака са општинама 
 

Као и претходних година, и ове школске 2019/2020. године школа за основно 
образовање одраслих  „Ђуро Салај“ имала је успешну сарадњу са већином београдских 
општина. Међу њима посебно треба издвојити општине Барајево и Чукарицу. 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О ТЕРЕНСКОЈ ПОСЕТИ ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ 

И НАРОДНИМ КУХИЊАМА НА ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
 
      Дана 5. 11. 2019. године обављена је посета народним кухињама у местима Гај и 
Манић које се налазе у Општини Барајево. Из школе су присуствовали наставници Здравка 
Бркић Којић и Војкан Протић, андрагошки асистент Сејдо Комина и андрагог Радован 
Тешић. Најзначајније је што су присуствовали Драган Радојичић одборник општине 
Барајево и ЦАЦА координатор општине задужена за проблеме етничких мањина, јер је циљ 
посете био побољшање долазности на наставу, нарочито када су у питању полазници који 
користе и народну кухињу. 
      Иако није велики број оних који нередовно долазе на наставу, а корисници су 
народне кухиње (седморо полазника са издвијених одељења у Барајеву) очекује се да ће 
бити одређеног ефекта јер су представници општине јасно указали  на могућност укидања 
помоћи онима који нису уписали или не похађају редовно основну школу. Ове 
информације, како показује досадашње искуство, полазници често саопштавају својим 



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2019/2020. годину 

2019/2020. 

 

 

 

77 
 

познаницима, рођацима. Прво се ишло у насеље Гај и тежиште је било на разговору са  
родитељима полазника који тврде да  тешко могу полазнике школе  натерати да чешће 
долазе на наставу. У насељу Манић то није био случај јер су већином полазници корисници 
народне кухиње, а не њихови родитељи. У ова два насеља различит је и „менталитет“ 
грађана, па су и приступи у покушајима решавања проблема долазности морали бити 
нешто другачији. У Манићу има мање примера да породични односи представљају сметњу, 
већ супротно, често се поштује мишљење утицајнијих чланова породице, а нередовност у 
настави је углавном узрокована родитељским обавезама, сезонским радовима 
неосвешћеношћу о значају образовања. У насељу Гај, међутим, осим ових присутни су и 
неки психолошки моменти који отежавају долазак полазника на наставу. Ипак ће даље 
теренске посете дати бољи увид у целокупну ситуацију. 
      После посета народним кухињама, представници школе обишли су неколико 
полазника који немају потпуну документацију, завршен осми разред, али необављен 
завршни испит, здравствене, финансијске, породичне проблеме. Указано им је на 
могућности којима школа располаже у решавању проблема, али и на њихове обавезе не 
само према школи, него и према другим установама - Националној служби за 
запошљавање, Центру за социјални рад и сл. 
 

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА 
 

         У оквиру сарадње школе и општина на којима постоје издвојена одељења, одржан је     
састанак 28. 02. 2020. године на коме су присуствовали: 
 
- Милорад Цајковић - начелник друштвених делатности општине Чукарица 
- Стана Лукић - одборник општине Чукарица 
- Сузана Јаковљевић, заменик руководиоца НСЗ  Чукарица 
- Соња Ћосић, руководилац ЦЗСР Чукарица 
- Снежана Станојевић - правник ЦЗСР Чукарица 
- Метија Кадријевић - референт за етничке мањине општине Чукарица 
- Радисав Минић, представник ромске мањине, члан удружења „Ром Чукарица“ 
- Сурије Реџепи, педагошки асистент у ОШ „Вук Караџић“ из Сремчице 
 
     Представници школе били су: 
 
- Љиљана Петровић - директорка 
- Тамара Дрпић - наставник разредне наставе са пункта Жарково 
- Емилија Шорић - наставник разредне наставе са пункта Сремчица 
- Радован Тешић - андрагог школе 
 
          Циљ састанка је ублажавање неких проблема, иначе често присутних у основном 
образовању одраслих као што су:  
 
- побољшање долазности на наставу; 
- низак социоекономски статус појединих полазника; 
- идентификација полазника без завршене основне школе; 
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- подршка породицама полазника за које се процењује да постоји ризик од прекида 
школовања; 
- учвршћивање постојећих и дискусија о стварању нових механизама сарадње између  
установа одговорних за образовање одраслих. 
 
