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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 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 63 године, 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 шездесетдвогодишњу праксу ове школе, открићемо њену васпитну, 
образовну и културну делатност, која је током протеклих шездесет три године, 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.  
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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 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. 

 
3. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 
 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, Старом сајмишту, Лединама и Реснику; 
- ОРЦ ''Сурчин''; 
 
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. 
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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 и сарадници - - - - -         5,5 - 5,5 
2. Запослени у настави - - - - 4,12 24,58 - 28,7 
3.Андрагошки асистент - 1 - - - - - 1 
4. Запослени који обављају  
     админ.финансијске послове 

- - 1,5 - - 2 - 3,5 

5. Помоћно техничко особље 6 1 - - - - - 7 
С в е г а 6 2 1,5 - 4 32,08 - 45,7 

                   
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 

до 2 год. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,1 – 10 год. 1 7 8 1 2 3 2 9 11 
10,1 – 20 год. 0,5 10 10,5 1,5 5       6,5 2 15 17 
20,1 – 30 год. 0      6 6 2 5 7 2 1 13 

30,1 – 35 год. 1      3 4 0 1 1 1 4 5 
35,1 – 40 год. 1 0 1 0 0 0 1     0 1 

С в е г а 3,5 26     29,5 4,5 13 17,5 8 42 47 
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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 2016/2017. 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, дечјим 
домовима и центрима за социјални рад. 
 У школској 2016/2017. години био је заступљен облик функционалног основног 
образовања одраслих: 

- одељења ФООО: I циклус – 11 одељења са 166 полазника, II – 10 одељења са 
165 полазника и III циклус са 12 одељења и 200 полазника. Укупно (I, II и III 
циклус) – 531 полазника; 

- у к у п н о заступљено 33 одељења са 531 полазником. 
 

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''; 
- 08:30 h: АД ''Сава'' Лазаревац; МЗ '' Ледине''; 
- 09:00 h и 15:00h: Војводе Миленка; 
- 10:30 h: КЦ ''Барајево''; 
- 08:00 h МЗ ''Ресник'', МЗ ''Ледине''; 
- 12:00 h: МЗ ''Ресник, ОРЦ ''Сурчин''.  

 
Настава се изводила у петодневној наставној недељи. Сви планирани часови су у 

потпуности одржани, јер се за одстутне наставнике организовала адекватна стручна 
замена. 

У периоду четворогодишњих санкција број полазника – запослених радника био је 
у сталном паду, јер нису били мотивисани да се укључују у основно образовање. По 
правилу, њихова лична примања су била испод сваког егзистенцијалног минимума за 
живот, нажалост често и после завршене основне школе.  

Треба истаћи да је реализација наставе веома отежана, јер су наставни пунктови 
(њих 8) 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. 
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IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПИСА ПОЛАЗНИКА 
 

На основу годишњег плана уписа полазника за школску 2016/17. годину, 
предвиђено је да  ШООО ''Ђуро Салај'' у оба уписна рока – септембарском упише 532 и 
фебруарском упише укупно 531 полазника у 33 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 2016/2017. 
години је: 

 
Циклус Одељење Полазници Укупно 

I 11 15 165 
II 10 15 150 
III 12 15 180 

Укупно 33 45 495 
 
 

Овако велики број издвојених одељења – пунктова, отежава организацију рада у 
школи. Убудуће би требало извршити концентрацију одељења у граду Београду у оквиру 
централне школе, како би се побољшала организација рада и повећало коришћење 
наставних средстава и учила у школи. То је једино могуће ако ШООО ''Браћа 
Стаменковић'' испоштује одлуку Владе Србије и пресели се у бивше просторије ОШ 
''Миодраг Матијевић Мрша'' на Звездари на основу одлуке Владе Реп. Србије од 20. 06. 
2002. године под бројем: 05 бр. 611-9322/2002 (''Сл. гласник Реп. Србије''бр. 36/2002.). 
 
Табела 5. Број одељења и полазника по пунктовима и облицима наставе у септембарском  
               уписном року, школске 2016/2017. године 
                                                       

Пунктови 

ФООО 

Оде- 
љења 

Пола- 
зници 

1.  Војводе Миленка 7 112 

2.  Жарково 4 62 

3.  Лазаревац 4 64 

4.  Барајево 3 47 
5.  Ресник 3 48 

6.  Сремчица 3 46 

7.  Старо сајмиште / / 

8.  Ледине 5 82 

9.  Сурчин 4 70 

Укупно 33 532 
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У одељењима I, II и III циклуса ФООО уписана су 532 полазника. 
Број одељења и полазника по пунктовима у фебруарском уписном року, школске 
2016/2017. године  
 
                                                         

 

 
Укупан број полазника у одељењима I, II и III циклуса ФООО је 531. 
 
Табела 7. Укупан број одељења и полазника по пунктовима и облицима наставе на крају 
школске 2016/2017. године 
                                      

 

 
 
 

 

Пунктови 
ФООО 

Оде- 
љења 

Пола- 
зници 

1.  Војводе Миленка 7 112 

2.  Жарково 3 54 

3.  Лазаревац 4 64 

4.  Барајево 3 47 
5.  Ресник 3 48 

6.  Сремчица 3 46 

7.  Старо сајмиште / / 

8.  Ледине 5 90 

9.  Сурчин 4 70 

Укупно 33 531 

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 15 3 47 3 50 

2.  Жарково 1 15 1 17 2 32 

3.  Лазаревац 2 32 1 16 1 16 

4.  Барајево 1 15 1 15 1 17 
5.  Ресник 1 15 1 18 1 15 

6.  Сремчица 1 15 1 16 1 15 

7.  Старо сајмиште / / / / / / 

8.  Ледине 2 29 1 16 2 35 
9. Сурчин 2 30 1 20 1 20 
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V УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. 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 532 полазника. Први циклус је 
похађао 171, други циклус 167, трећи циклус 194 полазника. 
       Полазници првог циклуса се не оцењују на полугодишту. 

Од 167 полазника другог циклуса, 62,87% је потпуно оцењено или 105 полазника,а 
неоцењених је било 22,75% или 38 полазника. 
 У трећем циклусу, од 194 полазника, 58,25% је потпуно оцењено или 113 полазника, а 
25,26% је неоцењено или 49 полазника. 
 
Детаљан извештај по циклусима и одељењима је приказан кроз следеће табеле: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2016/2017. годину. 

2016/2017. 

 

12 

 

 
УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ПОСЛЕ РАЗРЕДНОГ 

ИСПИТА 
 

Разред Број 
полазника 

Позитиван успех Недовољан 
успех 

Завршен 
5.разред 

Потпуно 
оцењени 

Неоцењени 
5 4 3 2 Укупно 

2/1 15 0 0 6 0 6 0 5 6 4 

% 100 0 0 40 0 40 0 33,33 40 26,67 

2/2 17 2 3 1 3 9 0 4 9 4 

% 100 11,76 17,65 5,88 17,65 52,94 0 23,53 52,94 23,53 

2/3 16 0 0 4 5 9 0 0 9 7 

% 100 0 0 25 31,25 56,25 0 0,00 56,25 43,75 

2/4 15 0 1 4 6 11 0 0 11 4 

% 100 0,00 6,67 26,67 40,00 73,33 0 0,00 73,33 26,67 

2/5 15 1 0 2 5 8 0 0 8 7 

% 100 6,67 0,00 13,33 33,33 53,33 0 0,00 53,33 46,67 

2/6 16 0 2 7 3 12 0 3 12 1 

% 100 0,00 12,50 43,75 18,75 75,00 0 18,75 75,00 6,25 

2/7 15 0 4 8 3 15 0 0 15 0 

% 100 0,00 26,67 53,33 20,00 100,00 0 0,00 100,00 0,00 

2/8 18 0 1 1 4 6 0 6 6 6 

% 100 0,00 5,56 5,56 22,22 33,33 0 33,33 33,33 33,33 

2/9 20 0 0 6 6 12 0 3 12 5 

% 100 0,00 0,00 30,00 30,00 60,00 0 15,00 60,00 25,00 

2/10 20 0 4 8 5 17 0 3 17 0 

% 100 0,00 20,00 40,00 25,00 85,00 0 15,00 85,00 0,00 

Укупно 167 3 15 47 40 105 0 24 105 38 

% 100,00 1,80 8,98 28,14 23,95 62,87 0,00 14,37 62,87 22,75 
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УСПЕХ  СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ПОСЛЕ РАЗРЕДНОГ 

ИСПИТА 
 

Разред Број 
полазника 

Позитиван успех Недовољан 
успех 

Завршен 
7.разред 

Потпуно 
оцењени 

Неоцењени 
5 4 3 2 Укупно 

3/1 16 1 2 4 3 10 0 1 10 5 

% 100 6,25 12,5 25 18,75 62,5 0 6,25 62,5 31,25 

3/2 17 0 2 4 7 13 0 1 13 3 

% 100 0,00 11,76 23,53 41,18 76,47 0 5,88 76,47 17,65 

3/3 16 1 1 3 0 5 0 7 5 4 

% 100 6,25 6,25 18,75 0,00 31,25 0 43,75 31,25 25,00 

3/4 17 0 2 3 1 6 0 4 6 7 

% 100 0,00 11,76 17,65 5,88 35,29 0 23,53 35,29 41,18 

3/5 15 1 2 1 4 8 0 1 8 6 

% 100 6,67 13,33 6,67 26,67 53,33 0 6,67 53,33 40,00 

3/6 15 2 3 2 2 9 0 4 9 2 

% 100 13,33 20,00 13,33 13,33 60,00 0 26,67 60,00 13,33 

3/7 17 0 0 6 1 7 0 0 7 10 

% 100 0,00 0,00 35,29 5,88 41,18 0 0,00 41,18 58,82 

3/8 15 0 3 2 2 7 0 6 7 2 

% 100 0,00 20,00 13,33 13,33 46,67 0 40,00 46,67 13,33 

3/9 15 1 0 5 1 7 0 3 7 5 

% 100 6,67 0,00 33,33 6,67 46,67 0 20,00 46,67 33,33 

3/10 16 0 1 4 7 12 0 3 12 1 

% 100 0,00 6,25 25,00 43,75 75,00 0 18,75 75,00 6,25 

3/11 18 0 0 11 4 15 0 2 15 1 

% 100 0,00 0,00 61,11 22,222 83,33 0 11,11 83,33 5,56 

3/12 17 0 1 10 3 14 0 0 14 3 

% 100 0,00 5,882 58,824 17,647 82,353 0 0,00 82,352941 17,64705882 

Укупно 194 6 17 55 35 113 0 32 113 49 

% 100 3,09 8,76 28,35 18,04 58,25 0,00 16,49 58,25 25,26 
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УСПЕХ  СЕПТЕМБАРСКИХ  ОДЕЉЕЊА  НА  КРАЈУ ШКОЛСКЕ   2016/ 2017. после разредног испита 
 
 

Одељење Број Одличан Вр.добар Добар Довољан Свега Недовољ. Неоцењен Завршен разред 

I циклус 171 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 32,14                 

II циклус 167 3 15 47 40 105 0 38 24 

% 31,39 0,56 2,82 8,83 7,52 19,74 0,00 7,14 4,51 

III циклус 194 6 17 55 35 113 0 49 32 

% 36,47 1,13 3,20 10,34 6,58 21,24 0,00 9,21 6,02 

Укупно 532 9 32 102 75 218 0 87 56 

% 100 1,69 6,02 19,17 14,10 40,98 0,00 16,35 10,53 
 

 
 
 
 
 
УСПЕХ ПОЛАЗНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 
На крају школске године, од 531 полазника, 59,89% је позитивно завршило разред тј. 318 
полазника. 
Први циклус -  од 166 полазника, успешно је  завршило 45,78% тј. 76 полазника, други циклус 
од 165 полазника је завршило 67,88% тј. 112 полазника, а трећи циклус од 200 полазника  
завршило 65% полазника тј. 130 полазника. 
Детаљан извештај успеха  по циклусима и одељењима је приказан у следећим табелама: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2016/2017. годину. 

2016/2017. 

 

15 

 

 
УСПЕХ ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

Разред Број 
полазника 

Позитиван успех Недовољан 
успех 

Потпуно 
оцењени 

Неоцењени 
5 4 3 2 Укупно 

1/1 15 0 4 3 2 9 0 9 6 

% 100 0,00 26,67 20,00 13,33 60,00 0 60,00 40,00 

1/2 16 0 0 3 3 6 0 6 10 

% 100 0,00 0,00 18,75 18,75 37,50 0 37,50 62,50 

1/3 16 0 0 1 6 7 0 7 9 

% 100 0,00 0,00 6,25 37,50 43,75 0 43,75 56,25 

1/4 15 1 2 0 2 5 0 5 10 

% 100 6,67 13,33 0,00 13,33 33,33 0 33,33 66,67 

1/5 15 1 2 3 0 6 0 6 9 

% 100 6,67 13,33 20,00 0,00 40,00 0 40,00 60,00 

1/6 15 1 3 3 0 7 0 7 8 

% 100 6,67 20,00 20,00 0,00 46,67 0 46,67 53,33 

1/7 15 1 3 3 1 8 0 8 7 

% 100 6,67 20,00 20,00 6,67 53,33 0 53,33 46,67 

1/8 15 0 2 6 2 10 0 10 5 

% 100 0,00 13,33 40,00 13,33 66,67 0 66,67 33,33 

1/9 14 1 0 4 1 6 0 6 8 

% 100 7,14 0,00 28,57 7,14 42,86 0 42,86 57,14 

1/10 15 0 3 2 1 6 0 6 9 

% 100 0,00 20,00 13,33 6,67 40,00 0 40,00 60,00 

1/11 15 1 5 0 0 6 0 6 9 

% 100 6,67 33,33 0,00 0 40,00 0 40,00 60,00 

Укупно 166 6 24 28 18 76 0 76 90 

% 100 3,61 14,46 16,87 10,84 45,78 0,00 45,78 54,22 
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УСПЕХ ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 
 

Разред Број 
полазника 

Позитиван успех Недовољан 
успех 

Потпуно 
оцењени 

Неоцењени 
5 4 3 2 Укупно 

2/1 17 0 0 5 5 10 0 10 7 

% 100 0 0 29,41 29,412 58,82 0 58,82 41,18 

2/2 13 3 3 2 2 10 0 10 3 

% 100 23,08 23,08 15,38 15,38 76,92 0 76,92 23,08 

2/3 16 0 0 3 6 9 0 9 7 

% 100 0 0 18,75 37,5 56,25 0 56,25 43,75 

2/4 17 0 3 7 2 12 0 12 5 

% 100 0,00 17,65 41,18 11,76 70,59 0 70,59 29,41 

2/5 15 0 1 4 2 7 0 7 8 

% 100 0,00 6,67 26,67 13,33 46,67 0 46,67 53,33 

2/6 16 0 3 6 1 10 0 10 6 

% 100 0,00 18,75 37,50 6,25 62,50 0 62,50 37,50 

2/7 17 0 3 6 4 13 0 13 4 

% 100 0,00 17,65 35,29 23,53 76,47 0 76,47 23,53 

2/8 18 0 0 2 6 8 0 8 10 

% 100 0,00 0,00 11,11 33,33 44,44 0 44,44 55,56 

2/9 16 1 2 8 4 15 0 15 1 

% 100 6,25 12,50 50,00 25,00 93,75 0 93,75 6,25 

2/10 20 0 2 11 5 18 0 18 2 

% 100 0,00 10,00 55,00 25,00 90,00 0 90,00 10,00 

Укупно 165 4 17 54 37 112 0 112 53 

% 100,00 2,42 10,30 32,73 22,42 67,88 0,00 67,88 32,12 
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УСПЕХ ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 
 

Разред Број 
полазника 

Позитиван успех Недовољан 
успех 

Потпуно 
оцењени 

Неоцењени 
5 4 3 2 Укупно 

3/1 17 1 2 7 1 11 0 11 6 

% 100 5,88 11,76 41,18 5,88 64,71 0 64,71 35,29 

3/2 17 0 2 8 1 11 0 11 6 

% 100 0,00 11,76 47,06 5,88 64,71 0 64,71 35,29 

3/3 16 1 2 4 1 8 0 8 8 

% 100 6,25 12,50 25,00 6,25 50,00 0 50,00 50,00 

3/4 17 1 4 3 2 10 0 10 7 

% 100 5,88 23,53 17,65 11,76 58,82 0 58,82 41,18 

3/5 15 0 1 3 6 10 0 10 5 

% 100 0,00 6,67 20,00 40,00 66,67 0 66,67 33,33 

3/6 16 1 2 7 1 11 0 11 5 

% 100 6,25 12,50 43,75 6,25 68,75 0 68,75 31,25 

3/7 17 0 0 4 3 7 0 7 10 

% 100 0,00 0,00 23,53 17,65 41,18 0 41,18 58,82 

3/8 15 1 5 5 1 12 0 12 3 

% 100 6,67 33,33 33,33 6,67 80,00 0 80,00 20,00 

3/9 15 1 4 4 0 9 0 9 6 

% 100 6,67 26,67 26,67 0,00 60,00 0 60,00 40,00 

3/10 15 0 1 5 4 10 0 10 5 

% 100 0,00 6,67 33,33 26,67 66,67 0 66,67 33,33 

3/11 20 0 3 4 4 11 0 11 9 

% 100 0,00 15,00 20,00 20 55,00 0 55,00 45,00 

3/12 20 1 2 14 3 20 0 20 0 

% 100 5,00 10,00 70,00 15,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

Укупно 200 7 28 68 27 130 0 130 70 

% 100 3,50 14,00 34,00 13,50 65,00 0,00 65,00 35,00 
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УСПЕХ  ФЕБРУАРСКИХ  ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

Одељењ
е Број 

Одлича
н 

Вр.доба
р Добар 

Довоља
н Свега 

Недовоља
н 

Неоцење
н 

I циклус 166 6 24 28 18 76 0 90 

% 31,26 1,13 4,52 5,27 3,39 14,31 0,00 16,95 

II циклус 165 4 17 54 37 112 0 53 

% 31,07 0,75 3,20 10,17 6,97 21,09 0,00 9,98 

III циклус 200 7 28 68 27 130 0 70 

% 37,66 1,32 5,27 12,81 5,08 24,48 0,00 13,18 

Укупно 531 17 69 150 82 318 0 213 

% 100 3,20 12,99 28,25 15,44 59,89 0,00 40,11 

 
 
 
 
Пробни завршни испит је одржан 7. и 8. априла. На пробни завршни испит изашло је 85 
полазника. Тиме су се они упознали са правилима и задацима који их чекају у јуну на 
завршном испиту. 
На крају школске 2016/17. године, у 33 одељења ФООО био је 531 полазник.  

