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ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 

           ШООО Ђуро Салај прославила је Дан школе 8. 9. 2020. године. у складу са 
мерама за заштите од короне. Уместо приредбе, наставници су са полазницима 
читали припремљени текст поводом Дана школе и Дана писмености, којим је 
истакнут значај развоја свих врста писмености у функционалном образовању 
одраслих, са посебним освртом на дигиталну писменост. У наставку можете 
прочитати цео текст. 

ДАН ШКОЛЕ 

~МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ ~ 

Почеци рада Школе за основно образовање одраслих Ђуро Салај, везују се 

за 1954. годину, а данас Школа  као самостална установа свој рад обавља готово 

на целој територији Београда. Пуних шездесет и шест година наша установа се 

бави остваривањем најважније сврхе програма образовања – описмењавањем. 

Због тога Дан школе прослављамо осмог септембра, који је уједно Међународни 

дан писмености. Због корона вируса, ове године нисмо у могућности да Дан школе 

увеличамо и приредбом, па смо припремили текст посвећен различитим типовима 

писмености.  

Министарство просвете сматра да један од најважнијих циљева образовања 

јесте: Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 

информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном 

друштву.  



ШКОЛА	ЗА	ОСНОВНО	ОБРАЗОВАЊЕ	ОДРАСЛИХ	ЂУРО	САЛАЈ	

ПИСМЕНОСТ 

Унеско дефинише писменост као способност идентификације, 

разумевања, тумачења, креирања, комуникације и израчунавања, користећи 

штампане и писане материјале повезане са различитим контекстима. 

Писменост подразумева континуитет учења у омогућавању појединцима да 

постигну своје циљеве, развију своје знање и потенцијале и да у потпуности 

учествују у својој заједници и ширем друштву. 

Према Унесковим подацима 757 милиона одраслих људи на свету је 

неписмено.  

Пoдатке о неписменима у Републици Србији, са сајта РЗС – а, можете 

погледати на следећем линку. 

Рhttps://data.stat.gov.rs/Home/Result/3102010302?languageCode=sr-Latn 

Термин писменост потиче од латинске речи litteratus, која је још од 8. века 

коришћена као придев за описивање оних који умеју да пишу и да вештину писања 

преносе другима. Писменост је све до друге половине 20. века означавала 

способност читања, писања и рачунања. Лингвисти су 50-их година прошлог века 

приметили да се писменост не може посматрати као изолована категорија, знање 

само по себи, него као способност употребе у различитим друштвеним 

ситуацијама и свакодневном животу, при чему је први пут поменута функционална 

писменост.  

ВРСТЕ ПИСМЕНОСТИ 

У последње две деценије помиње се десетак типова писмености, које се 

међусобно прожимају. Најважније од њих су: основна или елементарна, 
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функционална, информациона, информатичка или рачунарска, дигитална, 

медијска, визуелна и друштвена.  

Најважније врсте писмености илуструје следећи дијаграм.  

 

Дијаграм приказује централни положај информационе писмености која је 

извориште и уточиште осталих типова писмености. Такође, дијаграм показује да 

међу свим типовима писмености постоји повезаност. 

У почетку рада делатност школе сводила се на основно описмењавање, а 

данас  у складу са временом писменост подразумева не само читање, писање и 

рачунање, већ и сналажење у дигиталном свету.   

У даљем тексту представићемо сажето сваку од ових врста писмености: 

  

1. ОСНОВНА / ЕЛЕМЕНТАРНА ПИСМЕНОСТ подразумева способност 

читања, писања и рачунања. 

2. ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ се односи на способност примене стечених 

знања у новим ситуацијама. Подразумева знања, вештине и вредности које 
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појединцу омогућавају контролу сопственог живота на квалитетан начин, 

обављање основних грађанских дужности и решавање различитих 

проблема на послу, у породици и у друштвеном животу уопште.  

3.  ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ је способност критичког проналажења, 

процене и коришћења информација. 

4.      ИНФОРМАТИЧКА / РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ представља разумевање 

и коришћење могућности глобалне информационе мреже. 

5.      ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ у најширем смислу значи способност примене 

информационе писмености у дигиталном окружењу. Заправо, ради се о читавој 

једној новој дигиталној култури, чије усвајање подразумева: познавање и 

коришћење комуникационих и управљачких вештина у условима умреженог 

друштва. 

6.      МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ је способност разумевања и коришћења, 

анализе и интерпретације порука у свим облицима масовних медија: књигама, 

новинама, часописима, радију, телевизији и интернету. 

7.      ВИЗУЕЛНА ПИСМЕНОСТ подразумева способност да се разумеју и 

користе слике, фотографије, илустрације и рачунарска графика с циљем 

преношења порука, мисли и личних доживљаја. 