            Састанак је отворила Стана Лукић и укратко анализирала постигнуто за претходних 
годину дана. Најпре се осврнула на број уписаних који је сличан као и претходних година. 
Нагласила је и то да постоји могућност повећања броја оних без завршене основне школе. 
То је детаљније објаснио Милорад Цајковић, а ради се о томе да у неколико нехигијенских 
насеља опет има нешто више грађана неко претходних година. Пошто је познато да се такве 
ситуације не могу решити за веома кратко време указао је на потребу уписивања у школу, 
за почетак малолетних лица. Потврђено је од стране правника ЦЗСР Чукарица Снежане 
Станојевић да је то правно дозвољено иако се ради о особама које имају пребивалиште у 
другим местима, уколико су пријавили боравиште на другој адреси, али да ће то ипак 
проверити. 
         Соња Ћосић је истакла да је у току измена дела закона о породици и породичним 
односима, и да ће се пооштрити мере према оним породицама у којима има чланова без 
завршене основне школе који нису у процесу образовања. Као веома корисно навела је 
умрежавање установа које се баве разним породичним проблемима, па пошто располажу 
различитим врстама података, њиховом разменом ће се стећи бољи увид када су питању 
они који нису укључени у образовање, полазници који нередовно долазе на наставу и сл. 
        Затим се прешло на усклађивање неколико техничких проблема као што је 
евидентирање у НСЗ-у, коришћење социјалне помоћи од стране полазника који су без 
основне школе, али нису ни укључени у образовни процес или ако не долазе редовно на 
наставу… Постигнута је сагласност да се ни у таквим случајевима никоме не умањује 
социјална помоћ, већ да се траже неки други механизми који би мотивисали појединце ка 
школовању. Директорка школе Љиљана Петровић ипак је упозорила како су се многи од 
тих механизама одавно исцрпели, односно да поред оних који се не школују, има све више 
оних који нередовно похађају наставу, управо јер механизми санкционисања таквих 
полазника све мање делују. Представници других установа потврдили су да ће размотрити 
колико су у могућности да у кратком року помогну у ублажавању овог проблема, док се 
подразумева да се на дугорочном ради континуирано. Љиљана Петровић  је онда указала 
на потребу побољшања сарадње општинских установа са школом која је иначе сасвим 
добра, међутим, школа не може сама да одговори на све промене које отежавају смањење 
неписмених у нашој земљи, јер многи аспекти рада са одраслима нису у надлежности 
школе, а повезани су са образовањем. Истакла је и да школа има евиденцију о 
полазницима који су корисници услуга Националне службе за запошљавање и Центара за 
социјални рад, а не долазе на наставу редовно. По потреби ових установа школа може 
доставити те податке када се раде, нпр. одређене ревизије, па да се мерама које су на 
располагању покуша са ублажавањем одређених проблема.  
      Остали представници школе су изнели неке проблеме који се односе на њихов рад. 
Наставнице разредне наставе, истакле су благо смањење доласка на наставу у другом 
полугодишту, и нереално понашање неких полазника који сматрају да ће само изласком на 
разредни испит, тај испит и положити, а без претходног долажења на наставу или 
адекватне припреме за испит. Због тога су се директно обратиле педагошком асистенту и 
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представницима ромске мањине како би помогли у информисању полазника о полагању 
разредног испита и избегавању непотребних неспоразума, јер школа информисање 
полазника спроводи редовно.  
     Затим су се представници Ромске популације надовезали на ове коментаре са којима су 
се сложили и истакли да и они као представници повремено „трпе притисак“. Најчешће су 
у питању најугроженије породице, па и поред бројних помоћи остаје оправдано питање да 
ли је то и довољно. Представници Рома су такође били против наглог пооштравања мера 
против оних који се не школују, не долазе редовно на наставу и сл. Рекли су да ће колико 
је у њиховој моћи, покушати са информисањем потенцијалних полазника школе о 
проблемима са којима се могу суочити уколико не упишу неку од школа за образовање 
одраслих, а представници школе су додали да када упишу, онда  школа преузима 
одговорност, јер има разне могућности да полазнике оспособи и обучи, усмери ка 
средњошколском образовању и сл. 
       Састанак је завршен краћом дискусијом између представника Центра за социјални рад 
и Радована Тешића о преношењу и утицају државне политике социјалне заштите на 
основно образовање одраслих. Прелиминарни закључак је био да тог утицаја свакако има 
и да се не може избећи, али да школа отворено може изнети проблеме полазника, али и 
сопствене као што је идентификација оних без завршене основне школе. Центри ће онда у 
оквиру својих надлежности урадити све што могу, али и проследити Градском центру за 
социјални рад оно што не успеју да реше. Представници Центра су на крају нагласили да се 
они стриктно придржавају свих мера, налога и прописа државне политике социјалне 
заштите грађана, али и да су спремни за промене које могу побољшати идентификовање 
грађана без завршене основне школе и њихову редовну долазност на наставу, као и помоћ 
у решавању других проблема са којима се школа сусреће. 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА  
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 
      Дана 10. 06. 2020. године у просторијама школе са почетком у 10 часова одржан је 
састанак са руководиоцима Националне службе за запошљавање и њиховим 
представницима. Састанак представља уобичајену активност школе с обзиром на 
дугогодишњу сарадњу са овом установом. Иако се током године обавља више састанака на 
општинама на којима школа има издвојена одељења, практикује се и један на крају 
школске године. Он је користан за обе установе јер се тада врши анализа у претходној и 
обављају припреме за наредну школску годину.  
 