Завршни испит у јунском року - од 200 полазника трећег циклуса,  у базу података 
пријављено је 157 полазника. На завршни испит у јунском року је изашло 115 полазника и  
положило 108 полазника. Од тога, седам полазника је раније завршило осми разред (школске 
2011/12. и  2015/16. године). Шеснаест полазника је предало листу жеља за упис у средњу школу и 
уписало се, док старији од седамнаест година који  су желели да упишу средњу школу уписивали 
су се преко школске управе. Њих је било четири. У августу је пријављено седам полазника, од 
којих је два положило. То значи да је у школској 2016/17. години 110 полазника завршило основну 
школу. У јунском року школске 2016/17. године је пријављено 7 полазника који су раније 
завршили осми разред сви су положили завршни испит. У августу је пријављено 7 полазника из 
школске 2016/17. на завршни испит је изашло 2 полазника који су положили. Дакле, укупно је 
положило и завршило основну школу 110 полазника. 
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1. Успех полазника школе у последњих седам година 

 
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% 

 
 Ако погледамо успех полазника у последњих седам година, видећемо да је он у 
2016/17. години лошији у односу на претходну годину. 
 
СТРУКТУРА ПОЛАЗНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ   
 
1. Полна структура полазника септембарских одељења 
 
Од  171 полазника првог циклуса - мушких полазника је било 37,43% ,а женских 62,57%. 
Од 167 полазника другог циклуса - мушких полазника је било 43,11%, а женских 56,89%. 
Од 194 полазника трећег циклуса - мушких полазника је било 55,67%, а женских 44,33%. 
Од укупног броја полазника-532 - мушких полазника је било 45,86%, а женских 54,14%. 
 
2. Старосна структура полазника септембарских одељења 
 
У првом циклусу 12,87 % од 15-17 година, 8,77% од 18-20 год, 8,77% од 21-24 год, 28,07% 
од 25-34 год, 24,56% од 35-44 год, 16,96% је било старије од 45 година. 
 
У другом циклусу 2,99% полазника је имало до 15 година, 22,16% од 15-17 година, 7,19% 
од 18-20 год, 4,19% од 21-24 год, 23,95% од 25-34 год, 22,75% од 35-44год, 16,77% је било 
старије од 45 година. 
 
У трећем циклусу 1,03% полазника је имало до 15 година, 39,69% од 15-17 година, 6,7% од 
18-20 год, 8,25% од 21-24 год, 19,07% од 25-34 год, 18,04% од 35-44 год, 7,22% је било 
старије од 45 година. 
 
Од укупног броја - 532 полазника, 1,32% полазника је имало до 15 година, 25,56% од 15-17 
година, 7,52% од 18-20 год, 7,14% од 21-24 год, 23,50% од 25-34 год, 21,62%од 35-44год, 
13,35% је било старије од 45 године. 
 
Детаљан извештај по одељењима је у табеларном приказу. 
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ПОЛНА И СТАРОСНА  СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2016/2017. 
 

одељење 
Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

I/1 9 6 15 0 2 0 0 2 2 9 

% 60,00 40,00 100 0,00 13,33 0,00 0,00 13,33 #REF! 60,00 

I/2 11 5 16 0 2 2 2 3 5 2 

% 68,75 31,25 100 0,00 12,50 12,50 12,50 18,75 31,25 12,50 

I/3 10 6 16 0 3 3 1 1 1 7 

% 62,50 37,50 100 0,00 18,75 18,75 6,25 6,25 6,25 43,75 

I/4 4 11 15 0 0 1 1 7 3 3 

% 26,67 73,33 100 0,00 0,00 6,67 6,67 46,67 20,00 20,00 

I/5 5 10 15 0 1 0 3 6 3 2 

% 33,33 66,67 100 0,00 6,67 0,00 20,00 40,00 20,00 13,33 

I/6 6 9 15 0 4 3 1 3 4 0 

% 40,00 60,00 100 0,00 26,67 20,00 6,67 20,00 26,67 0,00 

I/7 6 9 15 0 2 2 2 7 2 0 

% 40,00 60,00 100 0,00 13,33 13,33 13,33 46,67 13,33 0,00 

I/8 5 12 17 0 4 1 1 5 5 1 

% 29,41 70,59 100 0,00 23,53 5,88 5,88 29,41 29,41 5,88 

I/9 5 11 16 0 2 2 0 4 8 0 

% 31,25 68,75 100 0,00 12,50 12,50 0,00 25,00 50,00 0,00 

I/10 1 14 15 0 2 0 1 5 4 3 

% 6,67 93,33 100 0,00 13,33 0,00 6,67 33,33 26,67 20,00 

I/11 2 14 16 0 0 1 3 5 5 2 

% 12,50 87,50 100 0,00 0,00 6,25 18,75 31,25 31,25 12,50 

укупно 64 107 171 0 22 15 15 48 42 29 

% 37,43 62,57 100 0,00 12,87 8,77 8,77 28,07 24,56 16,96 
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ПОЛНА И СТАРОСНА  СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2016/ 2017. 
 

одељење 
Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

II/1 10 5 15 0 6 0 2 6 1 0 

% 66,67 33,33 100 0,00 40,00 0,00 13,33 40,00 6,67 0,00 

II/2 6 11 17 4 4 5 0 1 0 3 

% 35,29 64,71 100 23,53 23,53 29,41 0,00 5,88 0,00 17,65 

II/3 6 10 16 0 1 2 2 3 4 4 

% 37,50 62,50 100 0,00 6,25 12,50 12,50 18,75 25,00 25,00 

II/4 9 6 15 0 1 2 0 1 3 8 

% 60,00 40,00 100 0,00 6,67 13,33 0,00 6,67 20,00 53,33 

II/5 8 7 15 1 5 1 0 2 4 2 

% 53,33 46,67 100 6,67 33,33 6,67 0,00 13,33 26,67 13,33 

II/6 6 10 16 0 2 1 1 8 1 3 

% 37,50 62,50 100 0,00 12,50 6,25 6,25 50,00 6,25 18,75 

II/7 8 7 15 0 4 1 1 5 4 0 

% 53,33 46,67 100 0,00 26,67 6,67 6,67 33,33 26,67 0,00 

II/8 7 11 18 0 3 0 0 4 8 3 

% 38,89 61,11 100 0,00 16,67 0,00 0,00 22,22 44,44 16,67 

II/9 8 12 20 0 5 0 1 3 9 2 

% 40,00 60,00 100 0,00 25,00 0,00 5,00 15,00 45,00 10,00 

II/10 4 16 20 0 6 0 0 7 4 3 

% 20,00 80,00 100 0,00 30,00 0,00 0,00 35,00 20,00 15,00 

укупно 72 95 167 5 37 12 7 40 38 28 

% 43,11 56,89 100 2,99 22,16 7,19 4,19 23,95 22,75 16,77 
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ПОЛНА И СТАРОСНА  СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2016/ 2017. 

 
 

одељење 
Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

III/1 8 8 16 1 9 1 1 3 1 0 

% 50,00 50,00 100 6,25 56,25 6,25 6,25 18,75 6,25 0,00 

III/2 12 5 17 0 7 1 0 2 3 4 

% 70,58824 29,41176 100 0,00 41,18 5,88 0,00 11,76 17,65 23,53 

III/3 10 6 16 0 9 2 0 2 3 0 

% 62,50 37,50 100 0,00 56,25 12,50 0,00 12,50 18,75 0,00 

III/4 9 8 17 0 5 2 4 1 4 1 

% 52,94 47,06 100 0,00 29,41 11,76 23,53 5,88 23,53 5,88 

III/5 8 7 15 0 7 4 0 3 1 0 

% 53,33 46,67 100 0,00 46,67 26,67 0,00 20,00 6,67 0,00 

III/6 11 4 15 1 7 1 1 0 3 2 

% 73,33 26,67 100 6,67 46,67 6,67 6,67 0,00 20,00 13,33 

III/7 15 2 17 0 3 0 2 5 7 0 

% 88,24 11,76 100 0,00 17,65 0,00 11,76 29,41 41,18 0,00 

III/8 6 9 15 0 6 0 2 5 1 1 

% 40,00 60,00 100 0,00 40,00 0,00 13,33 33,33 6,67 6,67 

III/9 4 11 15 0 7 0 2 3 2 1 

% 26,67 73,33 100 0,00 46,67 0,00 13,33 20,00 13,33 6,67 

III/10 3 13 16 0 2 0 1 7 4 2 

% 18,75 81,25 100 0,00 12,50 0,00 6,25 43,75 25,00 12,50 

III/11 10 8 18 0 8 2 3 2 3 0 

% 55,56 44,44 100 0,00 44,44 11,11 16,67 11,11 16,67 0,00 

III/12 12 5 17 0 7 0 0 4 3 3 

% 70,59 29,41 100 0,00 41,18 0,00 0,00 23,53 17,65 17,65 

укупно 108 86 194 2 77 13 16 37 35 14 

% 55,67 44,33 100 1,03 39,69 6,70 8,25 19,07 18,04 7,22 
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УКУПНА  ПОЛНА  И  СТАРОСНА   СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ  ОДЕЉЕЊА НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  
2016/2017. 

 

разред 
пол године старости 

М Ж укупно до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44  преко 45 
I 
циклус 64 107 171 0 22 15 15 48 42 29 

% 37,43 62,57 100 0,00 12,87 8,77 8,77 28,07 24,56 16,96 
II 
циклус 72 95 167 5 37 12 7 40 38 28 

% 43,11 56,89 100 2,99 22,16 7,19 4,19 23,95 22,75 16,77 
III 
циклус 108 86 194 2 77 13 16 37 35 14 

% 55,67 44,33 100 1,03 39,69 6,70 8,25 19,07 18,04 7,22 

Укупно 244 288 532 7 136 40 38 125 115 71 

% 45,86 54,14 100 1,32 25,56 7,52 7,14 23,50 21,62 13,35 
 

Полна структура полазника фебруарских одељења 
 
Од  166 полазника првог циклуса - мушких полазника је било 36,14% ,а женских 63,86%. 
Од 165 полазника другог циклуса - мушких полазника је било 45,45%, а женских 54,55%. 
Од 200 полазника трећег циклуса - мушких полазника је било 54%, а женских 46%. 
Од укупног броја полазника - 531 - мушких полазника је било 45,76%, а женских 54,24%. 
 
 
 
 
3. Старосна структура полазника фебруарских одељења 
 
У првом циклусу 12,05 % од 15-17 година, 10,24% од 18-20 год, 9,04% од 21-24 год, 24,70% 
од 25-34 год, 25,90% од 35-44год, 18,07% је било старије од 45 година. 
 
У другом циклусу 0,61% полазника је имало до 15 година, 21,82% од 15-17 година, 7,27% 
од 18-20 год, 4,85% од 21-24 год, 21,82% од 25-34 год, 23,64% од 35-44год, 20% је било 
старије од 45 година. 
 
У трећем циклусу је имало 12,05% од 15-17 година, 10,24% од 18-20 год, 9,04% од 21-24 
год, 24,70% од 25-34 год, 25,90%од 35-44год, 18,07% је било старије од 45 година. 
 
Од укупног броја - 531 полазника, 0,38% полазника је имало до 15 година, 23,54% од 15-17 
година, 9,6% од 18-20 год, 6,97% од 21-24 год, 21,85% од 25-34 год, 23,54%од 35-44год, 
14,12% је било старије од 45 године. 
 
Детаљан извештај по одељењима је у табеларном приказу. 
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ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2016/ 2017. 
 

одељење 
Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

I/1 9 6 15 0 0 1 0 0 5 9 

% 60,00 40,00 100 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 60,00 

I/2 11 5 16 0 2 2 2 3 4 3 

% 68,75 31,25 100 0,00 12,50 12,50 12,50 18,75 25,00 18,75 

I/3 10 6 16 0 3 3 1 1 1 7 

% 62,50 37,50 100 0,00 18,75 18,75 6,25 6,25 6,25 43,75 

I/4 4 11 15 0 0 1 1 7 3 3 

% 26,67 73,33 100 0,00 0,00 6,67 6,67 46,67 20,00 20,00 

I/5 4 11 15 0 1 0 3 5 4 2 

% 26,67 73,33 100 0,00 6,67 0,00 20,00 33,33 26,67 13,33 

I/6 7 8 15 0 4 4 1 2 4 0 

% 46,67 53,33 100 0,00 26,67 26,67 6,67 13,33 26,67 0,00 

I/7 5 10 15 0 2 2 2 7 2 0 

% 33,33 66,67 100 0,00 13,33 13,33 13,33 46,67 13,33 0,00 

I/8 3 12 15 0 4 1 1 4 4 1 

% 20,00 80,00 100 0,00 26,67 6,67 6,67 26,67 26,67 6,67 

I/9 5 9 14 0 2 2 0 2 7 1 

% 35,71 64,29 100 0,00 14,29 14,29 0,00 14,29 50,00 7,14 

I/10 1 14 15 0 2 0 1 5 4 3 

% 6,67 93,33 100 0,00 13,33 0,00 6,67 33,33 26,67 20,00 

I/11 1 14 15 0 0 1 3 5 5 1 

% 6,67 93,33 100 0,00 0,00 6,67 20,00 33,33 33,33 6,67 

укупно 60 106 166 0 20 17 15 41 43 30 

% 36,14 63,86 100 0,00 12,05 10,24 9,04 24,70 25,90 18,07 
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ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2016/ 2017. 
 

одељење 
Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

II/1 10 7 17 0 5 2 1 4 4 1 

% 58,82 41,18 100 0,00 29,41 11,76 5,88 23,53 23,53 5,88 

II/2 6 7 13 0 8 1 3 0 1 0 

% 46,15 53,85 100 0,00 61,54 7,69 23,08 0,00 7,69 0,00 

II/3 6 10 16 0 1 2 2 2 6 3 

% 37,50 62,50 100 0,00 6,25 12,50 12,50 12,50 37,50 18,75 

II/4 10 7 17 0 1 1 1 1 2 11 

% 58,82 41,18 100 0,00 5,88 5,88 5,88 5,88 11,76 64,71 

II/5 8 7 15 0 3 2 0 3 3 4 

% 53,33 46,67 100 0,00 20,00 13,33 0,00 20,00 20,00 26,67 

II/6 6 10 16 0 2 1 0 9 1 3 

% 37,50 62,50 100 0,00 12,50 6,25 0,00 56,25 6,25 18,75 

II/7 10 7 17 1 4 2 0 3 5 2 

% 58,82 41,18 100 5,88 23,53 11,76 0,00 17,65 29,41 11,76 

II/8 8 10 18 0 3 0 0 4 7 4 

% 44,44 55,56 100 0,00 16,67 0,00 0,00 22,22 38,89 22,22 

II/9 7 9 16 0 4 0 1 2 7 2 

% 43,75 56,25 100 0,00 25,00 0,00 6,25 12,50 43,75 12,50 

II/10 4 16 20 0 5 1 0 8 3 3 

% 20,00 80,00 100 0,00 25,00 5,00 0,00 40,00 15,00 15,00 

укупно 75 90 165 1 36 12 8 36 39 33 

% 45,45 54,55 100 0,61 21,82 7,27 4,85 21,82 23,64 20,00 
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ПОЛНА И СТАРОСНА  СТРУКТУРА  ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2016/ 2017. 
 

одељење 
Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

III/1 8 9 17 0 11 1 1 3 1 0 

% 47,06 52,94 100 0,00 64,71 5,88 5,88 17,65 5,88 0,00 

III/2 11 6 17 0 4 1 0 3 8 1 

% 64,71 35,29 100 0,00 23,53 5,88 0,00 17,65 47,06 5,88 

III/3 10 6 16 0 7 3 0 3 2 1 

% 62,50 37,50 100 0,00 43,75 18,75 0,00 18,75 12,50 6,25 

III/4 8 9 17 1 3 0 4 4 4 1 

% 47,06 52,94 100 5,88 17,65 0,00 23,53 23,53 23,53 5,88 

III/5 8 7 15 0 6 3 2 1 3 0 

% 53,33 46,67 100 0,00 40,00 20,00 13,33 6,67 20,00 0,00 

III/6 12 4 16 0 8 2 0 1 2 3 

% 75,00 25,00 100 0,00 50,00 12,50 0,00 6,25 12,50 18,75 

III/7 15 2 17 0 0 3 2 5 7 0 

% 88,24 11,76 100 0,00 0,00 17,65 11,76 29,41 41,18 0,00 

III/8 7 8 15 0 2 6 0 3 3 1 

% 46,67 53,33 100 0,00 13,33 40,00 0,00 20,00 20,00 6,67 

III/9 4 11 15 0 7 0 2 3 2 1 

% 26,67 73,33 100 0,00 46,67 0,00 13,33 20,00 13,33 6,67 

III/10 2 13 15 0 2 0 0 8 3 2 

% 13,33 86,67 100 0,00 13,33 0,00 0,00 53,33 20,00 13,33 

III/11 11 9 20 0 10 2 3 2 3 0 

% 55,00 45,00 100 0,00 50,00 10,00 15,00 10,00 15,00 0,00 

III/12 12 8 20 0 9 1 0 3 5 2 

% 60,00 40,00 100 0,00 45,00 5,00 0,00 15,00 25,00 10,00 

укупно 108 92 200 1 69 22 14 39 43 12 

% 54,00 46,00 100 0,50 34,50 11,00 7,00 19,50 21,50 6,00 
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УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 
2016/2017. ГОДИНЕ 

 

разред 
пол године старости 

М Ж укупно до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44  преко 45 
I 
циклус 60 106 166 0 20 17 15 41 43 30 

% 36,14 63,86 100 0,00 12,05 10,24 9,04 24,70 25,90 18,07 
II 
циклус 75 90 165 1 36 12 8 36 39 33 

% 45,45 54,55 100 0,61 21,82 7,27 4,85 21,82 23,64 20,00 
III 
циклус 108 92 200 1 69 22 14 39 43 12 

% 54,00 46,00 100 0,50 34,50 11,00 7,00 19,50 21,50 6,00 

Укупно 243 288 531 2 125 51 37 116 125 75 

% 45,76 54,24 100 0,38 23,54 9,60 6,97 21,85 23,54 14,12 
 

 
 
 
 
Сарадња са ЈКП "Зеленило" 
 
Током школске године 2016/2017, наша школа је успешно сарађивала са ЈКП 

"Зеленило". Сарадња се састојала у томе што је већина њихових стално запослених 
радника који нису имали завршену осмогодишњу школу стекла диплому о завршеном 
основном образовању у нашој школи. Овај изузетан успех остварен је захваљујући томе 
што је управа ЈКП "Зеленило" имала свест о неопходности образовања и смањивању броја 
неписмених у нашој земљи, те се настава одвија у школским просторијама. 

У школској 2016/2017. у нашу школу уписано је 25 радника ЈКП "Зеленило" и  
завршило је њих 5 трећи циклус. Остали полазници су завршили први и други циклус. 
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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. 

 
 

УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА СЕМИНАРИМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 
 

Ред. 
бр. 

Презиме и име Катал. бр. Свега 
сати 

Катал. бр. Свега 
сати 

Укупно 
сати 

1. Дамјановић Бранка 
Директор 

241 
220-4/17 
523-4/17 
 

8 
1 
1 

570-512/2016 16 26 

2. Пауновић Валенитина 
Стр. сарадник - андрагог 

     

3. Павловић Сњежана 
Стр. сарадник - соц. радник 

570-141/2016 
570-179/2016 

8 
8 

  16 

4. Koмина Сејдо 
Андрагошки асистент 

     

5. Андрић Драган 
Наст. дигитал. писмености 
 

570-241 16   16 

6. Анђелковић Тасић Софија 
Наст. историје 

570-512/16 
1652-4 

16 
 1  

  17 

7. Баловић Срђан 
Наст. математике 

570-241 16   16 

 Бјелић Драгана 
 

570-241 16   16 

8. Врањеш Марија 
Наст. српског језика 

713 
220-4/17 
523-4/17 
 

24 
1 
1 

  26 

9. Дрпић Тамара 
Наст. разредне наставе 

570-680/2016 

570-241 
 

8 
16 

  24 

10. Ђоковић Мина 
Наст. разредне наставе 

570-512/2016 16   16 

11. Ђујић Бурсаћ Марија 
Наст. енгл. језика 

     

12. Ђурђев Јасмина 
Наст. математике 

570-241 16   16 

13. Живковић Радоица 
Наст. геог. и одг. живљења 

 
613 
570-241 

 
8 
16 

570-512/2016 16 40 
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14. Зивговић Љубица 
Наст. историје 

1652-4 
570-512/2016 

1 
16 

  17 

15. Илић Бранка 
Наст. српског језика 

570-241 
713 

16 
24 

  40 
 

16. Јовић Биљана 
Наст. српског језика 

713 24   24 

17. КнежевићЦвијетић Слађана 
Наст. српског језика 

713 
 
570-512/2016 
 

24 
 
16 

  40 
 

18. Копуновић Зора 
Наст. физике  

570-512/2016 16   16 

19. Краковић Вучић 
Наст. физике, хемије и ТО 

     

20. Краковић Емилија 
Наст. разредне наставе 

570-241/16 
570-680/16 

16 
8 

ЗЗУ 
 

3 27 

21. Кртинић Шимуновић 
Гордана 
Наст. дигитал. писмености 

570-241 16   16 

22. Мајић Јелена 
Наст. енглеског језика 

570-241 16   16 

23. Максимовић Јасмина 
Наст. енглеског језика 

570-241 16   16 

24. Maрковић Јелена 
Наст. разредне наставе 

     

25. Матић Данијела 
Наст. разредне наставе 

ЗЗУ 
111 
 

3 
8 

  11 

26. Матовић Вукосава 
Наст. биологије 

111 
33У 

8 
3 

570-512/2016 16 27 

27. Младеновић Драгана 
Наст. биологије 

111 
ЗЗУ 

8 
3 

570-512 16 27 

28. Младеновић Стојан 
Наст. историје и географије 

570-512 16   16 

29. Нешић Драгана 
Наст. дигитал. писмености 

570-241 
570-24/2016 

16 
20 

  36 

30. Продановић Кристина 
Наст. основ. живот.вештине 

570-241 16   16 

31. Петровић Љиљана 
Наст. разредне наставе 

111 8   8 

32. Петровић Љиљана 
Наст. хемије и ТО 

613 
 

8 570-512/2016 16 24 

33. Поповић Љубица 
Наст. разредне наставе 

570-680 
ЗЗУ 

8 
3 

  11 

34. Радић Страхиња 
Наст. математике 

570-512/16 
420 
424 

16 
2 
2 

570-680 
570-348 

8 
8 

36 

35. Радоњић Светлана 
Наст. српског језика 

570-512/16 
 

16   16 

36. Савић Драгана 
Наст. географије 

570-241 16   16 
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37. Тешић Радован 
Стр. сарадник - андрагог 

570-241 
570-512/2016 

16 
16 

  32 

38. Теофиловић Томић Снежана 

Наст. математике 

570-512/2016 
570-348/2016 

16 
8 

  24 

 Тодоровић Весна 
Наст. енглеског језиика 

570-241 16   16 

39. Шорић Емилија 
 

570-241 
570-1 

16 
8 

  24 

 
 
 
 

СЕМИНАРИ КОЈЕ СУ ЗАПОСЛЕНИ ПОХАЂАЛИ У 2016/2017. 
 

-Завод  за унапређење образовања и васпитања: 
 
570-141/2016 – ''Социјално неприхваћено дете: начини идентификације, узроци, последице'' – 
одржан 05.11.2016. – у трајању од 8 сати 
570-179/2016 – ''Социјално неприхваћено дете: подршка и интеграција у вршњачку групу'' – 
одржан 06.11.2016. – у трајању од 8 сати 
613 – ''Иновативни садржаји у економској географији као подстицај развијању наставничких   

компетенција – одржан 03.12.2016. – 8 бодова 
570-512/2016 – ''Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха'' – одржан 15-
16. 12.2016. – у трајању од 16 сати 
- 420 Математичка трибина – ''Савремена настава математике'' – одржана 06.12.2016. – у трајању 

од 2 сата 
-424 Математичка трибина –''Мислиша 2017'' – утисци и задаци – одржана 04.04.2017. -  у трајању 

од 2 сата 
111 – ''Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити 

конфликт на конструктиван начин'' – одржан 28.01.2017. – у трајању од 8 сати 
1652-4/2017 – ''Савремена историографија и настава историје – нови правци, теме, изазови'' – 

одржан 05.02.2017. – 1 бод 
570-680/2016 – ''Комплексна метода у настави почетног читања и писања'' – одржан 28.01.2017. -  

у трајању од 8 сати 
570-348/2016 – ''Нестандардни математички задаци'' – одржан 10.02.2017. -  у трајању од 8 сати 
570-1/2016 – Основе савременог библиотекарства за школске библиотеке – одржан 07.04.2017. – у 
трајању од 8 сати 
713 – 58. Републички зимски семинар – одржан 09,10. и 11. 02.2017. – у трајању од 24 сата 
570-241/2016 – ''Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља'' – одржан 24.12.2016. – у 

трајању од 16 сати 
241 – Архимедесов математички практикум – Нестандардни математички задаци – одржан 

10.02.2017. – у трајању осд 8 сати 
220-4/2017 – ''Учити о холокаусту: утопија или шанса – образовне праксе и педагошки изазови'' – 
одржан 21.04.2017. – 1 бод 
570-24/2016. – ''Умеће одрастања – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и 
превентивни рад са адолесцентима) -  одржан 12-14.05.2107. – у трајању од 20 сати 
523-4/2017 – ''Учење за будућност – примена технологије у образовању'' – одржан 20.06.2017. – 1 
бод 
-ЗЗУ – Завод за уџбенике – Анализа примене у настави уџбеника за основну школу – 28.01.2017. – 
у трајању од 3 сата 
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УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА СЕМИНАРИМА ОД ШКОЛСКЕ 2014. ГОДИНЕ - УКУПНО 

 
 

Ред. 
бр. 

Презиме и име Укупно 
сати 

1. Дамјановић Бранка 
Директор 

144 

2. Пауновић Валентина 
Стр. сарадник - андрагог 

56 

3. Павловић Сњежана 
Стр. сарадник - соц. радник 

120 

4. Koмина Сејдо 
Андрагошки асистент 

48 

5. Анђелковић Тасић Софија 
Наст. историје 

114 

6. Андрић Драган 
Наст. дигиталне писмености 

40 
 

7. Баловић Срђан 
Наст. математике 

94 

8. Бјелић Драгана 16 
 

9. Врањеш Марија 
Наст. српског језика 

98 

10. Дрпић Тамара 
Наст. разредне наставе 

97 
 

11. Ђоковић Мина 
Наст. разредне наставе 

96 

12. Ђујић Бурсаћ Марија 
Наст. енгл. језика 

24 

13. Ђурђев Јасмина 
Наст. математике 

82 

14. Зивговић Љубица 
Наст. историје 

127 

15. Илић Бранка 
Наст. српског језика 

112 

16. Јовић Биљана 
Наст. српског језика 

64 

17. Јовичић Драгана 
Наст. раз.наст.+библиотекар 

40 

18. КнежевићЦвијетић Слађана 
Наст. српског језика 

118 
 

19. Копуновић Зора 
Наст. физике  

100 

20. Краковић Вучић 
Наст. физике, хемије и ТО 

52 

21. Краковић Емилија 27 
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22. Кртинић Шимуновић 
Гордана 
Наст. дигитал. писмености 

104 

23. Мајић Јелена 
Наст. енглеског језика 

96 

24. Максимовић Јасмина 
Наст. енглеског језика 

80 

25. Maрковић Јелена 
Наст. разредне наставе 

48 

26. Матић Данијела 
Наст. разредне наставе 

83 

27. Матовић Вукосава 
Наст. биологије 

69 

28. Младеновић Драгана 
Наст. биологије 

85 

29. Младеновић Стојан 
Наст. историје и географије 

102 

30. Нешић Драгана 
Наст. дигиталне писменссти 

52 

31. Продановић Кристина 
Наст. одг. живљења у грађ. друш. 

32 

32. Петровић Љиљана 
Наст. разредне наставе 

101 

33. Петровић Љиљана 
Наст. хемије и ТО 

108 

34. Поповић Љубица 
Наст. разредне наставе 

150 

35. Радић Страхиња 
Наст. математика 

100 

36. Радоњић Светлана 
Наст. српског језика 

100 

37. Савић Драгана 
Наст. географије 

94 

38. Тешић Радован 32 

 Теофиловић Томић Снежана 
Наст. математике 

88 

39. Тодоровић Весна 
Наст. енглеског језика 

16 

40. Шорић Емилија-библиотекар 24 

41. Живковић Радоица 
Наст. географије 

48 

42. Ненад Грковић - секретар 16 
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          У нашој школи одржан је 15. и 16. децембра семинар под називом ''Дијагностика, 
превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика''. Реализатори семинара 
били су проф. Борислав Станојловић, проф. Весна Краварушић, проф. Милован Ђурић, проф. 
Слободанка Гашић – Павишић и проф. Првослав Јанковић. Учесници семинара су били наставници 
из три школе за основно образовање одраслих - ШООО ''Ђуро Салај'' и  ШООО ''Браћа 
Стаменковић'' из Београда и Школе за основно образовање одраслих ''Обреновац'' из Обреновца.  
                  Током дводневног семинара наставници су имали прилике да се упознају са различитим 
факторима који могу ометати успех у учењу одраслих, као што су породица и шира друштвена 
средина, слаба мотивација за учење, избор садржаја, метода и техника учења као и многи други. 
Проблеми у учењу одраслих су овом приликом конкретизовани и прилагођени с обзиром на 
полазнике школа, што семинару даје велику практичну вредност, а наставницима помоћ у 
свакодневном раду. Осим тога, у уводном делу семинара учесници су упознати са теоријским 
аспектима адекватног и правовременог дијагностиковања проблема у учењу одраслих и 
могућностима даљег развоја овог важног а недовољно развијеног подручја. С тим у вези 
реализатори семинара су најистакнутији стручњаци у овој области у нашој земљи.  
                      Нарочито је истакнут значај превенције проблема у учењу, па је посебна пажња 
посвећена различитим когнитивним стиловима оних који уче, разликама у способностима, 
мотивацији, социјалној и емоционалној интелигенцији и сл. Уважавањем ових разлика долази до 
бољег прилагођавања сваког ученика настави и учењу, што је у школама за образовање одраслих 
веома важно с обзиром на индивидулизовани приступ настави. Учесницима семинара су ове теме 
презентоване на веома занимљиве начине путем радионичарског приступа раду, уз накнадно 
анализирање, стручне коментаре реализатора и заједничко извођење закључака. На тај начин 
учесници семинара су имали прилике да своје идеје претворе у конкретне иницијативе, савлађују 
препреке у раду, чиме ће се добро упознати и са начинима примене различитих метода , техника 
и инструмената отклањања неуспеха у школском учењу.  

      Разменом искустава на тај начин постигло се да се неки принципи у раду наставника 
утврде и учврсте, а други допуне и коригују, што све треба да доведе до ефикаснијег рада 
наставника. Знања и вештине стечени на семинару могу се успешно користити и ван 
радног места. О томе говори и највиша оцена наставника дата семинару. 
Овај текст је изашао у листу Просветни преглед. 
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ИНТЕРНО  ВРЕДНОВАЊЕ  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  НАСТАВНИКА  И  СТРУЧНИХ  САРАДНИКА 
 
 

Име и презиме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Бранка Дамјановић  6 5 5 9 14  3 10   52 

Марија Врањеш  9 8 5 9   3 10   44 

Срђан Баловић 9 3 2  9    10  16 49 

Ненад Грковић     9 14 24  10   57 
Бранка Илић 9 3 2  6  24     44 

Слађана Кнежевић 9  1  3  24    8 45 

Биљана Јовић 9 12 3  12      8 44 

Светлана Радоњић 9 12 3  12      8 44 
Јасмина Максимовић 9 3 1  3       16 

Јелена Мајић 9 3 3  6       21 

Весна Тодоровић 9 12 3  12      8 41 
Марија Бурсаћ   1  3       4 

Љубомир Чолаков 9 3 2  6    8   28 

Софија Анђелковић 9 12 3  12    8   44 

Љубица Зивговић 9 15 3  18       45 
Радојица Живковић 9 6 1  6       22 

Драгана Савић 9 9 2  9      8 37 

Стојан Младеновић 9 12 3  12      8 44 

Дејан Младеновић 9    3       12 
Драгана Младеновић 9 12 5  12      8 46 

Вука Матовић  15 6  15      8 44 

Кристина Продановић 9 12 3  12    8   44 

Јасмина Ђурђев 9 9 3  15      8 44 
Снежана Теофиловић 9 9 3  15      8 44 

Страхиња Радић 9 15 3  9      8 44 

Драгана Бјелић 9 3 2  9       23 

Данијела Матић 9 12 3  12    8   44 
Тамара Дрпић 9 9 3  15      8 44 

Мина Ђоковић 9  1  9  24    8 51 

Емилија Краковић 9 15 6  15       45 

Љубица Поповић 9 12 4  15      8 48 
Љиљана Петровић уч. 9 9 3  15      8 44 

Драган Андрић 9  1  3       13 

Драгана Нешић 9 3 1  9    8  16 46 

Гордана Кртинић 9 6 1  9    10  16 51 

Љиљана Петровић нас. 9 15 5  15       44 

Вучић Краковић 9 15 5  15       44 

Зора Копуновић 9 3 1 15 9      8 45 
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Име и презиме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Емилија Шорић  15 5  20      8 48 

Сњежана Павловић  6  5 9 14    16  50 
Радован Тешић  20 3 5 12    8   48 

 
 
Тумачење табеле: 
1.Огледни час, организација и реализација - 9 сати 
2.Огледни час, помоћ у припреми и дискусија- 3 сата 
3.Огледни час, присуство- 1 сат 
4.Предавање за запослене, организација и излагање- 5 сати 
5.Предавање за запослене, присуство и дискусија- 3 сата 
6.Учешће у јавним расправама - 7 сати 
7.Организовање приредби - 12 сати 
8.Обука за завршни испит - 3 сата 
9.Дежурства на испитима и матури, чланови комисија- 8/10 сати 
10.Супервизија - 16 сати 
11.Прегледачи/унос података -8/16 
12.УКУПНО САТИ 

 
 Васпитна вредност групног облика рада који се примењује у консултативно-
инструктивном 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. 
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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 2016/2017. години одржано је укупно девет седница Наставничког већа 
школе (четири у првом и пет 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: 

- ''Насиље и наркоманија у школи'', известилац: социјални радник и 
- ''Личност наставника као фактор успеха васпитно-образовног рада у школи'', 

известилац: андрагог.  

 
Е В И Д Е Н Ц И Ј А   П Р И С У Т Н И Х  НА  С Е Д Н И Ц И  Н В  Ш К О Л С К Е 2016/17. 

-  

Ред 
бр. 

 
 
    Презиме и име 

 
19.8 30.8. 12.9. 7.11. 13.12. 30.12. 24.1. 21.2. 3.4. 6.6. 27.6. 

1. Анђелковић Софија + + + Н н + н н + + + 
2. Дрпић Тамара + + + + + + + + + + + 
3. Баловић Срђан + + + + + + + + + + + 
4. Врањеш Марија + + + + + + + + + + + 
5. Дамјановић Бранка + + + + + + + + + + + 

6. Зивговић Љубица + + + Н + + + + + + Го 
7. Марковић Јелена б Б Б Б б Б Б Б Б Б + 
8. Илић Бранка + + Б Б + + Б Н + + + 
9. Ђоковић Мина + + + + + + + + + + + 

10. Ђурђев Јасмина + + + + + + + + + + + 
11. Кнежевић Слађана + + Б + + + + + + + + 
12. Копуновић Зора + + + + + + Н + + + + 
13. Краковић Вучић + + + Н Б Б + + + + + 
14. Мајић Јелена + + + + + + + Б Б Б Б 
15. Матић Данијела + + Н + О + Н Н + О + 
16. Матовић Вукосава + + + + + + + + Н + + 
17. Максимовић Јасмина + + + + Б + Б Б Б Б Б 
18. Младеновић Стојан + + Б Н Н + + + + + + 
19. Младеновић Драгана О О Н Н + + + + + + + 
20. Павловић Сњежана + + О О + + + + + + + 
21. Пауновић Валентина + + + но но Но Но Но но / / 
22. Петровић Љиљана-р + + + +   + + + + + + + 
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23. Петровић Љиљана-п + + + + + + + Н + + Го 
24. Поповић Љубица + + + + + + + + + + + 
25. Радоњић Светлана + + + О н + Н Н Н + + 
26. Кристина Продановић + + + + + + + + + + + 
27. Савић Драгана Б Б Б Но Но + + + + + + 
28. Шимуновић Гордана + + + + + + + + + + + 
29. Теофиловић Снежана б Б Б Б + + + О + + + 
30. Нешић Драгана +    + + + Б + + + + + + 

 31. Ђујић Марија   б    Б Б Б Б Б Б Б Б Б + 
 32. Комина Сејдо + + О + + + + + + / / 

33. Емилија Шорић О + + + + + + + + + + 
34. Јовић Биљана + + Н + + + + Н + + + 
35. Тодоровић Весна о + Н + + + + + + + Го 
36. Краковић Емилија + + + + + + + + + + Го 
37. Радоица Живковић   + + + + + + / / / 
38. Драган Андрић    / + + / / / / / 

39. Бјелић Драгана    + / +  + + / / 

40. Павловић Наташа     / н  + + + + 

41. Тешић Радован    + + + + + + + + 

42. Чолаков Љубомир     / н  + + + О 

43. Страхиња Радић    + + +   + + + 

44. Катарина Радивојевић          + Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду школе за 
школску 2016/2017. годину. 

2016/2017. 

 

38 

 

 

 

 
2. РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА ШКОЛЕ   

 
 Одлуком Наставничког већа школе формирана су четири стручна већа: 

1. стручно веће наставника разредне наставе – руководилац Љиљана Петровић 
2. стручно веће наставника природних наука – руководилац Вука Матовић; 
3. стручно веће наставника срп. и енгл. језика–руководилац Слађана Цвијетић 

Кнежевић; 
4. стручно веће наставника ист. и географије – руководилац Драгана Савић. 