     Испред НСЗ-а присутни су били: 
 
- Марчела Обућина - начелник одељења за додатно образовање и обуке 
- Зорица Живковић - испостава Барајево - саветник 
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- Тамара Мандић - испостава Сурчин- саветник 
- Данијела Самарџић - испостава Палилула- саветник 
- Тања Бјелобрк - испостава Београд центар - руководилац 
- Татјана Мијушковић - испостава Чукарица - руководилац 
- Бранка Радовић - испостава Нови Београд - руководилац 
- Мирослав Јовић - испостава Палилула- саветник 
- Бранислава Познановић - испостава Звездара - руководилац 
- Снежана Главашевић - испостава Вождовац- саветник 
- Ивана Бошковић - испостава Земун- саветник 
 
     Представници школе су били: 
 
- Љиљана Петровић - директорка 
- Драгана Савић - помоћник директора 
- Јелена Мајић - помоћник директора, наставник енглеског језика 
- Ненад Грковић - секретар школе 
- Комина Сејдо - андрагошки асистент 
- Радован Тешић - андрагог школе 
 
     Сви актери су благовремено обавештени о темама састанка, па је уобличен следећи   
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Иницијатива за потписивање споразума о сарадњи између ШООО „Ђуро Салај“ и НСЗ-а 
(обнавља се сваке године) 
2. Сумирање резултата сарадње школе и НСЗ-а у текућој школској години 
3. Припрема за упис полазника у новој 2020/2021. години 
4. Разно 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
 
1. 

 Састанак је отворила Љиљана Петровић указујући на ситуацију са ванредним 
стањем узрокованим због пандемије корона вирусом. Иако ванредно стање није на снази 
то је довело до померања бројних активности па тако и када је у питању припрема за нову 
школску годину с обзиром на сарадњу са Националном службом за запошљавање. Ранијих 
година практиковано је да се у априлу и мају обаве састанци на општинама и у школи што 
је омогућавало детаљнију припрему за идентификовање, саветовање и упућивање 
појединаца без основне школе да се упишу, а евидентирани су код НСЗ - а. Ове године 
обављају се уобичајене активности али са мањим могућностима да се сви механизми 
којима ове две установе располажу реализују у кратком временском периоду. Због тога је 
школа оставила могућност да се део активности може поновити и крајем августа и током 
септембра. Овде се највише мисли на упућивање евидентираних на НСЗ - у да упишу или 
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наставе основношколско образовање, који се из неког разлога нису одазивали позиву, 
закључила је Љ. Петровић.  
     Затим је Марчела Обућина нагласила да дугогодишње обнављање сарадње две установе 
није необично ако се има у виду да школа има велике кадровске и просторне ресурсе који 
одговарају основном образовању одраслих. Због тога је истакла да школа  ,,Ђуро Салај“ 
процентуално чини већину, у односу на друге школе, када се ради о упућивању 
евидентираних на НСЗ-у да упишу неку од школа.  
 