 
 

2.1. Стручно веће наставника разредне наставе 
 
  
За школску 2016-2017. годину, остварен је програм следећом динамиком: 
       Усвајање извештаја о раду за 2015-2016. без икаквих примедби. Усвојен програм рада већа 
наставника разредне наставе за 2016-2017. Донација "Друштва образовања одраслих"- 
приручници за наставу и учење чија је намена да олакша и унапреди процес наставе у фооо. 
Набављена стручна литература и наставна средства за сваки предмет. Дан школе- 8. септембар 
(Дан писмености), свечано обележен у просторијама наше школе. Урађен је глобални план рада, 
као и оперативни план рада за сваки месец. Одржана је посета часовима и сарадња са другим 
наставницима-размена искуства и добре праксе. Прослава Светог Саве, пригодна приредба у 
нашој школи. Одржани су огледни часови следећим редом:  

септембар - Учитељица Емилија Краковић је одржала час из математике, наставна јединица: 
"Одузимање бројева до 100". 
октобар - Учитељица Мина Ђоковић је одржала час из српског језика, наставна јединица: 
"Употреба тачке и упитника". 
децембар - Учитељица Тамара Дрпић је одржала час из математике, наставна јединица: 
"Комбинујемо рачунске операције". 
фебруар - Учитељица Љубица Поповић је одржала час из српског језика, наставна јединица: 
"Разликујемо књижевне врсте". 
мај - Учитељица Данијела Матић је одржала час из математике, наставна јединица: "Површина 
правоугаоника". 

Ови часови су врло битни јер ту видимо креативност учитеља и остваривање везе наставног 
градива са искуством из свакодневног живота. Оперативни планови су предавани по устаљеној 
динамици. Посета семинарима и зимским сусретима учитеља. Постигнут је критеријум око 
оцењивања полазника у зависности од похађања наставе. Посета фабрици чоколаде. 14,15. и 16. 
јуна је био завршни испит и свако од учитеља је имао своје задужење. Сви чланови већа су 
редовно присуствовали седницама актива учитеља. Актив учитеља је водила учитељица Љиљана 
Петровић. Наставни план и програм је остварен у складу са оперативним плановима. Свако од 
учитеља је учествовао на седницама, изневши своје идеје и мишљења да би настава била 
занимљивија и успешнија, где је акценат стављен на коришћење више огледних наставних 
средстава. 
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2.2. Стручно веће наставника природних наука  
 

 
      У школској 2016/17. одржано је седам седница Већа природних наука. Све седнице одржане су 
у просторијама школе Војводе Миленка 33. 
      Прва седница Већа одржана је 12.9.2016. Расправљали смо о изради оперативних планова, 
подељени су часови по предметима наставника и разговарало се о набавцнаставних средстава и 
стручне литературе. 

Одржан је огледни час из математике Бројеви и изрази - Срђан Баловић 
      Друга седница Већа одржана је 13.10.2016. на којој смо расправљали о  усавршавању наставе 
и организовању семинара. 
      Трећа седница Већа одржана је 17.11.2016. Расправљало се о семинарима и набавци 
наставних средстава и потребне литературе. 
           Четврта седница Већа одржана је 9.12.2016. на којој се расправљало о редовној изради 
оперативних планова, договорена је међусобна посета часовима, изради испитних питања и о 
мерама за спречавање осипања полазника. 

Огледни час из биологије Нервни систем, грађа, улога, нега и заштита - Драгана Младеновић. 
           Пета седница Већа одржана је 21.2.2017. Расправљали смо о изради оперативних планова 
међусобној посети часовима. Извршена је анализа успеха по циклусима. 
Огледни час из хемије одржала је Љиљана Петровић. Наставници су обавештени о наставним 
средствима и литератури која је набављена: 
- Илустровани речник из физике, 

-Илустровани речник из хемије, 
-Педесет експеримената из хемије, 

-Мискроскопски свет, 
-Између игре и физике, 
-Између игре и математике, 
-Периодни систем елемената, 
-Страст за математику, 
-Употреба човека, 
-Здравље из божије апотеке, 
-Животиње 
     Шеста седница Већа одржана је 3.4.2017. Извршена је коначна подела предмета, 
договорена је корелација са другим већима школе. 
Огледни час из физике Магнети-Зора Копуновић 
    Седма седница Већа одржана је 9.5.2017. Расправљали смо о изради оперативних планова, 
међусобној посети часовима, разговарали о критеријуму оцењивања. 
Огледни час из математике Површина и обим круга - Јасмина Ђурђев. 
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2.3. Стручно веће наставника српског и енглеског језика  
 
   У току школске 2016/17.г. одржано је пет седница филолошког актива, на којима се 
дискутовало о више тачака дневног реда. 
    На првој седници, најважнија тема била је план набавке наставних средстава и нове стручне 
литературе, која би олакшала извођење наставе српског и енглеског језика. 
    Наставници су оформили списак најпотребније литературе и наставних средстава. 
    На другој седници руководилац филолошког актива обавештава остале чланове о набављеној 
литератури и њеном значају за наставни рад и неговање језичке културе. 
    Такође је важна тема била анализа успеха ученикa, где су се сви наставници сложили да су 
критеријуми знатно снижени, како би се градиво прилагодило нижим интелектуалним 
могућностима и лошијем предзнању наших полазника. 
   Констатовано је да је међусобна посета часовима корисна, јер наставници могу једни другима да 
сугеришу на који начин могу да постигну боље резултате у настави. 
   На трећој седници разговарало се о проблему нередовног похађања наставе, мотивацији 
ученика за редовно похађање, и закључак је да је неопходно да наставници редовно позивају 
ученике и указују им стално на значај образовања. Констатовано је такође да је приредба за 
Св.Саву успешно припремљена и да је то био леп допринос неговању матерњег језика и културе и 
одавање признања св.Сави као првом српском просветитељу 
    На четвртој седници била је актуелна међусобна посета часовима, као и сарадња са другим 
већима - посебно са већем учитеља, због лошег предзнања полазника, који за једну годину не 
могу да савладају основе писмености. 
   На петој седници најважнија је била анализа успеха као и то колико је важно усклађивање 
критеријума оцењивања, и да се сагледају лоши услови за учење полазнила -породични 
проблеми и ограничене интелектуалне способности. Полазници који су редовно похађали наставу 
оцењени су, али нису остварили сасвим задовољавајући успех. 
 
 
2.4 Стручно веће наставника историје и географије 
 
 
      Веће чине: 
Стојан Младеновић-наставник географије 
Софија Анђелковић Тасић- наставник историје 
Љубица Зивговић- наставник историје 
Драгана Савић-наставник географије 
     Стручно веће је у школској 2016/2017. одржало пет седница.  Веће је посебну пажњу посветило 
изради оператиних планова рада и посети међусобним часовима. На почетку је направљен план 
набавке наставних средстава и стручне литературе.  Постигнут је договор о одржавању огледних 
часова према следећем распореду:  
„Појам државе и облици државног уређења кроз историју“-Љубица Зивговић 
„Економска повезаност на Земљи - богати север и сиромашни југ“-Стојан Младеновић 
„Република Србија-положај на Балканском полуострву и у Европи“-Драгана Савић 
„Карактеристичне државе средњег века и значајне личности“-Софија Анђелковић-Тасић. 
     Утврђена је сaрадња са другим већима у школи, одређене су испитне комисије и утврђени су 
критеријуми за оцењивање. 
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2.5.Стручни актив за развој школског програма  
 
 
     Тим је током 2016/2017. године  састајао се шест пута, а консултације и договори ван састанка 
одржавани су у континуитету, сваким поводом када је то било потребно. 
     Један од кључних разлога проблема је покушај изналажења начина да се у програм 
образовања у нашој школи поново укључи и консултативни и редовни облик наставе, који су 
увођењем ФООО укинути. Као и претходних година, и ове године показало се практичним радом 
да у складу са могућностима доласка и самог учења код полазника, да су потпуно диференциране 
могућности и да само ФООО не може задовољити потребе и могућности оволико дијаметрално 
различите структуре полазника. То јесте кључни моменат око кога се морамо договарати и 
разговарати, а значај истог изложен је и на седницама наставничког већа, где се једногласно 
усвојио овај предлог као најбољи начин рада: дакле, и консултативни и редовни и ФООО. О овом 
је посебно било речи на седници наставничког већа, када се разговарало о предлозима измене и 
допуне закона о основном и редовном образовању. Такође, тим је договарао и начине, као и 
методе усавршавања у конкретном раду у настави, о корелацији и сарадњи међу наставницима, 
правовремено информисао колеге о иновацијама, могућностима и методама усавршавања и 
могућих постигнућа. Сарадња је постојала на свим нивоима и према свим активима, са 
руководећим кадром школе, психолошко-педагошком службом и свим елементима. Праћене су 
све новије едукативне методе, издања практикума и стручне литературе, разматрана и практично 
примењени у пракси. 
 
 
 

2.6.Стручни актив за развојно планирање  
 

         
У школској 2016/2017. години одржано је 6 састанака стручног актива за развојно 

планирање. Састанцима су уредно присуствовали чланови актива: Александар Станковић и 
Добрила Ђорђевић - представници локалне самоуправе, Светлана Радоњић - професор српског 
језика, и Љиљана Петровић- наставник разредне наставе, Радован Тешић - андрагог и Сњежана 
Павловић - социјални радник. 

На састанцима се разговарало о текућим проблемима, а у циљу унапређења рада школе и 
побољшања услова рада. 

После сваког класификационог периода анализиран је остварени успех који је 
задовољавајућ: од 531 полазника оцењено је 318 или 59,89 %, а неоцењено 213 или 40,11 %.  

Школске 2016/2017. године наша школа је наставила образовни и наставни програм ФООО 
„Друга шанса“ на који је школа у потпуности прешла 2015/2016. године. Тај програм подразумева 
редовно похађање наставе, праћење њиховог напредовања и оцењивање, па су наставници 
наилазили на проблеме, првенствено у редовности похађања наставе. Пошто су полазници 
старији и морају да раде и издржавају породицу, или имају малу децу, било је изостајања са 
наставе, али захваљујући изузетном ангажовању наставника и свих запослених у школи, успели су 
да мотивишу одрасле за укључивање у систем образовања и да их задрже у образовном систему. 
Нарочито треба похвалити излазност на завршни испит, који је од 157 пријављених полазника 
потпуно положило 101, а делимично 11, што раније није био случај.  

Током школске године, директор, наставници, стручни сарадници и административно 
особље похађали су семинаре из својих стручних области.  

За полазнике је организовано више ваннаставних активности које су упешно реализоване. 
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У овој школској години у великој мери реализовани су планови предвиђени актуелним 
Развојним планом школе. 

Овај актив одлуком Школског одбора од 12.09.2015. године, чине следећи чланови: 
а) испред локалне средине: 
1) Александар Станковић 
2) Добрила Ђорђевић 
б) испред наставника школе: 
1) Светлана Радоњић, проф. српског језика 
2) Љиљана Петровић, наставник разредне наставе 
ц) испред стручних сарадника школе: 
1)Радован Тешић, андрагог 
2) Сњежана Павловић, социјални радник. 

Стручно веће за развојно планирање разматрало је следећа питања: 
- унапређивање ваннаставних активности; 
- унапређивање сарадње школе са локалном заједницом; 
- прилагођавање наставе полазницима који имају централно место у школи; 
- интензивирање наставе енглеског језика у млађим разредима; 
- опредељивање за ефикасније методе и технике рада; 
- флексибилно организовање слободног времена; 
- тематски приступ садржајима који су у корелацији; 
- формирање информатичке радионице. 

Од почетка школске године, Стручни актив за развојно планирање на челу са Бранком 
Дамјановић, директором школе, састајао се и радио у складу са предвиђеним активностима и 
очекиваним исходима.  

У августу је изарађен акциони план за текућу годину.  
Одржан је велики број квалитетних и конструктивних часова у настави, а поред тога, већина 

наставника учествовала је у стручним усавршавањима. Било је међусобних посета часовима,  у 
смислу самовредновања, затим огледних часова, семинара у школи, интерних и екстерних 
едукација. Чланови већа су на редовним стручним састанцима анализирали свој рад, пратили 
досадашње резулате и успех полазника. На основу старих искустава, нових информација, 
међусобног усаглашавања захтева и ставова, новим креацијама проналазили су решења за још 
боље резултате и интересантнији рад са полазницима. 

Разматрано је да се у новој школској години почне са израдом новог вида самопраћења 
рада наставника и професора, вођење портфолија. По налогу Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, сваки предавач је дужан да евидентира све своје активности, анализира свој 
рад, креативно мења свој сценарио за час и документује уверењима, потврдама и сертификатима 
своја присуствовања на стручним усавршавањима. Треба поменути и несебичан рад наставника на 
допунској и додатној настави.  

Основно образовање трансформисано је кроз наставни план и програм који је креиран и 
конструисан за одрасле и обухвата опште образовање и обуке за једноставна занимања. 
Неписмени и недовољно образовани одрасли улазе у систем са различитим потребама, 
искуствима, знањима, мотивима, интересовањима, и врло различитим животним циљевима које 
кроз образовања желе да остваре. Обуке за једноставна занимања требало би да се спроводе 
преко Националне службе за запошљавање, међутим, због недостатка финансијских средстава те 
одлуке нису спроведене.  

Школа је у школској 2016/2017. години побољшала просторне услове и опремљеност. 
Средствима одобреним од општине Савски венац урађена је санација крова.  

Школа је поднела захтев Градском секретаријату за имовинско-правне послове за 
коришћење школског простора у улици Војводе Миленка 33, међутим због тога што школа није 
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сагласна да у истом простору изводи наставу и ШООО „Браћа Стаменковић“ још увек није добијен 
акт о коришћењу школског простора. Један од приоритета би требало да буде да се ШООО „Ђуро 
Салај“ омогући да школски простор користи у пуном капацитету, а да се ШООО „Браћа 
Стаменковић“ обезбеди други одговарајући простор.  

Током школске године, директор, наставници, стручни сарадници и административно 
особље похађали су семинаре. Наставници су похађали низ семинара из својих стручних области.  

Полазници су са својим разредним старешинама обишли фабрику слаткиша „Соко Штарк“ 
и зоолошки врт. У сарадњи са андрагогом организована је посета полазника наше школе музејима 
у оквиру манифестације ''Музеји Србије 10 дана од 10 до 10''.  

Урађени су елаборат о умрежењу издвојеног оделења у КПЗ Падинска Скела и елаборат о 
верификацији издвојених оделења школе за извођење наставе по моделу ФООО. 

У школској 2016/2017. у великој мери реализовани су планови предвиђени актуелним 
Развојним планом школе. 

 

               
3. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа као и директор школе: 
1) Љиљана Петровић, наст. разредне наставе, 
2) Вукосава Матовић, наст. математике, 
3) Драгана Савић, наст. историје, 
4) Слађана Кнежевић-Цвијетић, наст. енглеског језика, 
5) Бранка Дамјановић, директор, 
6) Марија Врањеш, помоћник директора 
7) Сњежана Павловић, стручни сарадник - социјални радник, 
8) Радован Тешић, стручни сарадник – андрагог 
 
                 Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора 
школе из области планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и 
свих активности школе, старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 
постигућа и унапређивању образовно-васпитног рада; старања у остваривању развојног плана 
школе; организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-
васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимање мере за унапређивање и 
усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирања и праћења стручног  
усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручних 
сарадника; сарадња са јединицама локалне самоуправе. 
                  Током школске 2016/17. године, одржано је десет састанака педагошког колегијума. 
Састанцима је председавала директор Бранка Дамјановић, присуствовали су помоћник директора 
Марија Врањеш, андрагог Радован Тешић, социјални радник Сњежана Павловић, професор 
енглеског језика Слађана Кнежевић-Цвијетић (председник стручног актива наставника српског и 
енглеског језика), професор географије Драгана Савић (председник стручног актива наставника 
историје и географије), професор биологије Вукосава Матовић (председник стручног актива 
природних наука) и наставник разредне наставе Љиљана Петровић (председник стручног актива 
разредне наставе). 
 Дана 28.11.2016. године одржан је педагошки колегијум са једном тачком дневног реда – 
договор о куповини књига за школску библиотеку, од новца који је за ту сврху издвојило 
Министарство просвете. Састанку су присуствовали сви руководиоци стручних актива, директор, 
помоћник директора и андрагог. Сви руководиоци актива предали су списак књига које треба да 
се купе. 
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              Након класификационих периода, чланови педагошког колегијума предавали су извештаје 
о реализацији активности предвиђених планом и програмом. Сагледавали су да ли су све 
активности које су предвиђене Годишњим планом рада за школску 2016/17. годину реализоване. 
Разматрали су и разлоге због којих неке активности нису реализоване и могућност њиховог 
реализовања у наредном периоду, у току школске године. Предлагали су мере за осигурање 
квалитета и унапређивање образовно- васпитног рада школе.  
             У школској 2016/17. години велики акценат стављен је на стручно усавршавање наставника 
које се одвијало кроз интерне семинаре, узајамне посете часовима, семинаре акредитоване од 
стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, семинаре акредитоване од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја  и самостално усавршавање наставника 
путем интернета, стручне литературе, стручних часописа. Такође се на педагошком колегијуму 
разматрало о успеху полазника, редовности похађања наставе, о раду са полазницима  који имају 
потешкоћа у учењу и савладавању градива, вредновању квалитета рада установе и предложене су 
мере које би допринеле побољшању рада школе. Предложено је да разредне старешине буду у 
сталном контакту са полазницима и особама блиским полазницима, да се пружа помоћ и подршка 
у раду полазника а све у циљу мотивације полазника и њиховом редовном похађању наставе. 

 
 
4. 1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА 
 
         Одељенско веће нижих разреда Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“ 
састављено је од учитеља који предају првом циклусу у нашој школи: Љубица Поповић, Љиљана 
Петровић, Данијела Матић, Тамара Дрпић, Мина Ђоковић и Емилија Краковић. У другом 
полугодишту у рад овог већа укључују се и наставници који предају предмете: енглески језик, 
основне животне вештине и дигиталну писменост. У току школске 2016/2017. године одељенско 
веће одржано је шест пута. 
 
         На првој седници одржаној 30.8.2016. године, поред избора руководиоца већа, установљен је 
и број новоуписаних полазника, те је у први циклус уписано 165 полазника распоређених у 11 
одељења. Настава се у првом циклусу одвијала на следећим пунктовима: Војводе Миленка, 
Ледине, Сурчин, Ресник, Барајево, Старо Жарково, Сремчица, Лазаревац. 
         У току првог полугодишта дошло се до закључка да велики број полазника првог циклуса има 
веома лоше предзнање, а поједини полазници чак и не говоре српски језик, те им то у многоме 
отежава праћење наставе. 
У оделење 1-7,на пункту Ресник уписан је полазник Зоран Зећири који се због здравственог стања 
уводи у ИОП-1 и то за предмет српски језик. 
         Даљом анализом напредовања свих полазника првог циклуса у току првог полугодишта 
школске 2016./ 2017. године, закључено је да су полазници који редовно похађају наставу 
остварили видљив напредак у савладавању градива, док они полазници, без обзира на 
предзнање са којим су дошли, који не долазе редовно на наставу не остварују значајније 
напредовање. 
        У току године чланови већа стално су радили на побољшању сарадње са Националном 
службом за запошљавање и центрима за социјални рад како би се у што већој мери спречило 
осипање полазника у току школске године. 
        У току априла 2017. године у нашу школу на пункту Лазаревац у први циклус укључен је и 
један број миграната старијих од 15 година. 
        Из извештаја учитељице Љиљане Петровић, која ради на том пункту, рад са овим 
полазницима олакшан је због сарадње наставника енглеског језика који раде у нашој школи, а 
који су несебично помогли у превођењу комуникације на релацији полазник-учитељ. 
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      Такође је у априлу дошло до мањег прекида рада пункта на Лединама, али се настава на том 
пункту одржавала све док се није испунио планирани годишњи број часова. 
       Полазници првог циклуса учествовали су у свим школским манифестацијама (Дан школе, 
Свети Сава),као и у ваншколским активностима (посете позоришним представама, посете 
музејима) организованим од стране наставника наше школе у току 2016/2017.године.  
       Са дисциплином полазника првог циклуса у овој школској години није било проблема. 
       Број планираних часова у свим одељењима у потпуности је реализован. 
       На крају другог полугодишта, од укупног броја полазника првог циклуса оцењено је 76 
полазника, а неоцењено 89 полазника. 
      Сви учитељи ангажовани су у прикупљању полазника за нову школску годину. 
 

 

4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 
 

 

 

Одељенско веће организује и спроводи образовно - васпитни рад у сваком одељењу школе. Веће 
чине наставници који изводе наставу у том одељењу и стручни сарадници цији је рад везан за рад 
одељења.  
Надлежности одељенског већа су:  
Непосредно организује и остварује образовно-васпитни рад у одељењу. 
Утврђује резултате рада наставника и остварује увид у резултате рада и владање полазника, 
анализира резултате које постижу полазници на крају појединих класификационих периода. 
У току школске године 2016/2017. одржано је девет седница од којих је пета била ванредна на 
којој се разговарало о дисциплини полазника Наташе Илић и Виктора Тодоровића (који похађа 
наставу по ИОП2).  Договорено је да тим за насиље одржи састанак и где се уз велико залагање 
целог тима поправило се понашање полазника.   
Седнице су одржаване по плану тј. после тромесечја, полугодишта (за нас краја једног циклуса 
образовања) и краја године где је урађена анализа успеха полазника. На крају године усвојен је 
предлог да одлични полазници трећег циклуса добију књигу, а врло добри похвалнице.  
 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. годину 
 
Ученички парламент ШООО „Ђуро Салај“ у 2016/17. школској години одржао је пет састанка.  

На првом састанку одржаном 21. 09. 2016. године ученички парламент је конституисан, 
изабрано је руководство и два члана који учествују у раду школског одбора без права одлучивања. 
За председника  је изабрана је Ивана Николић, за потпредседника Ђорђе Митровић, записничар 
Скендер Шаља, за представнике ученичког парламента у школском одбору Ивана Николић и 
Миодраг Вељковић. 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 одржан је 16. 01. 2017. године и  посвећен је анализи успеха на крају 
циклуса   као и мерама побољшања успеха. Говорило се о нередовном похађању наставе као и о 
дисциплини међу полазницима. Представници ученичког парламента скренули су пажњу на 
неплаћен превоз. Састанак је  највећим делом посвећен организацији прославе дана Светог Саве. 
Предлог ученичког парламента је био да се направи кратак програм за прославу. У организацији и 
реализацији прославе су учествавали и предметни наставници Слађана Кнежевић, Бранка Илић  и 
Мина Ђоковић. Припремљен је  кратак програм који ће бити изведен у присуству запослених. 

Трећи   састанак одржан је 10. 03. 2017. године и  био је  у већој мери посвећен програму 
професионалне оријентације, уз помоћ андрагога школе. На предлог андрагога и социјалног 
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радника направљен је план обиласка средњих школа на територији града којим су обухваћене   
следеће школе:  Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Средња грађевинска школа, ГСП 
школа, Угоститељско-туристичка школа, Школа за негу лепоте и Средња занатска школа. Андрагог 
и социјални радник су задужени за контакт  са средњим школама и организацију посете наших 
полазника како би се из прве руке упознали са условима рада у горе поменутим школама. 

Четврти  састанак је одржан  09. 05. 2017. године поводом најављене манифестације 
„Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“ под називом ''Музеј у гостима“, коју су покренули 
национални музеји. Предложено је да се за наше полазнике организују посете следећим 
музејима: Природњачком музеју, Етнографском музеју, Музеју аутомобила, ПТТ музеју, Музеју 
Вука и Доситеја, Војном музеју, Историјском музеју, Музеју историје Југославије и Кући цвећа. 
Посете ће се извести уз помоћ андрагога школе и разредних стрешина. 
Пети  састанак је одржан 06. 06. 2017. На састанку  се разматрало о припремама за предстојеће 
полагање завршног испита и анализирао се успех на крају школске  године. 
Ученицима се обраћала директорка школе, изразила наду да ће сарађивати на питањима која су 
од значаја за рад ове ученичке организације, али је посебно нагласила да су врата за сарадњу са 
ученицима увек отворена. 

 
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", у овој школској години обављам послове 
помоћника директора школе са сто одсто заступљености. Сходно томе, у овој школској години 
били су ми поверени следећи послови: учествовање у организацији педагошког рада установе и 
координисање радом стручних органа школе. 
           У складу са повереним пословима, током школске године прегледала сам педагошку 
документацију - дневнике образовно-васпитног рада, матичне књиге и регистре. 
          Заједно са директором школе организовала сам и била записничар за десет педагошких 
колегијума одржаних током школске ове године: 14. 9. 2016. године, 25. 10. 2016, 17. 11. 2016, 
25.11.2016, 19. 12. 2016, 13.2. 2017, 30.3. 2017, 4.4.2017, 30.5. 2017. и 27.6.2017. године. 
          Активно сам учествовала у раду стручног актива за српски и енглески језик, давала сугестије 
за побољшање наставе српског језика, заједно са члановима актива налазила сам начине за 
прилагођавање наставе српског језика нашим полазницима, због специфичности наше школе и 
њених полазнике - настава често захтева индивидуалан приступ сваком полазнику због 
различитих нивоа предзнања и могућности савладавања градива. 
         У складу са налогом директора школе и у складу са редовним планом рада, присуствовала 
сам часовима колега-наставника приправника и часовима ФООО. 
После сваког одржаног и посећеног часа разговарала сам са наставницима и рекла им своје 
мишљење о квалитету изведеног часа и реализацији наставне јединице. Општи утисак је да 
наставници чијим сам часовима присуствовала посвећено и савесно раде свој посао и са много 
разумевања приступају полазницима, успевајући да сачувају достојанство наше професије, без 
обзира на незавидне услове рада и похађања наставе на нашим пунктовима, као што су 
недостатак наставних средстава, слабо грејање, лош намештај у учионицама. 

                    По налогу и у сарадњи са директором школе, ступала сам у комуникацију са 
градским службама и локалним самоуправама са којима сарађујемо или са којима треба да 
успоставимо сарадњу.  

У марту,  присуствовала сам састанку одржаном у просторијама општине Лазаревац чије 
одржавање је иницирала невладина организација Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила. 
Испред центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила је присуствовао Радош Ђуровић са две 
сараднице; испред школе су присуствовали директор школе, помоћник директора и наставник 
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разредне наставе Љиљана Петровић. Том састанку је присуствовао и Драган Митровић, 
председник Савета за националне мањине. Повод састанка је био упис азиланата смештених у 
Боговађи у нашу школу. Договорили смо се да ће они бити уписани након што нам доставе њихова 
документа и да ће Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила обезбедити бесплатан превоз за 
полазнике азиланте. 
        По налогу директора школе, дана 18.5.  присуствовала сам састанку у просторијама градске 
општине Лазаревац, на ком су били представници школе, локалне самоуправе, Националне 
службе за запошљавање (НЗС). Разговарали смо о интензивирању сарадње.  
По налогу директора, активно сам учествовала у изради ценуса за ову школску годину, у 
ажурирању података и њиховом слању Школској управи Београд. Редовно и активно учествујем у 
прикупљању тражених података и сарађујем са разредним старешинама - прикупљам податке о 
броју полазника, њиховој полној и старосној структури, о евентуалним променама броја 
полазника по одељењима. 
   По налогу директора активно сам учествовала у прављењу распореда часова, дајући сугестије и 
примедбе, због тога што је распоред тешко уклопити с обзиром да наставници често у једном дану 
морају да раде на два издвојена пункта. 
       Активно сам учествовала у припремама и организацији прославе школске славе Свети Сава. 
        Присуствовала сам свим седницама наставничког већа, на којима сам и записничар. Записник 
водим и у електронској форми. Присуствовала сам и седници Школског одбора. 
        Свакодневно учествујем у решавању текућих питања која се тичу рада школе, а то се нарочито 
односи на пунктове који су најудаљенији од матичне школе - Лазаревац и Барајево. Учествујем и у 
решавању проблема који се не тичу саме школе. 
        Учествујем у анализи успеха наших полазника на крају сваког тромесечја и у статистичкој 
обради података.       
     По налогу директора школе,  учествовала сам у писању свих дописа које је школа упућивала у 
школској 2016/2017. години. 
     По налогу директора школе, учествовала сам у организовању завршног испита.  
У јуну, по завршетку наставе, прегледала сам педагошку документацију – дневнике, матичне 
књиге и регистре.. 
       Поред редовних активности предвиђених уговором о раду, у сарадњи са директором школе и 
самоиницијативно сам се бавила и другим активностима у корист школе.  
 
6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 
Од децембра 2016. године, са педесет посто ангажовања бавио сам се:  
 општом организацијом живота и рада школе,  
организовањем образовно-васпитног рада,  
усмеравањем и усклађивањем рада свих стручних органа у школи, 
 инструктивно-педагошким радом,  
учешћем у раду стручних и других органа у школи 
У оквиру инструктивно-педагошког рада, помоћник директора је  
присуствовао и учествовао у раду Наставничког већа 
присуствовао и анализирао рад одељењских и стручних већа, 
учествовао у раду тимова за школско развојно планирање, инклузивно образовање, заштиту 
ученика од злостављања и занемаривања, професионалну оријентацију, самовредновање, 
у сарадњи са андрагогом и директором школе пратио редовну израду месечних планова 
наставника и њихову усклађеност са реализацијом, 
посећивао часове редовне наставе и огледне часове,   
пратио стручно усавршавање наставника у школи и ван ње,  
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учествовао у анализи успеха и дисциплине на класификационим периодима са посебним освртом 
на исти период у претходним годинама 
обављао групне и индивидуалне разговоре са ученицима који имају потешкоћа у напредовању и 
проблеме у понашању, или у породици. 
редовно ажурирам школски сајт и помажем наставницима у електронском ажурирању података 
који се тичу полазника и успеха по одељењима 
 Заједно са директором школе учествовао у  
припреми за обележавање Дана Светог Саве  
припреми и организацији Дана школе  
 припреми и организацији завршног испита за ученике осмог разреда 

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНДРАГОГА 
 

У складу са Годишњим планом и програмом рада школе, у школској 2016/2017. години 
реализовао сам следеће послове и радне задатке: 

 
     Упознао се са Годишњим планом рада школе с обзиром на почетак рада у октобру 2016. 
године.  
     Учествовао са директором, помоћником директора, социјалним радником, андрагошким 
асистентом, наставницима и разредним старешинама на сумирању резултата уписа у 
шк.2016/2017. години. 
     Радио на планирању и вођењу образовно-васпитног рада са тежиштем на планирању и 
програмирању наставе, организацији андрагошких активности школе, праћењу и вредновању 
рада школе. 
    Организовао и реализовао у сарадњи са осталим члановима тима рад стручних тимова: за 
израду индивидуалног образовног програма, за програм сарадње са породицом, за 
професионалну оријентацију полазника. 
    Сарађивао са центрима за социјални рад и школским социјалним радником око помоћи 
полазницима нижег социоекономског статуса, у вези с полазницима са проблематичним 
понашањем,  са породицама полазника када се за то указивала потреба. 
    У сарадњи са наставницима, школским социјалним радником, радио на изради индивидуалног 
образовног програма за два полазника. За једног полазника договорена је и додатна помоћ и 
подршка од стране установе за слепе и слабовиде „Вељко Рамадановић“ у Земуну. 
    Посећивао наставу у матичниј школи и издвојеним одељењима, вршио саветодавни рад са 
полазницима када је то било потребно. На захтеве наставника и по властитој процени радио на 
рационализацији процеса наставе и учења. 
   Са стручним сарадницима, наставницима и разредним старешинама током читаве школске 
године а највише у првом тромесечју радио на идентификацији полазника који имају проблема са 
учењем, било да се ради о ниској мотивацији, тешкоћама ван школе као што су поремећени 
породични односи, изразито низак материјални статус полазника и слично. 
   У оквиру редовних активности школског андрагога помагао у вези стручног усавршавања 
наставника. Ове године нагласак сам ставио на тему „ Личност наставника као фактор успеха 
васпитно-образовног рада у школи“ која је презентована на седници наставничког већа у априлу 
2017. Похађао сам неколико семинара у циљу властитог стручног усавршавања. 
   У сарадњи са школским андрагошким асистентом, помоћником директора, радио на сређивању 
школске документације, рационализовању и брже претраге података. 
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   Са директором и помоћником директора радио на пословима увођења у рад неколико 
наставника који први пут раде у школи, раде на замени, први пут се сусрећу са специфичностима 
основног образовања одраслих. 
   Израђивао статистичке извештаје о полној и старосној структури полазника, успеху на крају 
године и полугодишту. Анализу и тумачење података радио сам у сарадњи са директором, 
помоћником директора, наставницима који имају вишедеценијско искуство рада у школи. 
   Сарађивао са наставницима на упису нових полазника и формирању фебруарских одељења.  
   Са члановима стручног тима за професионалну оријентацију полазника организовао и 
реализовао посете неколико средњих школа: Школа за негу лепоте, Техничка школа ГСП-а, Школа 
за дизајн текстила. У организацији директора школе обављена је посета фабрици „Соко Штарк“ . 
   У оквиру организације културно-образовних активности полазника заједно са школским 
социјалним радником и неколико наставника водио полазнике у: Музеј Вука и Доситеја, 
Етнографски музеј, Историјски музеј, Војни музеј на Калемегдану,Музеј ПТТ-а, Музеј аутомобила, 
Музеј Историје Југославије, Музеј 25. мај, Кућу цвећа. Са неколико наставника радио на 
ваннаставним активностима полазника и продуктивном коришћењу слободног времена Из 
техничких разлога није се успео организовати турнир у малом фудбалу. 
     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 контакте са стручњацима из ових али и 
других установа. 
        По потреби учествовао у решавању проблема дисциплине у настави, утврђивању узрока, 
развоја и прогресије ове све раширеније појаве. Неопходну сарадњу у решавању овог проблема 
успостављао са разредним старешинама, школским социјалним радником, родитељима и 
васпитачима полазника који живе у дому. 
        У неколико периода током школске године планирано сам ставио тежиште рада на 
истраживање образовно-васпитне праксе с обзиром на специфичност основног образовања 
одраслих које се одвија по издвојеним одељењима. То се односи на период у мају када се и иначе 
врши окупљање полазника ради уписа у нову школску годину, и усменим разговорима са 
разредним старешинама који дуги низ година имају наставу на истим пунктовима, живе близу тих 
насеља, изузетно добро познају полазнике и њихове образовне, друштвене, материјалне прилике, 
прикупљао драгоцена искуства.  
        Аналитичко-истраживачки рад у области образовања који је обавезан за школског андрагога, 
нисам увек обављао самостално јер се ради о првој години рада, већ уз уважавање мишљења,  
сугестија, искустава, стручних сарадника, директора, помоћника директора. 
 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
 
У складу са Годишњим планом и програмом рада школе у току школске 2016/17.  била 
сам ангажована и реализовала сам следеће послове: 
Учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе и Развојног плана рада школе. 
Учествовала  сам на припреми за упис полазника. Учестваовала сам на   окупљању 
полазника. Учествовала сам на упису полазника и сређивању  документниације.  
 
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. 
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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  центрима за социјални рад у циљу достављања мишљења, ажурирања 
неопходне документације за упис и праћења даљег тока школовања у школској 2016/17: 
Центар за социјални рад Звездара/Лидија Старчевић и Весна Недељковић, Центар за 
социјални рад Стари град/Мирјана Комненић  и Вања Говорко, Центар за социјални рад 
Чукарица/, Центар за социјални рад Врачар/ Жељка Полуга, Николина Лозо и Душан 
Божовић, Центар за социјални рад Сурчин - Весна Станишић-Богић, Центар за социјални 
рад Звездара/Милана Горашевић, Центар за социјални рад Раковица/Душица Крљић, 
Центар за социјални рад Вождовац - Миладин Смиљанић и Радмила Поповић,  Центар за 
социјални рад Нови Београд/Соња Биорачић. 
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“/Лидија Марковић, Дом за незбринуту децу „Дринка 
Павловић“/Бојан Вуковић, Дом за незбринуту децу “Јован Јовановић Змај“/Мирјана  
Чалија, Горица Продановић и Сузана Кртевски Завод за васпитање деце и омладине у 
Звечанској 52/Саша Бирта, Тамара  
Сарађивала сам са Црвеним крстом Србије ради обезбеђивања школског прибора за  
полазнике наше школе који је подељен  по пунктовима. 
Сарађивала сам са полицијским станицама. 
Учествовала сам у раду састанака стручних сарадника са територије општине Савски венац 
са темом „Превенција трговине децом и младима'' у организацији Школске управе 
Београда. 
Сарађивала сам са Школом за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ из Земуна и 
обезбедила подршку у виду помоћи у учењу и савладавању градива за слабовидог 
полазника наше школе (са андрагогом 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 стручних актива и наставничког већа. 
Учествовала сам у раду школског тима. 
Учествовала сам у раду 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. 
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.  
Похађала сам више семинара у циљу стручног усавршавања. 
 