2. 
    Комина Сејдо је изнео неколико основних података за текућу годину који би били 
од важности за планирање активности у наредној. То је да је НСЗ склопио уговор са 113 
полазника школе о финансирању превоза, да је најтеже реализовати упис за оне који 
немају ниједан разред основне школе иако њихов број није мали. Отежавајућа околност је 
ове године што НСЗ још увек ради у минимуму због епидемије корона вирусом, додала је 
М.бОбућина, међутим, сматра да ипак неће бити проблем идентификовања, упућивања на 
саветовање и на крају упис полазника. С тим у вези Зорица Живковић је додала да на 
општини Барајево нема проблема у идентификовању оних без основне школе, већ у 
мотивацији да упишу и редовно похађају наставу. Већина представника НСЗ-а истакла је да 
највећи проблем постоји код грађана који се дуже време не јављају ни школи ни њима, 
„невидљиви“ су за систем. Осим тога велики је проблем превоз до школе, односно 
чињеница да немају сви полазници обезбеђено финансирање, да им један део износа 
одлази за одржавање рачуна, итд.  
     Сви присутни су се сагласили о настојању да се побољшају обуке за занимања које су пре 
неколико година биле сасвим солидно заступљене, међутим, почело је да слаби код 
полазника трећег циклуса интересовање за било коју обуку. Један од проблема је и „квота“ 
од најмање пет полазника за једну врсту обуке да би средња стручна школа могла да 
реализује обуку. Остало је отворено и нејасно који су узроци све мање заинтересованости 
за обукама, мада има неких показатеља (слабљење могућности запослења, жеља за 
одласком и радом у иностранство, непостојање обука за све области рада и сл.). Велика 
већина планираних активности до увођења ванредног стања је реализована (извештавање 
НСЗ-а о долазности полазника на наставу, упућивање грађана без завршене основне школе 
на наставак школовања и саветовање о значају и обавезности завршетка основне школе, 
сарадња школе и НСЗ-а по питању професионалне оријентације полазника ).    
 
3.    
      Надовезујући се на претходно, а везано за наредну школску годину, Мирослав Јовић 
је указао на одређене могућности сарадње школе, НСЗ-а и неких других установа. Пошто 
има великог искуства о потребама тржишта рада у западноевропским земљама, истакао је 
да се списак обука може проширити јер има неколико занимања доста тражених у свету 
рада. Остаје да школа обави истраживање о заинтересованости полазника, а НСЗ да утврди 
обим, могућности и препреке у њиховом реализовању.  
     Од стране М. Обућине и Љ. Петровић укратко је поновљен поступак у вези наредних 
активности за оне који први пут раде на окупљању полазника за упис у наредну годину, што 
се односи на неколико саветника из НСЗ-а који мењају колеге. Пошто се у јуну планирају 
теренске посете насељима у којима живе потенцијални полазници договорено је да ако 
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буде било проблема око ступања у контакт са некима, да се тражи помоћ од НСЗ-а, Центара 
за социјални рад и других установа.  
 
4.    
      Изнето је неколико нових података као што је повећан број жена у општини Барајево 
без завршене основне школе, чињеница да се један део грађана неће враћати у 
иностранство због епидемије корона вирусом, па да те околности и неке друге треба да се 
искористе ради ефикаснијег смањења неписмености у нашој земљи. 
     Саветници и руководиоци из НСЗ-а су на крају са присутнима из школе разменили 
информације о неколико интерних истраживања које су обавили током ове године, у циљу 
да друга установа искористи податке ради успешнијег смањења броја оних без завршене 
основне школе. Између осталих можда је најзначијније што је школа дала информације о 
подстицајима и баријерама које овогодишњи полазници имају у похађању наставе, а НСЗ о 
могућностима проширења образовног плана и програма обука, с обзиром на промене у 
свету рада. 
 
 
30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ 

 

 
Тим је одржао три састанка у току школске 2019/2020. године. Састанцима су 

присуствовали: Слађана Кнежевић Цвијетић, Тамара Дрпић, Јелена Марковић, Софија 
Анђелковић Тасић -  одсуствовала због боловања ,а присуствовао Војкан Протић( замена) и 
Драгана Савић-руководилац. 

С обзиром да циљ излета, екскурзија и наставе у природи као облика васпитно-
образовног рада упознавање ученика са односима у природној и друштвеној средини, 
упознавање са културним и историјским наслеђем веома је важна њихова реализација. 
Имајући у виду материјално стање наших полазника и немогућности школе да обезбеди 
иста нисмо били у могућности да реализујемо излете и екскурзије. Настава у природи је 
одржана на пунктовима. Неке испланиране посете нису реализоване због прекида наставе 
и проглашења ванредног стања-услед епидемије корона вируса. 