Реализовала сам Годишњим програмом предвиђена предавања на седницама 
Наставничког већа.  
Обазбедила сам донацију  половне гардеробе и хигијенског прибора  за полазнике наше 
школе преко ХХУ „Хлеб живота“/ Десанка Варга, Славица Станковић и учествовала у 
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подели на пунктовима Ледине, Сурчин, Ресник, Барајево, Лазаревац и Жарково. У подели 
су учествовали и андрагог и разредне старешине са пунктова. 
У оквиру програма професионалне оријентације остварила сам  контакт са стручним 
службама средњих школа различитих образовних профила и организовала посете са 
полазницима у циљу информисања о  специфичностима и предностима које пружају те 
школe: Школа за дизајн текстила, Средња занатска школа,ГСП школа, Грађевинска школа, 
Хемиско прехрамбена технолошка школа, Школа за негу лепоте, Угоститељско туристичка 
школа.Обишли смо Школу за дизајн текстила, Средња школа ГСП и Школу за негу лепоте. 
Припремила сам материјал за информисање са  информацијама о горе поменутим 
школама. У реализацији програма учествовали су андрагог, андрагошки асистент и 
разредне старешине одељења трећег циклуса. 
У сарадњи са андрагогом организовала сам посете полазника наше школе музејима у 
овиру манифестације  Музеји Србије 10 дана од 10 до 10. „Музеј у гостима“У оквиру 
манифестације која је трајала од 12 до 21 маја полазници наше школе  посетили су 
следеће музеје: Природњачки музеј, Етнографски музеј, Војни музеј, поставка на 
отвореном на Калемегдану Музеј аутомобила, ПТТ музеј, Музеј Вука и Доситеја, 
Историјски музеј, Музеј историје Југославије и Кућу цвећа. Полазници наше школе су се 
упознали са поставкама музеја кроз стручно вођење кустоса. Обезбеђене су бесплатне 
улазнице за „Кућу цвећа“ . 
Остварила сам сарадњу са Народним позориштем и обезбедила донацију у виду 
бесплатних  карата за представе које су биле на репертоару од јануара до маја  2017. 
године. Донације у виду бесплатних карата добићемо после летње паузе од септембра до 
децембра 2017. године. 
У сарадњи са андрагошким асистентом школе организовала сам низ припремних 
састанака у вези са уписом полазника у школску 2017/18. годину у следећим градским 
општинама: Градска општина Нови Београд/ Марија Лековић, Зоран Гајић,начелник 
друштвених делатности, Сања Богданов, шеф одсека за друштвене делатности, Градска 
општина Раковица/Зоран Миленковић, начелник друштвених делатности. 
У сарадњи са андрагошким асистентом школе организовала сам низ припремних 
састанака у вези са уписом полазника у школску 2017/18. годину у филијалама 
националне службе за запошљавање: Национална служба за запошљавање Филијала 
Вождовац/Жаља Зеленовић Вуковић-руководилац службе, Вера Ћурувија и Снежана 
Главашевић, Национална служба за запошљавање Филијала Звездара/Бранислава 
Познановић-руководилац службе и Радојица Крговић, Национална служба за 
запошљавање Филијала Раковица/Дијана Чаликијан/-руководилац службе , Миро Реџић , 
Марица Вујачић и Немања Симовић, Национална служба за запошљавање Филијала Нови 
Београд/Горан Глежнић-руководилац службе. 
У сарадњи са андрагошким асистентом школе организовала сам низ припремних 
састанака у вези са уписом полазника у школску 2017/18. годину у општинским 
одељењима Градског  центра за социјални рад: Градски центар за социјални рад 
одељење Нови Београд/Соња Биорачић-руководилац одељења, Градски центар за 
социјални рад одељење Врачар/Жељка Полуга-руководилац одељења, Градски центар за 
социјални рад одељење Раковица/руководилац одељења Невена Трибл-руководилац 
одељења, Градски центар за социјални рад одељење Савски венац/Милана Горашевић-
супервизор одељења, Градски центар за социјални рад одељење Стари Град/Вања 
Говорко, Градски центар за социјални рад одељење Звездара/Драги шантић-руководилац 
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одељења, Градски центар за социјални рад одељење Вождовац/Дубравка Гавриловић-
руководилац одељења, Градски центар за социјални рад одељење Сурчин/ 
У сарадњи са андрагошким асистентом школе организовала сам низ припремних 
састанака у вези са уписом полазника у школску 2017/18. годину у општинским 
организацијама Црвеног Крста: Општинска организација Црвеног Крста 
Звездара/Александар Арсеновић-секретар, Општинска организација Црвеног Крста Нови 
Београд/Зоран Ранковић-секретар, Општинска организација Црвеног Крста 
Раковица/Јована Дука-секретар. Од секретара смо тражили додатну подршку будућим  
полазницима наше школе у виду одеће, хигијенских средстава и школског прибора. 
У сарадњи са андрагошким асистентом школе и разредним стерешинама организовала 
сам  састанке за упис нових полазника у школску 2017/18. годину у просторијама  
београдских општина: Нови Београд, Сурчин, Раковица, Чукарица,  Градске општине 
Звездара и  Вождовац,-у просторијама школе а Градске општине Стари Град, Савски Венац 
и Врачар- у просторијама НСЗ Гундулићев Венац. 
Учествовала сам у реализацији завршног  испита и уписа ученика у средњу школу , на 
пословима информисања о упису и прикупљања података. 
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 
 
         У школској 2016/2017. години, књиге из фонда библиотеке биле су на располагању свим 
ученицима и наставницима школе и издаване су на  читање свим заинтересованима. Највише 
интересовања су показали ученици у матичној школи „Ђуро Салај”, јер се књиге налазе у 
библиотеци школе. Остали пунктови имали су објективних тешкоћа за пласирање књига. Ученици 
књиге позајмљују на захтев својих наставника мада се неретко појављују и сами, неколицина њих 
је јако заинтересована за читање па чешће изнајмљују књиге. 
        У току године вршен је попис књига, који се налази у електронском облику. Инвестирање 
књига пренето је и у ову школску годину, јер ради од почетка по новој сигнатури која је добијена 
од стране Градске библиотеке града Београда.  
Школска библиотека је ове године постала богатија за још тридесет два наслова, првенствено 
литературе намењене наставницима и школске лектире добивши новчана средства од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
        Од културних делатности, као што су књижевни сусрети, посете музејима, сајам књига и сл. 
остварено је доста садржаја и било је заинтересованих полазника. 
          Рад са ученицима је веома значајан, с обзиром да је мали број ученика  заинтересован за 
самостално читање, онда је улога школског библиотекара у савлађивању и унапређивању читања, 
као помоћ свим наставницима и ученицима у школи, превасходно и највећа. 
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10. ИЗВЕШТАЈ АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ 
 
 

 Улога и значај андрагошког асистента у oвој школској години су се односили на рад са 
наставницима  око окупљања нових полазника за нову школску 2017/18. када је уписано преко 
100 полазника. Сарађивао сам 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 добављање потребних докумената. 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 и обуке за полазнике, помаже наставном особљу у 
припреми материјала потребног 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 општининама у којима 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 појединачно и 
едукује их за све њихове потребе везано за остваривање права 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  
приликом уписа у средње и високе школе преко Националног савета Рома, Министартства 
просвете као и разна саветовања која су им потребна. 
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 локалне самоуправе, НСЗ-а, социјалног рада, Црвеним 
крстом општина: Чукарица, Раковица, Лазаревац,  Нови Београд, Сурчин, Звездара,Вождовац, 
присуствовао састанку са представницима школе ''Ђуро Салај'' и општине Лазаревац. 
Са представницима Рома и Националних мањина општина: Чукарица,  Раковица, Нови Београд, 
Лазаревац , Сурчин као и са Ромским националним саветом. 
У сарадњи са Националним саветом Рома и НВО Ромско срце обилазио ромска насеља која су у 
плану за расељавање. 
Прегледа документа предата од стране разредних старешина 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 ЦЕНТРОМ ЗА ЕДУКАЦИЈУ РОМА И ЕТНИЧКИХ 
ЗАЈЕДНИЦА “ЦЕРЕЗ” на пројекту ЕУ увођење ромског језика у образовни систем Републике Србије. 
У току школовања брине о њиховој долазности и дели школски прибор као и уџбенике, наставна 
средства за учење полазницима. 
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. И све друго што је за добробит полазницима и 
потребама школе.     
У протеклој школској години је потписано 47 уговора са Националном службом за запошљавање 
око плаћања превоза.                                                                                                                                                                                    
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15 бесплатних  БУС – ПЛУС   картица за превоз лица млађим од 17 година                                                                                     
5 надокнада за уплаћене личне карте.  

У новој школској години треба остварити и побољшати сарадњу са разредним 
старешинама  с обзиром да поједини наставници се први пут срећу са овим моделом наставе јер 
је у претходном периоду било само 2-3 одељења а сада имa  33 одељења, што показује да се 
обим послова андрагошког асистента повећао за 1000 –хиљаду посто. Да бих ја стигао са свима да 
успоставим потпуну сарадњу, мора да се успостави механизам једнак за све а не сваки наставник 
учитељ и појединци да намећу своју вољу и начин рада за мене неразуман и не даје резултате као 
што су непотпуне пријаве, јер немогуће је памтити сва 33 одељења и појединце шта је коме 
потребно.  Успоставити рад  школског тима  по препоруци Министарства просвете како би рад био 
много више координисан. 

 
11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ПОЛАЗНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
      Актив је током школске 2016/2017. године радио по плану и програму захтева и материје и 
реаговао на теме и догађаје тренутне и константне, који су се наметали као проблеми места у 
којима је нужно и пожељно деловање тима. Одржано је седам састанака тима и договори о 
активности чланова и руководилаца актива били су у потпуности успешни и делотворни, посебно  
према полазницима који су били или имали тенденцију да постану, на неки начин, жртве насиља. 
     Такође, посебан акценат стављен је на рад са полазницима са већим или мањим поремећајем 
понашања, и то доста успешно. Тим је реаговао увек по потреби, и у зависности од проблема, и на 
терену и у матичној школи. На тај начин, тим је имао веома битну улогу у постизању и одржавању 
дисциплине, реда и квалитетног рада са полазницима. 
      Руководилац тима, проф. Зора Копуновић, одржала је током школске године два предавања за 
полазнике и два предавања за наставнике школе (у терминима наставничког већа након седнице). 
Прво предавање за полазнике било је на тему „Заштита полазника од наркоманије, насиља и свих 
видова злостављања — Стоп насиљу“ (19.10.2016.). Присуствовало је 45 полазника и 5 наставника. 
Израду презентације помогао је проф. Страхиња Радић, као и реализацију исте. Друго предавање 
за полазнике на предлог и захтев Министарства просвете, одржано је на тему „Заштита од 
сексуалног злостављања“ (29.03.2017.), израду помогао такође проф. Страхиња Радић, а само 
предавање руководиоцу тима Зори Копуновић помагала је проф. Драгана Бјелић. Закључак је да је 
тим одлично радио, правовремено реаговао, и одговорио на све изазове и стручно и ефикасно.  

 
 

 
12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ О САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛЕ 

ОД СТРАНЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 
      На основу прикупљених података путем анкетирања у вези са самовредновањем запослених, 
социјални радник и андрагог као стручни сарадници школе веома високо оцењују безбедност и 
сигурност ученика као и њихово документовање и евидентирање. Високо су оценили праћење 
развоја ученика и с обзиром на наставу али и на њихов социо-економски статус. Осредње је 
оцењена сарадња са родитељима и старатељима ученика а ниска оцена дата је организацији и 
реализацији редовних систематских прегледа ученика. 
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    Процедуре, упознавање запослених са правилником о безбедности као и његова примена 
високо су оцењени, сигурност и поверљивост информација такође а осредње настојање ученика и 
родитеља да се информишу о мерама предузетим поводом њихових приговора. 
    Уведене ефективне мере како би се идентификовале здравствене, емоционалне и телесне 
потребе ученика високо су оцењене, сарадња школе са другим установама исто, веома високо 
организација школе за помоћ ученицима слабог материјалног стања.  
     Анализирање примене правилника о безбедности на раду се веома високо оцењује, исто тако и 
реаговање на утврђене пропусте, а високо, постојање добро осмишљених процедура за 
реаговање на случајеве насилничког понашања. Задужења и одговорности наставника и ученика 
који су јасно дефинисани у правилнику о безбедности високо се оцењује, веома високо постојање 
процедура  за утврђивање социјалних потреба ученика и мера за њихово задовољавање. 
      Сарадња са здравственом службом постоји, високо се оцењује,евиденција контаката са 
ученицима такође постоји и веома високо се оцењује. Промовисање здравља путем посета 
здравствених радника, едукација наставног особља и ученика у вези са„здравим стилом живота“ 
веома високо се оцењује.  
     У анкетирању је примењен стандардизовани упитник као инструмент истраживања, на 
препоруку министарства просвете а испитивање је обављено од 24.04. до 28.04.2017.г. 
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                               РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ  О  САМОВРЕДНОВАЊУ  ШКОЛЕ 
     У оквиру самовредновања школе обављено је анкетирање двадесет једног наставника у 
периоду од 24.04.2017.г до 28.04.2017.г.Анкетирање се односило на планирање и припремање 
наставника за процес наставе и учења који се обавља у школи. Анкетирање је било анонимно а 
оцењивање понуђених тврдњи подељено је у две категорије: тачност односно присутност неке 
активности и важност активности у вредносном систему сваког наставника. Ове две категорије 
диференциране су на четворостепеној скали где број 1 означава да нешто није присутно бр 2 у 
мањој мери присутно, бр.3 у већој мери присутно бр.4 присутно у потпуности. Иста 
диференцираност је и код процењивања важности неке активности. 
     Првих осам питања тиче се процеса планирања а следећих четрнаест на припремање 
наставника за наставу. Питањима су обухваћени најзначајнији аспекти ових процеса почев од 
неопходних средстава за рад, различитих метода наставе до међусобне сарадње наставника у 
реализацији наставе. У табели су приказани резултати анкетирања с обзиром на сва питања и 
категорије присутностии и вредновања активности. 
 
 
       
 

ТВРДЊА / ИСКАЗ 
ВАЖНО ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 
% % % % % % % % 

ПЛАНИРАЊЕ 
1. Чланови стручних већа сарађују при 
планирању 

0 0 6 15 0 0 7 14 
0 0 28,6 71,4 0 0 33,3 66,7 

2.Моји планови рада су усмерени на постизање 
прописаних циљева и задатака 

0 0 7 14 0 1 6 14 
0 0 33,3 66,7 0 4,7 28,6 66,7 

3. У наставним плановима временски је 
усклађена обрада тема заједничких за више 
предмета 

0 1 11 9 0 2 10 9 
0 4,7 52,4 42,9 0 9,5 47,6 42,9 

4.Мојим плановима су предвиђени различити 
облици рада у функцији ефикасног стицања 
знања и развоја способности и вештине ученика 

0 0 9 12 0 0 11 10 

0 0 42,9 57,1 0 0 52,4 47,6 

5. Мојим плановима су предвиђени различите 
методе рада у функцији ефикасног стицања 
знања и развоја способности и вештине ученика 

0 0 8 13 0 0 9 12 

0 0 38,1 61,9 0 0 42,9 57,1 

6.Моји планови рада садрже различита места    
извођења наставе у функцији остваривања 
циљева и задатака 

0 6 8 7 2 4 6 9 

0 28,6 38,1 33,3 9,5 19 28,6 42,9 

7.Писмене провере су временски усаглашене са 
проверама из других предмета 

0 3 14 4 0 3 12 6 
0 14,3 66,7 19 0 14,3 57,1 28,6 

8.На основу неостварених планираних задатака, 
утврђених анализом провере резултата рада, 
правим  краткорочне корекције планова 

0 2 10 9 0 0 9 12 

0 9,5 47,6 42,9 0 0 42,9 57,1 
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ТВРДЊА / ИСКАЗ 
ВАЖНО ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 
% % % % % % % % 

ПРИПРЕМАЊЕ 
9. Моје припреме за реализацију часа имају 
јасну структуру 

0 0 4 17 0 0 5 16 
0 0 19 81 0 0 23,8 76,2 

10. За припрему користим стручну литературу 0 0 7 14 0 0 4 17 
0 0 33,3 66,7 0 0 19 81 

11. За припрему користим интернет и друге 
изворе 

0 1 13 7 0 2 7 12 
0 4,8 61,9 33,3 0 9,5 33,3 57,1 

12. Добре припреме размењујем са колегама 0 0 13 8 0 3 8 10 
0 0 61,9 38,1 0 14,3 38,1 47,6 

13. При припреми узимам у обзир разлику 
ученика у напредовању, знању и искуству 

0 1 4 16 0 1 4 16 

0 4,8 19 76,2 0 4,8 19 76,2 
14. Припремам задатке за рад различите тежине 0 0 7 14 0 0 7 14 

0 0 33,3 66,7 0 0 33,3 66,7 
15. Пре обраде новог проверавам колико су 
ученици савладали претходно градиво 

0 0 6 15 0 0 7 14 
0 0 28,6 71,4 0 0 33,3 66,7 

16. Планирам активирање ученика ради 
коришћења њиховог предзнања 

0 0 7 14 0 0 9 12 

0 0 33,3 66,7 0 0 42,9 57,1 
17. Планирам коришћење наставних средстава 0 0 9 12 0 0 9 12 

0 0 42,9 57,1 0 0 42,9 57,1 
18. Планирам одговарајуће моделе, препарате и 
приручна средства 

0 4 7 10 0 3 9 9 
0 19 33,3 47,6 0 14,2 42,9 42,9 

19. Осмишљавам и припремам огледе и вежбе 0 2 9 10 1 2 8 10 
0 9,5 42,9 47,6 4,8 9,5 38,1 47,6 

20. Поштујем дидактичко- методичка упутсва и 
инструкције дате у наставном програму 

0 0 9 12 0 0 9 12 
0 0 42,9 57,1 0 0 42,9 57,1 

21. Израђујем наставне материјале потребне за 
час у сарадњи са ученицима 

0 1 12 8 2 5 6 8 
0 4,8 57,1 38,1 9,5 23,8 28,6 38,1 

22. По реализованим часовима бележим 
запажања и допуне и користим их у следећем 
припремању 

0 0 12 9 0 1 9 11 
0 0 57,1 42,9 0 4,8 42,9 52,3 

 
 
     Добијени подаци показују високе скорове присутности у већини одговора као и њиховог 
вредновања, па оцену 1, која означава да нешто није присутно, имамо само код питања 6,19 и 21. 
и то један или два наставника а код придавања важности нема ниједног одговора са 1. То би 
могло значити да постоји сасвим добра освешћеност наставника о значају основних вредности у 
образовању а велика присутност о доброј организацији у реализацији наставе. Анкетом су као што 
смо рекли обухваћени основни аспекти наставе и учења, зато није добро некој давати предност у 
односу на другу па стога три питања код којих постоји скор 1 не представља статистички значајан 
податак поготово што су га означили један или два наставника. 
     У питању бр.11.постоји неусклађеност присутности и важности, па је највишим скором оцењена 
присутност коришћења интернета и других извора од стране 12 наставника али је важност те 
активности оцењена слабије, њих 7 јој придаје велику важност. Може се претпоставити да су неки 
од наставника незадовољни што користе интернет и друге изворе иако савремене тенденције у 
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образовању управо то подстичу. Могуће је и да постоји потреба за већим коришћењем стручне 
литературе у припремању али путем штампаних извора, којих има али су понекад недоступни јер 
су скупи, у малим тиражима итд. Можда и социјални притисак има улогу па интернет и друге 
изворе неки од наставника користе више због других а не због себе. Има мишљења од разних 
стручњака да су неке области на интернету несређене, без адекватне цензуре па такве изворе 
информација треба опрезно користити. Тиме им се од стране неког појединца придаје мања 
вредност иако се у раду користе. У сваком случају треба спровести детаљњије истраживање да би 
се утврдили прави разлози ове неусклађености која може бити и методолошке природе, у смислу 
да питање треба да буде прецизније формулисано или да представља негативну тврдњу и слично. 
С тим у вези може се приметити да у инструменту нема негативних тврдњи па механичким 
заокруживањем одговора добијамо пожељне одговоре што код комбинованог упитника који има 
и негативне тврдње то се лакше уочи па се онда може и адекватније протумачити. 
     У питању бр.12 такође имамо неусклађеност, нешто мању него у претходном а односи се на 
размену припрема са колегама. Више се вреднује размена него што је присутна што говори о 
потреби и свесности о значају за сарадњом која би требало да је чешћа, квалитетнија. Прво што се 
помисли у оваквим ситуацијама је да међуљудски односи нису добри, међутим организација 
наставе која се у већој мери одвија у издвојеним одељењима а мање у матичној школи је 
највероватнији разлог, јер наставници се не виђају довољно често па не могу између себе 
успоставити жељену сарадњу у размени добрих припрема.  
     У осталим питањима има доста усклађености између важности и присутности неке активности, 
остаје да се види у накнадним истраживањима да ли су добијени подаци погодни за поузданије 
закључке. Може се обавити и интервјуисање од стране стручних сарадника поводом ових питања 
код којих се јавља неусклађеност и онда упоредити добијене податке или поновити анкетирање 
код истог узорка испитаника и тако даље, јер су методолошке могућности бројне.   
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13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА  
 

Сви наставници и стручни сарадници наше школе чине школски тим преласком на обавезно 
ФООО. Управо због тога смо састанке најчешће организовали везане за Наставничка већа како би 
школски тим био комплетан, а састанци што ефикаснији. 

Школски тим  се у току школске 2016/2017.  године у периоду од  
1. септембра 2016. године до 28. јуна 2017. године састајао седам пута. Разговарало се о 
проблемима полазника и наставника на које се наилазило током рада, а које смо заједно врло 
успешно решавали (упис полазника и формирање одељења, организација наставе, сарадња са 
локалном самоуправом, превоз полазника, лична документа полазника). При упису нових 
полазника као и увек највише је ангажована сама школа.  
         Организовани су састанци по пунктовима као и општинама са циљем прикупљања нових 
полазника и остварена веома добра сарадња са представницима општина (Нови Београд, 
Лазаревац, Сурчин, Чукарица, Барајево, Ресник) и НСЗ. 

 У овој школској години имали смо уписана укупно 33 одељења. 
Први циклус - 11 одељења 
Други циклус -10 одељења 
Трећи циклус -12 одељења 
 Показатељ нашег рада су резултати на крају школске године, а посебно број полазника 
који се појавио на полагању мале матуре као и број новоуписаних полазика. 
 Од дванаест одељења трећег циклуса који броје укупно 200 полазника за малу матуру 
пријављено је 157 полазника, изашло и положило 108 у јуну и два у августу и успешно завршило 
малу матуру 110 полазника. 
 Наставни план и програм је у потпуности реализован пожртвованим радом наших 
наставника који понекад у току дана обиђу и по три пункта. 
  

 

 

 

 

 
14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

 
Стручни тим за индивидуални образовни програм у овој школској години чинили су: 
 
 - Сњежана Павловић 
 - Љубица Поповић 
 - Радован Тешић-руководилац 
 
     Тим се састајао шест пута у току школске године у којој је први пут било полазника за које се 
прилагођавала настава према ИОП-у. То је захтевало да осим чланова тима буду ангажовани и 
други наставници и разредне старешине, стручни сарадници, директор и помоћник директора, и 
неколико стручњака из других институција. Улога поменутих актера се може детаљније видети у 
појединачним извештајима о раду тима, али је неоспорно да и они који нису споменути и нису 
директно учествовали у раду имају улогу у раду тима кроз разне активности, сугестије,савете и 
слично. 
     Први састанак је одржан 12.10.2017.г. у коме се предлагало формирање тима, и евентуална 
израда програма ако има полазника који наставу похађају по ИОП-у. 
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     Други састанак је одржан 14.10.2016.г. ради израде ИОП-2 за полазника Виктора Тодоровића. 
Полазник је имао комплетну документацију и извештаје комисија што је доста олакшало  
креирање програма. 
    Трећи састанак  одржан је 09.12.2017. г. Разматрао се план ИОП-а за другог полазника Зорана 
Шаћирија који је слабовида особа. Анализирао се и рад са Виктором Тодоровићем. Зоран није 
имао комплетну документацију, лекарске извештаје, па је договорена сарадња са Школом за 
слепе и слабовиде „Вељко Рамадановић“ из Земуна. 
    Четврти сасатанак је одржан 14.03.2017.г. због процене измене и допуне програма за полазника 
Виктора Тодоровића и анализе сарадње са Школом за слепе и слабовиде у вези полазника Зорана 
Шаћирија. Процењено је да нема потреба за изменама и допунама програма. 
     Пети састанак одржан је 30.05.2017. г. Једина тачка дневног реда била је изненадни престанак 
доласка на наставу Виктора Тодоровића (од 09.05.2017.) и немогућност ступања у контакт са њим 
и његовом породицом. Мајка се сама јавила школи 08.06.2017. и рекла да ће Виктор Тодоровић 
приступити полагању завршног испита по ИОП-2. 
     Шести састанак одржан је 20.06.2017.г. ради сумирања рада тима за ИОП. Утврђено је да су 
постављени циљеви и задаци задовољавајуће постигнути с обзиром на Врло добар успех у школи 
који је постигао Виктор Тодоровић и сасвим добро урађен завршни испит према ИОП-2. Зоран 
Шаћири није најбоље напредовао у учењу писма за слепе због нередовности похађања наставе 
али је напредовао у свему осталом (социјализација, сарадња са наставницима и стручним 
сарадницима и слично). Сматра се да ће у наредној години прогресивно напредовати због 
сачуваних свих карактеристика осим вида, уколико редовно буде похађао наставу. 
     Чланови тима, разредне старешине два полазника који су похађали наставу по ИОП-у, као и 
многи други запослени у школи стекли су драгоцена искуства у раду, успоставили неколико 
важних контаката са другим  стручњацима изван школе и слично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
     Тим се у току школске године састајао четири пута. Чланови тима били су: 
 
 
- Марија Врањеш 
- Сњежана Павловић 
- Снежана Теофиловић Томић 
- Радован Тешић-руководилац 
 
     Први састанак одржан је 25.11.2016.године. Разматрано је неколико питања, верификација 
чланова тима, информисање чланова тима са планираним активностима, могућности побољшања 
реализације програма професионалне оријентације у Школи „Ђуро Салај“ . 
 
     Други састанак одржан је 17.02.2017. године. Анализирала се сарадња са полазницима и  
њиховим родитељима од почетка школске године а која се односи на адекватно и 
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правововремено информисање о значају избора занимања. Извршено је и уводно планирање 
посета школама и радним организацијама које ће се обавити у априлу и мају. 
 
     Трећи састанак одржан је 17.03.2017. године ради прецизирања термина посета школама и 
радним организацијама, евентуалним изменама, указивања полазницима о важности упознавања 
света рада из разних перспектива, могућности уписивања и завршетка неке од средњих школа. 
 
     Четврти састанак одржан је 09.06.2017. године на коме су се анализирале посете  школама и 
радним оргнаизацијама,утврђивао рад тима у претходној школској години. 
      Предузећа и школе које су посећени су: 
- Соко Штарк, фабрика кондиторских производа 
- Школа за дизајн текстила 
- Техничка школа ГСП-а 
- Школа за негу лепоте. 
      Детаљни извештаји о посетама налазе се код школског андрагога. 
      Постигнута је сагласност око тога да се ативности које су се претходних година примењивале 
наставе и даље, као што је то било и у овој години. То се најпре односи на информисање 
полазника а и родитеља о значају правилног избора занимања, начинима њиховог стицања, уписа 
и завршетка средње школе, стицања обуке за занимања итд.                      Током школске године а 
нарочито у другој половини, када се ради о полазницима осмог разреда,обављани су усмени 
разговори преко којих се покушавало да се најпре утврде образовне и професионалне потребе 
полазника а затим и њихово реализовање. Други начини уврђивања ових потреба примењивани 
су, али они су много мање ефикасни с обзиром на различитост полазника у многим аспектима 
почев од година старости, социоекономског статуса итд.  
     Договорено је и да се побољша праћење полазника који упишу средње школе, повећа број 
полазника који ће активно учествовати у свом професионалном развоју, одржи вишегодишња 
сарадња школе са установама од значаја за професионални развој полазника.  
 
 
 
 
 
 
 
 

16.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ДОДАТНУ И ДОПУНСКУ НАСТАВУ 
 
        У школској 2016/2017. години тим за додатну и допунску наставу сачињавали су предметни 
наставници:  Светлана Радоњић (српски језик), Драгана Младеновић (биологија), Љубица 
Зивговић (историја),  Љиљана Петровић (хемија), Јасмина Максимовић (енглески језик), Снежана 
Теофиловић Томић (математика), Вучић Краковић (физика) и Драгана Савић (географија). 
        Тим се у току 2016./2017. године састао четири пута. Предложен је и усвојен Годишњи план 
додатне и допунске наставе за текућу школску годину. Након тога су предати и планови по 
предметима, предметни наставници су понаособ осмислили годишње планове додатне и 
допунске наставе. 
          Пошто се настава у нашој школи одржава како у централној згради тако и на пунктовима, 
договорено је да се допунска и додатна настава организују на свим локацијама. Предметни 
наставници који предају на одговарајућим пунктовима реализоваће додатну и допунску наставу 
јер су упућенији у потребе и могућности тамошњих полазника. 
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        Сви полазници код којих је уочена потреба за додатном наставом били су укључени у исту. 
Полазницима са солидним знањем сугерисано је да долазе на додатну наставу. 
        Код полазника који су често похађали додатну и допунску наставу уочен је напредак  који се 
не односи  само на градиво већ и на мотивисаност  за учење и укупно самопоуздање. 
       Код извесног броја полазника допунска настава није дала очекиване резултате, по оцени тима  
највише због слабог предзнања као и због нередовног похађања како редовне тако и допунске 
наставе. Њима је посвећена посебна пажња и  дата подршка у циљу охрабрења и мотивације да 
се од образовања не одустане. 
      Чланови тима су сагласни у ставу да и у следећој години треба наставити са реализацијом 
допунске и додатне наставе. Поред размене искустава, идеја и мишљења  запослених у школи 
треба бити отворен за нове методе и приступе у извођењу наставе који долазе са других страна а 
показали су се делотворним. 
 
 

17.ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ 
 
 

 У току школске 2016/17.г.одржано је пет састанака стручног тима за културне активности и 

организоване следеће активности: 

    Приредба поводом Дана школе,који се први пут прославља од ове школске године, и то 

8.септембра на Светски дан писмености. 

   Приредба је зато и леп допринос наше школе Светском дану писмености,јер нам је главни задатак 

да буде што мање неписмених,али такође,и неговање матерњег језика и културе. 

    У октобру је организована посета Београдском сајму књига,где су ученици и наставници 
посетили штандове разних издавача и прикупили каталоге нових издања,које смо у току године 
користили за избор и набавку стручне литературе за наставнике. 
    У новембру и децембру организоване су посете биоскопу "Рода"и Народном позоришту. Посете 
је организовала соц.радница са наставницима и ученицима. 
    У јануару је успешно организована и реализована приредба поводом Св.Саве и тиме дат леп 

допринос неговању српске традиције, обичаја, али и матерњег језика и културе. 

    У марту смо обележили Међународни дан жена, 8.март. Млађи полазници су са учитељицама 

правили честитке и поклоне за мајке, а наставници су тај дан обележили прославом у школи.    

    У априлу и мају организоване су посете  Народном позоришту, где су ученицима обезбеђене 

бесплатне улазнице за више представа,а посете београдским музејима су, у оквиру 

манифестације"Музеји Србије", организовали соц. радница и андрагог школе. 

     Посећено је девет музеја од 10. до 18.маја, а посетама је обухваћено око четрдесет ученика, као 

и наставници који су их водили. Већина ученика је први пут имала прилику да посети позориште и 

музеје, због чега су посебно изразили своје задовољство и одушевљење. 

 
 

18. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И 
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 
  Школски тим за спорт и спортске активности су у школској 2016/2017. години 
чинили су наставници Стојан Младеновић, Срђан Баловић и Тамара Дрпић. 
Тим се састао четири пута у току школске године и на тим састанцима се поред усвајања годишњег 
плана разговарало и о најадекватнијем начину укључивања наших полазника у школски спорт и 
подизању њихове свести о значају спорта и спортских активности за здравији живот. 
С обзиром на специфичност наших полазника, њиховог начина живота, година старости и 
материјалне ситуације, наша школа није у могућности да прати све школске спортске активности 
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које организује Министарство просвете, ту се пре свега мисли на разна спортска такмичења 
организована на нивоу основних школа, те смо се ми као тим више базирали на разна предавања 
о значају спорта. 
Ове године су предавања држали предметни наставници који у нашој школи предају предмет 
одговорно живљење у грађанском друштву кроз реализацију наставних јединица. 
Као тим, мишљења смо да се следеће године више базирамо на организацији различитих 
предавања на тему значаја спорта у превенцији и очувању здравља.Сматрамо да је то једини 
начин на који смо ми као школа у могућности да развијамо свест о значају спорта код наших 
полазника. 
Школе за ООО, ранијих година, организовале су такмичење у малом фудбалу на којем смо врло 
успешно учествовали.  Других секција није било.  И ове године оформили смо тим за мали фудбал. 
Неки од њих успешно тренирају у својим клубовима и надали смо се да ће турнир бити 
организован и ове године. Сигурно је да имамо најјачи тим до сада и успех не би изостао. 
Полазници су били врло активни али турнир нажалост ове године није организован. У сваком 
случају за следећу годину имамо изванредан тим, али не и терен на којем можемо да 
организујемо турнир. Треба контактирати са Школом за ООО ''Бранко Пешић'' у Земуну како 
бисмо следеће године организовали турнир на њиховом терену. Полазници немају интересовања 
за било које друге спортске активности, а због удаљености терена и послом којим се баве тешко 
их је окупити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Чланови тима су: Тамара Дрпић, Бранка Илић, Љубица Зивговић, Јасмина Максимовић и Драгана 
Савић. 
Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања, садржајног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног 
живота и разоноде полазника морају се организовати слободне активности полазника. 
Слободне активности организују се у области културе, уметности и спорта. 
Слободне активности у нашој школи обухватају активности ученика које доприносе испољавању, 
задовољавању и даљем развоју друштвености, индивидуалних склоности, способности и 
интересовања полазника. 
Циљ слободних активности је да у остваривању општег циља васпитања допринесу формирању 
аутономне, стваралачке, радно слободне, критичке, одговорне и друштвено ангажоване личности. 
Одржане су четири седнице. Уз велики труд  свих наставника и социјалног радника организована 
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је посета“Соко Штарку“, у оквиру манифестације „Дани музеја“, у мају је организована посета 
Етнографском музеју, Музеју Вука и Доситеја, Природњачком  музеју, Војном музеју, Музеју ПТТ, 
Историјском музеју, Музеју старих аутомобила, Музеју 25. мај, Музеју историје Југославије.  
Такође је организован и одлазак у биоскоп и позориште, за шта је заинтересованост полазника 
била велика.  
Тим је имао велику сарадњу са осталим тимовима у школи. 
 
 

20. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
         На почетку школске 2016/2017. године направљен је план рада тима за здравствено 
васпитање. 
Чланови тима су: Вучић Краковић, Вукосава Матовић, Кристина Продановић и Љиљана Петровић. 
Одржане су четири седнице тима. 
Прва седница тима је одржана 15.09.2016. године. Усвојен је програм рада тима. 
Планирана је и сарадња са надлежним институцијама и предавања о адекватним темама. 
Друга седница тима одржана је 14.11.2016. године. Договорено је да се закаже семинар из ове 
области. Одрастање без дроге алкохола, коцке и секти који је одржан и претходне године и био 
јако успешан. 
Трећа седница тима је одржана 22.05.2017. године. Бавили смо се анализом предавања о 
наркоманији које је одржала у просторијама школе колегиница Зора Копуновић. 
Предавање је било корисно и интересантно и присуствовали су и полазници и професори. 
Четврта седница тима одржана је 16.06.2017. године. Разговарали смо о раду у протеклој години и 
договорили се о плану рада за следећу годину. 
              Посебно су полазницима била интресантна предавања о репродуктивном здрављу и полно 
преносивим болестима и предавања о наркоманији, где су могли на конкретним примерима да се 
упознају са овим темама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ТИМА 
1. СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ 
2. ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ 
3. ДРАГАНА САВИЋ 
 
Стручни тим је у току школске године 2016/17. године одржао шест састанка: 05. 09. 2016, 15. 11. 
2016, 05. 12. 2016, 22. 02. 2017, 25.04. 2017. и 29. 05. 2017.  
 УСВОЈЕН ЈЕ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
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Како полазници школе припадају социјално најугроженијим слојевима друштва, тако је рад тима 
перманентан и неопходан рад ће се одвијати током целе године у сарадњи са свим релевантним 
чиниоцима друштва. 
Констатовано је да са реализацијом треба почети што пре због лошег материјалног положаја 
полазника. 
У том циљу наставили смо сарадњу са ХХУ „Хлеб живота“ и обратили им се за помоћ, добили смо 
донацију половне одеће и хигијенских пакета и извршили поделу на свим пунктовима школе на 
којим се одржава настава и у матичној школи. Сарадњу настављамо и даље. 
Што се тиче сарадње са Црвеним крстом Републике Србије, она се одвија као и у претходном 
периоду по потреби по општинским организацијама Црвеног крста. Од Црвеног крста Србије 
добили смо и поделили донацију школског прибора за полазнике наше школе 
Школа се и ове године  прикључила манифестацији Музеји Србије, десет дана од десет до десет, 
МУЗЕЈ У ГОСТИМА.  Манифестација је одржана од 12. до 21. маја и завршена је   
обележавањем Европске ноћи музеја. 
У оквиру манифестације полазници наше школе постили су у: 
ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ на Калемегдану, изложба Метеорити-гласници свемира 
ВОЈНИ МУЗЕЈ, поставка на отвореном на Калемегдану 
ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ  изложба Заоставштина Оље Ивањицки и поставка СРБИЈА 1915-1916. 
ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ са сталном поставком Народна култура Срба у 19. И  20. веку и изложба 
Коцкасти универзум-Лего у Србији  
МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА са сталном поставком, збирком аутомобила Братислава Петковића, који 
садржи око 100 аутомобила 
ПТТ МУЗЕЈ, хронолошки приказ развоја поште и телекомуникација на територији Србије, од Првог 
српског устанка до данас,  
МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА, посвећен је двојици великана српске културе, просветитељу и првом 
српском министру просвете Доситеју Обрадовићу и реформатору српског језика, творцу српског 
књижевног језика Вуку Караџићу. МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ, поставка посвећана 
Властимиру Ђузи Стојиљковићу, садржи фотографије из позоришних представа у којима је играо.  
МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ,  изложба посвећена гастарбајтерима из свих република бивше 
Југославије, Југо, моја Југо-гастарбајтерске приче. 
 КУЋА ЦВЕЋА, где је сахрањен Јосип Броз Тито и Јованка Броз, изложени су лични предмети, 
штафете, маршалска униформа. 