 
 
31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 
Извештај о раду финансијско-рачуноводствене службе Школе за основно образовање   

одраслих ,,Ђуро Салај“ Београд за школску 2019/2020. год. 
 
 

            
 У протеклом периоду финансијско - рачуноводствена служба је стручно и одговорно 
обављала  своје задатке. Поштовали су се рокови за извршењa и све обавезе урађене су на 
време и у складу за законом. 
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Радници ове службе похађали су семинар  и то:  
 
-Семинар на тему: Актуелна питања у изради финансијског извештаја за 2019. год. и 
новине у финансијском пословању јавног сектора /организатор Образовни информатор/. 
- За финансијско-рачуноводствену службу: Гордана Максић  и Драгана Бечејац Савковић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕДИ ШКОЛЕ 
Извештај о инспекцијским прегледима у 2019/20. школској години 

               Дана 13. 12. 2019. године комунални инспектор Десанка Новосел обавила је 
ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор у матичној згради у улици 
Војводе Миленка 33. Предмет надзора су били спољни делови зграде и двориште школе, а 
затим и у пословним просторијама матичне школске зграде. Надзор је обављен у току 
једног дана. 
                Број бодова према процени ннспектора је 0, односно у распону од 0 до 3, што 
показује изузетно низак ниво ризика, који се у инспекцијском надзору карактерише као 
„незнатан“. Због тога, нису наложене никакве мере које је школа требало да предузме. 
               Одговорно лице кспред школе,тога дана је била помоћник директора Драгана 
Савић због оправданог одсуства директора Љиљане Петровић.   

 
Архивирање 
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У октобру месецу 2019. године у школи је од стране Историјског архива Београда  

извршен стручни надзор над архивирањем, стручним одржавањем и одабирањем 
архивске грађе. Надзор је извршила Софија Чауш Миловановић, радник стручно надзорне 
службе архива. У складу са утврђеним чињеничним стањем и наложеним активностима 
Школа за основно образовање одраслих ''Ђуро Салај'', Немањина 28, Београд, је 
ригистратурски средила своју документацију закључно са 2019 –oм годином и исту је 
евидентирала у образац архивске књиге, под последњим бројем 333. Фотокопија књиге за 
период 1994-2019 је достављена Историјском архиву Београда дана 24.02.2020.године. 
Нормативна акта из области канцеларијског и архивског пословања су усвојена на седници 
Школског одбора дана 04.12.2019.године, а након тога и достављена Архиву на сагласност. 
Поменута акта су одобрена од стране Историјског архива Београда дана 27.12.2019.године, 
под бројем 03-15/105. Овом приликом је извршена процедура излучивања непотребног 
регистратурског материјала који је настајао у временском периоду од 1972 године до 2014. 
гопдине у укупној количини од 14 дужних метара. Након добијања решења од стране 
Историјског архива Београда, Школа за основно образовање одраслих ''Ђуро Салај'', 
Београд, је документацију предложену за излучивање дала  у прераду. Од оснивања школе 
ово је први пут да је регистратурски материјал сређен. 