 

 

 

 

 

 
22. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

            На почетку школске 2016/17. направљен је план рада тима за заштиту животне средине. 
Чланови тима су: Драгана Младеновић, Зора Копуновић, Гордана Шимуновић, Емилија Краковић 
и Вукосава Матовић. 
Одржане су четири седнице тима 
            Прва седница тима одржана је 12.9.2016. Усвојен је програм рада тима за заштиту животне 
средине.  
Договорене су активности везане за заштиту животне средине и краћа предавања везана за 
Светски дан заштите озонског омотача и Светски дан заштите животне средине. 
Договорено је укључивање у акцију Чеп за хендикеп, која има хуманитарни и еколошки значај. 
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             Друга седница тима одржана је 9.12.2016. Разговарали смо о обележавању 11. децембра, 
Међународног дана планина, и о упозорењу везаном за бацање запаљивих отпадака у контејнере 
близу школа. 
             Трећа седница тима одржана је 24.4.2017. Обележен је Дан планете Земље и обрађена 
тема Улога младих у заштити здравља и човекове средине. 
              Четврта седница тима одржана је 5.6.2017. Обележен је Светски дан животне средине 
5.јуни. 
Разговарало се о програму рада тима за заштиту животне средине за наредну школску годину и 
наставници су задужени да изнесу своје предлоге. 
 
 

23. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  
 

    Тим су у овој школској години чинила четири члана: Сњежана Павловић, Данијела Матић, 
Светлана Радоњић, Радован Тешић - руководилац, а састајао се шест пута. 
    Први састанак одржан је 14.10.2017. године а односио се на избор и верификацију чланова 
тима, израду програма сарадње са породицом. 
    Други састанак одржан је 05.12.2017. године на коме се разматрала сарадња са породицама 
полазника млађих од 17 година, као и специфичност сарадње са породицама које раде по ИОП-у. 
    Трећи састанак је одржан 06.03.2017.године. Теме о којима се говорило везане су за могућности 
побољшања разредне дисциплине у сарадњи са породицама полазника, информисање полазника 
осмог разреда о правовременом припремању за полагање завршног испита. 
    Четврти састанак одржан је 16.05.2017. године са једном тачком дневног реда а односила се на 
престанак похађања наставе ученика 3/8 одељења Виктора Тодоровића, који наставу похађа по 
ИОП-у, и немогућност ступања у контакт са њим и његовом породицом. 
 
     Пети састанак је одржан 02.06.2017.године. Разматрани су проблеми информисања полазника 
и њихових родитеља и старатеља о променама у области образовања, правима и обавезама 
полазника осмог разреда пред предстојећи завршни испит као и припрему за њега.  
     Шести састанак одржан је 23.06.2017.године са циљем сумирања резултата у претходној 
школској години. Закључено је да су постављени циљеви и задаци остварени, као и они који су 
постављани у току школске године као последица промена које се односе на полазнике и њихове 
породице.  
     На неколико аспеката рада тима се више обратила пажња а то су полазници који наставу 
похађају по ИОП-у, полазници са повременим проблематичним понашањем и полазници који 
имају ниску мотивацију за учењем. У раду са овим полазницима сарадња са њиховим породицама 
се показала као  веома значајна. 
 
 
             24. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 
            Стручни тим школске библиотеке се у току школске године састао девет пута. 
Стручни тим чине: Марија Врањеш, Радован Тешић, Љубица Зивговић, Вукосава Матовић, Љиљана 
Петровић, Љубица Поповић, Стојан Младеновић, Мина Ђоковић и Емилија Шорић. 
             На већини састанака било је речи о ресурсима школске библиотеке као и о повећању истих. 
Константовано је да се ове године ниједна кућа није одазвала на наш апел да помогне око 
донација књига за нашу библиотеку. Извршена је провера заведених књига које се налазе у 
електронском облику. Наставници и полазници су користили ресурсе библиотеке у већем броју 
него претходних година, на шта су утицали и новији наслови које је школа обезбедила за 
библиотеку. Што се тиче књига које су задужене а нису враћене, библиотекар је у сарадњи са 
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директором школе покренуо одређене мере које су довеле до резултата да се само две књиге 
воде као изгубљене.  

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 650-02-01094/2016-07 
дана 15.11.2016. године, из средстава за набавку наставних средстава за ученике, полазнике и 
установе опредељују се средства за набавку школске лектире. Због специфичности рада школа за 
основно образовање одраслих, додељују се средства у износу од 46.500,00 динара независно од 
критеријума који су примењени за остале школе. Школа је одредила набавку за куповину књига, 
лектира, енциклопедија које ће наставници моћи да користе у настави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 
САМОУПРАВОМ 
 
Наша школа има веома добру сарадњу са локалном самоуправом, посебно са НСЗ и општинама 
при којима организујемо наставу. Одржали смо састанке по општинама у циљу окупљања нових 
полазника и контаката са полазницима који нам се дуже времена не појављују, а нисмо у 
могућности остварити контакт с њима. 
У прилогу табела распореда одржаних састанака. Поред наставника, састанцима су присуствовали 
социјални радник школе Сњежана Павловић, андрагошки асистент Сејдо Комина и у зависности 
од радних обавеза андрагог Радован Тешић. 
 

 место и датум присутни наставници 
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1. ШКОЛА 
17.5.2017. 

МИНА ЂОКОВИЋ 
ЉУБОМИР ЧОЛОВИЋ 
СЛАЂАНА КНЕЖЕВИЋ 
ЗОРА КОПУНОВИЋ 
ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ 
ВЕСНА ТОДОРОВИЋ 
ГОРДАНА ШИМУНОВИЋ 

2. СУРЧИН 
15.5.2017. 

ВУКОСАВА МАТОВИЋ 
СРђАН БАЛОВИЋ 
ДРАГАНА БЈЕЛИЋ 
ЕМИЛИЈА КРАКОВИЋ 

3. ЛЕДИНЕ 
19.5.2017. 

ЉУБИЦА ПОПОВИЋ 
 НАТАША ПАВЛОВИЋ 
СВЕТЛАНА РАДОЊИЋ 
ДРАГАНА НЕШИЋ 

4. ЛАЗАРЕВАЦ 
18.5.2017. 

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ 
ЈАСМИНА ЂУРЂЕВ 
СТОЈАН МЛАДЕНОВИЋ 

5. РЕСНИК 
25.5.2017. 

ДАНИЈЕЛА МАТИЋ 
СТРАХИЊА РАДИЋ 
БРАНКА ИЛИЋ 

6. БАРАЈЕВО 
17.5.2017. 

ДАНИЈЕЛА МАТИЋ 
ДРАГАНА САВИЋ 
БИЉАНА ЈОВИЋ 

7. ЖАРКОВО 
24.5.2017. 

ТАМАРА ДРПИЋ 
ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ 
СОФИЈА АНЂЕЛКОВИЋ/ ТАСИЋ 
КРИСТИНА ПРОДАНОВИЋ 

8. СРЕМЧИЦА 
24.5.2017. 

ТАМАРА ДРПИЋЉУБИЦА ЗИВГОВИЋ 
ВУЋИЋ КРАКОВИЋ 
СНЕЖАНА ТЕОФИЛОВИЋ 

9. НАЦ. СЛУЖБА 
23.5.2017. 

МИНА ЂОКОВИЋ 
ЗОРА КОПУНОВИЋ 

 
 
 
 
На овим састанцима представници ЦСР као и Нац. службе за запошљавање те представници 
општина обећали су нам помоћ у оквиру својих могућности и домена па се надамо успешној 
сарадњи као и до сада. 
 

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ 

 

           Састанцима су присуствовали сви чланови тима: Софија Анђелковић Тасић, Тамара Дрпић, 
Драгана Савић, Слађана Кнежевић Цвијетић и Емилија Краковић. 
            Закључено је да, пре свега због материјалних средстава, екскурзије у оквиру ШООО није 
могуће реализовати. Такође, приликом планирања и организовања излета и наставе у природи 
вођено је рачуна о материјалним средствима полазника и проналажени су одговарајући 
финансијски извори за њихову реализацију. 
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           Током школске 2016/2017. године реализована је настава у природи по пунктовима у складу 
са наставним јединицама које су то омогућавале а према процени предметних професора. 
Реализована је посета биоскопу, Народном позоришту, акција „Десет дана од 10 до 10“ у оквиру 
којесу посећени Историјски музеј, ПТТ музеј, Бели двор и Етнографски музеј. Организована је и 
реализована посета „Соко Штарку“, током  које су полазници присуствовали процесу производње 
кондиторских производа. Закључено је да би у наредној школској години програм могао бити 
проширен излетима на Аду Циганлију, Кошутњак или Калемегдан, као и одласком у Зоолошки врт. 

 
27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛЖБЕ 

            
 У протеклом периоду финансијско-рачуноводствена служба је стручно и одговорно 
обављала своје задатке.Поштовали су се рокови за извршење и све обавезе урађене су на време и 
у складу за законом. 
Радници ове службе похађали су семинаре и успешно прошли обуку и то: 
-Семинар на тему: Припреме за школску и радну 2016/2017.год. у складу са буџетским 
календаром/организатор Образовни информатор/ 
-Семинар на тему:Актуелности у образовању,завршни рачун,рад инспекцијске службе  и 
др./организатор ИЕП/ 
-Обука за рад у буџетском рачуноводству/настава,стручна литература,полагање 
испита/организатор ИЕП/ 
 
IX ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
ОДРАСЛИХ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 
 
 Школа за основно образовање одраслих ''Ђуро Салај'' из Београда, ул. Немањина 28, 
поседује три канцеларије за рад у оквиру  просторије АД ''Ђуро Салај'' и то: директора, правно-
административне и рачуноводствено-финансијске службе. 
 Матична школска зграда је у ул. Војводе Миленка бр. 33, стара зграда, још са почетка XX 
века, и као таква је под заштитом Завода за заштиту споменика. У њој, поред наше школе, од 
1999. год. ради и Школа за основно образовање одраслих ''Браћа Стаменковић'', са седиштем на 
НУ ''Браћа Стаменковић'', ул. Митрополита Петра бр. 8. Овде се у три смене користи шест 
учионица, а седма је одрађена изнад ходника (26м2) за потребе огледног одељења ФООО-а,  и то 
из донацијских средстава. 
 На основу одлуке Владе РС, од 20.06.2002. год. Школа за основно образовање одраслих 
''Браћа Стаменковић'' мења седиште из ул. Војводе Миленка бр. 33, на нову локацију у ул. Донска 
бр. 27-29 – бивша зграда ОШ ''М. Матијевић  Мрша'' (''Сл. гласник РС''бр.36, од 26.06.2002.год.), 
али се тамо није преселила, из нама непознатих разлога. 
 На основу захтева за верификацију школе за остваривање новог наставног програма – 
школског програма за образовање одраслих по моделу функционалног основног образовања 
одраслих бр. 41 од 13.09.2013. године, а након извршеног инспекцијског надзора установе у 
поступку утврђивања испуњености прописаних услова, министар просвете, науке и технолошког 
развоја донео је Решење о испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, 
наставних средстава, наставника и програма образовања да ШООО ''Ђуро Салај'' може да обавља 
делатност основног образовања одраслих односно остварује наставни план и програм по моделу 
функционалног основног образовања одраслих у школском простору у ул. Војводе Миленка бр.33. 

Циљ програма ФООО-а је унапређивање квалитета и осавремењавања основног 
образовања одраслих, увођењем модела функционалног основног образовања, који ће отворити 
могућност за већу инклузију Рома у систем образовања и повећати могућност за њихово даље 
запошљавање након програма обуке и оспособљавања за обављање одређеног занимања. 
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 Наставници и стручни сарадници наше школе су у оквиру пројекта Института за педагогију 
и андрагогију при Филозофском факултету у Београду сви обучени и оспособљени у оквиру 
сталног стручног усавршавања кроз програме за развој мотивације за укључивање у ФООО у 
систем образовања и развој методичких компетенција у оквиру тог образовања. Сви наставници 
су оспособљени за примену наставног плана и програма ФООО-а од I и VIII разреда.                      
Према попису становништва из 2011. године1 у Републици Србији, од укупно 6.161.584 
становника старијих од 15 година, без школске спреме је 164.884 лица (2,68%), непотпуно 
основно образовање има 677.499 становника (11%), а завршено основно образовање има 
1.279.116 (20,76%) лица. Средње образовање има 3.015.092 лица (48,93%), више 348.335 
(5,65%), а високо образовање има 652.234 лица (10,59%).  

______________ 
1 Републички завод за статистику - Попис 2011. године. 

Табела 1: Становништво старо 15 и више година према школској спреми  

   Попис 2002. год.  Попис 2011. год.  

укупно  %  укупно  %  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  6.321.231  100  6.161.584  100  

Без школске спреме  357.552  5,66  164.884  2,68  

Непотпуно основно образовање  1.022.974  16,18  677.499  11,00  

 
          Према попису становништва из 2011. године1 у Републици Србији, од укупног  броја 
становника, без школске спреме је 16.751 ( мушког пола 3.382, женског пола 13.369),  а непотпуно 
основно образовање има 58.259 становника (мушког пола 14.465, женског пола 43.794). 
 
         Колектив школе има визију да се усмери на ове две циљне групе и да им омогући похађање 
школе, развијање свести о вредности образовања и могућност касније лакшег запошљавања. 
Образовање није привилегија урбаног дела становништва нити треба да је детерминисано полом, 
већ је доступно свима и на тај начин је једно од најважнијих аспеката у борби против сиромаштва 
и неписмености у Србији.  

Што се тиче ангажовања андрагошког асистента на овом послу, на основу Решења 
Министарства просвете поново је постављен Сејдо Комина, који је радио од 15.11.2006. године. 

Андрагошки асистент је доста учинио на анимирању полазника за рад, као и на решавању 
свакодневних проблема везаних за њихове породице, друштвену средину и обавезе према 
школи. Он је остварио увид у рад како теоријског, тако и практичног дела наставе и успешно је 
посредовао између наставника и полазника. Такође је активно учествовао са наставницима и 
полазницима у изради дидактичког материјала. 

И даље ће се јављати проблем редовног похађања наставе, као и осипања полазника, јер 
треба имати у виду чињеницу да су полазници углавном одрасли људи са бројним породичним 
обавезама, и да првенствено морају да зарађују за егзистенцију своје многобројне породице. 
Свако продужавање теоријске наставе довело би до већег осипања полазника, што би се 
негативно одразило на нове генерације одраслих Рома и њихово укључивање у даље животне и 
друштвене токове. 
 
 
X ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕДИ ШКОЛЕ 
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I) Дана 31.10.2017. године комунални инспектор Светлана Аћимовић извршила је инспекцијски 
преглед и утврдила да су спољни делови зграде и двориште у уредном и исправном стању. 
Имајући у виду наведено, комунални инспектор је закључио да нема разлога за даље вођење 
поступка и предузимање мера у смислу одредаба Одлуке о комуналном реду (''Сл. лист града 
Београда'' бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15) па је применом чл. 121. Закона о општем 
управном поступку, одлучено као у диспозитиву. 
Школи је достављен Записник о извршеном инспекцијском прегледу X-04 бр. 355- сл/2016., без 
наложених мера. 
 
II) Дана 01.12.2016. године просветни инспектор Маријана Игњатовић извршила је ванредни 
инспекцијски надзор у Школи и проследила је Записник VII-06 број: 614-1707/2016, од 01.12.2016. 
године. 
 
 

Предмет надзора: 
 

1. Утврђивање валидности Сведочанстава седмог  и осмог разреда издатих на име 
Иван Вуковић 

 
Утврђено стање: 

 
Дописом, број : 611-00-01897/2016-12 од 24.10.2016. године Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије, достављен је овом сектору  на надлежност Захтев за 
проверу стеченог образовања за Ивана Вуковића, а који  је доставио ЈУ Средњошколски центар 

„Петар Петровић Његош“ из Шековића. Тражи се провера издатих сведочанстава и 
поставља се питање да ли је ученик завршио основно образовање односно да ли испуњава услов 
за упис у средњу школу. 
 На основу утврђеног стања, тј. на основу података из евиденције Школе, могло се 
закључити да су веродостојна наведена сведочанства за седми и осми разред издата на име Иван 
Вуковић, од стране школе, али да именовани није приступио полагању завршног испита, те у том 
смислу Иван Вуковић не испуњава услов за упис у средњу школу. 
 
 
III) Дана 05.12.2016. године просветни инспектор Маријана Игњатовић извршила је редовни 
инспекцијски надзор над радом школе и проследила је Записник VII-06 број: 614-18749/2016 од 
05.12.2015. године. 
 

Предмет надзора: 
 

1)    Верификација установа; 
2) извештај о раду установе; 
3) Извештај о раду директора; 
4) органи установе; 
5) планирање рада установе; 
6) Упис полазника, формирање група - одељења; 
7) радни односи; 
8) Евиденција , јавне исправе 
9) заштита становништва од изложености дуванском диму. 
Код Установе је у току инспекцијског надзора процењен укупан степен ризика: незнатан 
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( 93,05%) 
 

Редован инспекцијски надзор вршен је применом контролних листи, односно провером 
навода који су садржани у девет контролних листа. 
  

На основу наведеног, утврђено је да је Школа пословала и поступала законито. 
 
 
XI РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 

  
Извештај о раду Школског одбора у 2016/2017. школској години 
 
Скупштина града Београда је на својој седници одржаној 22. јула 2014.године донела одлуку о 
именовању чланова Школског одбора Школе за основно образовање одраслих ''Ђуро Салај'' у 
саставу: представници запослених: Љиљана Петровић, професор физике и хемије – председник 
Школског одбора, Бранка Илић, професор српског језика и књижевности, Вучић Краковић, 
наставник физике и хемије; представници локалне самоуправе: Александар Станковић – заменик 
председника Школског одбора, Љубица Стојиљковић Тадић, Вук Петијевић и Добрила Ђорђевић. 
У овом периоду Школски одбор је: 
 
-разматрао и усвојио  годишњи извештај о раду школе за 2015/2016. годину; 
-разматрао и усвојио годишњи извештај о раду директора школе за школску 2015/2016. годину; 
-разматрао и усвојио Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину; 
-размотрио и усвојио предлог измена и допуна финансијског плана и плана набавки за 
2016.годину – средства су додељена од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и намењена за набавку школске лектире; 
-донео одлуку о годишњем попису имовине, потраживања и обавеза на дан 31.12.2016.године и о 
образовању комисија за попис; 
-разматрао и усвојио извештај пописних комисија о извршеном попису нефинансијске имовине 
(основних средставаи ситног инвентара) и финансијске имовине (благајне, обавеза и 
потраживања) на дан 31.12.2016.године; 
-размотрио и усвојио предлог финансијског плана за 2017. годину 
-разматрао и усвојио предлог набавки за 2017. годину 
-разматрао и усвојио годишњи обрачун за период 01.01.2016. год. до 31.12.2016. године. 
-разматрао и усвојио полугодишњи извештај о раду директора за 2016/2017.годину 
-именовао комисију за технолошке вишкове 
-разматрао и одбио приговор Љубомира Чолакова  на Одлуку директора школе бр. 730 од 
10.07.2017.године о избору кандидата по конкурсу. 
 
У овом периоду Школски одбор је одржао 9 седница. 
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