Запошљавање 
 

              На основу члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'', бр. 88/2017, 27/2018 – др.Закон, 10/2019, и 6/2020), (у даљем тексту: 
Закон), а сходно Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-689/2020 од 
31.01.2020.године, Сагласности радне подгрупе Школске управе Београд број: 112-01-
55/2020-11 од 10.02.2020.године као и сагласности Синдикалне организације ШООО ''Ђуро 
Салај'' бр. 136 од 11.02.2020. године (фаза 1), Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-998/2020 од 07.02.2020.године, Сагласности радне подгрупе Школске управе Београд 
број: 112-01-55/2020-11/02  од 12.02.2020.године као и сагласности Синдикалне 
организације ШООО ''Ђуро Салај'' бр. 136/1 од 11.02.2020. године(друга фаза), Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-1530/2020 од 21.02.2020.године, Сагласности 
радне подгрупе Школске управе Београд број: 112-01-55/2020-11/03  од 28.02.2020.године 
као и сагласности Синдикалне организације ШООО ''Ђуро Салај'' бр. 290 од 09.03.2020. 
године (трећа фаза) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2325/2020 од 
13.03.2020.године, Сагласности радне подгрупе Школске управе Београд број: 112-01-
55/2020-11/04  од 22.05.2020.године као и сагласности Синдикалне организације ШООО 
''Ђуро Салај'' бр. 615 од 15.06.2020. године четврта фаза, расписани су конкурси на 
неодређено време за упражњена радна места на којима су запослени радили више година 
на одређено време. То су следећа радна места: Наставник предметне наставе математика 
- три извршиоца са пуним радним временом, секретар установе – један извршиоц са пуним 
радним временом (фаза 1); библиотекар – један извршиоц са пуним радним временом, 
дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове – један извршиоц са 
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пуним радним временом , стручни сарадник андрагог – један извршиоц са пуним радним 
временом (фаза 2),  наставник предметне наставе енглески језик – један извршиоц са 68% 
радног времена (фаза 3); наставник предметне наставе одговорно живљење у грађанском 
друштву  - један извршиоц са 55% радног времена и наставник разредне наставе – један 
извршиоц са пуним радним временом (фаза 4).  
Конкурси из прве и друге фазе су приведени крају. У рдни однос на неодређено време су 
примљени кандидати који су већ радили на тим радним местима на одређено време. 
Конкурси из  треће  и четврте фазе у моменту сачињавања овог извештаја приводе се крају. 
 

X РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 Извештај о раду Школског одбора у 2019/2020. школској години 
 

Скупштина града Београда је на својој седници одржаној 29. јуна 2018. године 
донела Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих ,,Ђуро Салај“, Београд, у саставу: представници запослених: Тамара Дрпић,  
Љубица Поповић,  Драгана Нешић, Бранка Илић, Александар Станковић, Слободан 
Трнинић и Добрила Ђорђевић. 

Скупштина града Београда, на седници оджаној 25. фебруара 2019.године , донела 
је Решење о разрешењу  дужности члана  Школског одбора Школе за основно 
образовање одраслих ,,Ђуро Салај“, Београд,  Добриле Ђорђевић, и Решење о именовању 
Јасмине Бојић за новог члана Школског одбора Школе за основно образовање одраслих 
,,Ђуро Салај“. 
 
У школској 2019/2020. години Школски одбор је: 
 
-Разматрао и усвојио Годишњи извештај о раду школе за 2018/2019. школску годину; 
-Разматрао и усвојио Годишњи извештај о раду директора школе за школску 2018/2019. 
годину; 
-Разматрао и усвојио Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину; 
-Разматрао и усвојио извештај о остваривању развојног плана рада школе на годишњем 
нивоу; 
-Разматрао и усвојио Извештај о остваривању плана стручног усавршавања; 
-Разматрање и  усвајање предлога – нацрта финансијског плана за 2020. годину; 
- Донео одлуку о именовању актива за развојно планирање; 
-Разматрао и усвојио Правилник о канцеларијском и архивском пословању; 
-Разматрао и усвојио Листу регистратурског материјала; 
-Разматрао и усвојио Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса; 
-Разматрао Правилник  о организацији и систематизацији послова и донео одлуку о 
давању сагласности на наведени правилник; 
-Разматрао и усвојио измену финансијског плана за 2019. годину; 
-Разматрао и усвојио Правила заштите од пожара; 
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-Разматрао и усвојио извештај пописних комисија о извршеном попису нефинансијске 
имовине (основних средстава и ситног инвентара) и финансијске имовине (благајне, 
обавеза и потраживања и обавеза) за 2019. годину; 
-Разматрао и усвојио извештај пописне комисије о попису школске библиотеке са стањем 
на 31. 12. 2020. године; 
-Разматрао и усвојио предлог финансијског плана за 2020. годину; 
-Разматрање и усвајање предлога плана набавки за 2020. годину; 
-Разматрао и усвојио  Годишњи обрачун  за период 01. 01. 2019. год. до 31. 12. 2019. 
Године; 
-Разматрао и усвојио Полугодишњи извештај о раду директора за 2019/2020. годину; 
-Упознао се са успехом полазника у школској 2019/2020. години; 
-Разматрао и усвојио Пословник о раду Школског одбора. 
 
У овом периоду Школски одбор је одржао укупно шест седница. 
 
 

 
Предедник Школског одбора  

Бранка Илић 
 

_________________________ 
 

 