8.      ДРУШТВЕНА ПИСМЕНОСТ је способност комуницирања у културном и 

мултикултурном контексту, која укључује низ социјалних вештина потребних у 

грађанском друштву: комуникацију на страном језику, свест о културном 

идентитету и различитости, способност тимског рада и демократског 

одлучивања, познавање својих и туђих права и одговорности... 
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Ниједна врста писмености се не стиче једном за свагда, писменост је процес 

доживотног учења. Наша Школа настојаће да континуирано и предано ради на 

описмењавању становништва у Републици Србији како би оспособила полазнике, 

који стицајем животних околности нису успели да заврше основну школу на време, 

за даљи напредак и усавршавање на свим животним пољима.  

ОКРЕЧЕНА ФАСАДА МАТИЧНЕ ШКОЛЕ 

Почетком школске године окречена је фасада матичне школе. Радове је извео 

школски домар Велимир Вукобрат. У прилогу је фотографија.  

 

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ  
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Свети Сава обележен је 27. 1. 2021. у складу са епидемиолошким мерама, 

због којих ове године није била организована приредба. Колектив школе, у ужем 

саставу, обележио је школску славу на традиционалан начин, уз присуство 

свештеног лица. У име великог српског светитеља и заштитника свих ученика 

направљена је презентација у дигиталној форми, коју су наставници поделили са 

ученицима и коју доносимо у прилогу. 
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СВЕТИ САВА (око 1175 – 14. јануара 1236) 
  

 
Фреска Светога Саве из манастира Студенице 

  
  

Свети Сава био је трећи син српског владара Стефана Немање и његове 
жене Ане. Рођен је око 1175. године у Расу и на рођењу је добио име Растко. Отац 
му је дао на управу део српске земље – Хум. Међутим, Растко се као младић 
одрекао световног живота,  побегао  и замонашио се на Светој Гори добивши 
монашко име Сава. 
Данас га прослављамо као великог српског светитеља и просветитеља, 
заштитника свих ученика. 
Памтимо га као ктитора великих манастира, попут Хиландара, као законодавца 
који је својим делом Законоправило поставио темеље српског законодавства, 
а Карејским, Хиландарским и Студеничким типиком уредио живот у манастирима. 
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Фотографија приказује манастир Хиландар, који се налази у Грчкој, на Светој 
Гори. Заједно са оцем, Стефаном Немањон, тј. Симеоном,  и братом, великим 
жупаном Стефаном, Свети Сава је  1198. године  подигао манастир Хиландар. 
Савин ктиторски рад везује се за многе манастире, а неки од њих су манастир 
Филокал у Солуну, јерусалимски манастир Светог Јована Богослова на Сиону, 
ивиронски манастир Часног крста у Јерусалиму, Студеница и Жича у Србији. 
  
  

 

http://www.zaduzbine-nemanjica.rs/Hilandar/index.htm
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Фотографија приказује Законоправило Светог Саве, Иловички препис 
из 1262.  године. 
Законоправило, Крмчија или Номоканон Светог Саве je зборник грађанских и 
црквених прописа византијске државе, које је одабрао и превео Свети 
Сава почетком 13. века. Ово је први српски правни акт и писан је на народном 
језику. 
  

Прослављамо га као првог српског архиепископа и организатора самосталне 
српске цркве, као вештог дипломату и државника, као првог српског писца писане 
српске књижевности који је својим делима Житије Светога Симеона и Служба 
Светоме Симеону оставио траг о животу свога оца Стефана Немање. 
Не заборављамо да је основао прву српску болницу и прву српску библиотеку под 
окриљем манастира Хиландара. 
Свети Сава је преминуо, при повратку са другог ходочашћа у Свету земљу, на 
двору бугарског цара Јована II Асена, у Трнову 14. јануара 1235 или 1236. године. 
Српска црква га је убрзо потом прогласила за свеца. 
Синан паша спалио је светитељеве мошти на Врачару, 10. маја 1594. године, али 
је  народ још више ојачао култ Светога Саве уткавши његов лик у народну 
књижевност. Живот и дело Светога Саве овековечени  су како у нашој народној 
поезији и прози, тако и у уметничкој књижевности новијег доба. 
  
  
  
  

https://sr.wikipedia.org/wiki/1262
https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1594
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Слика приказује Храм Светога Саве на Врачару. Верује се да је Храм 
Светога Саве у Београду подигнут на месту где су спаљене светитељеве мошти. 
  
  

Част коју данас одајемо Светом Сави завршићемо његовим речима 
из Хиландарског типика које нас подсећају да будемо посвећени, предани и 
истрајни у своме раду као што је и он био у просвећивању свог народа. 
Нико лењив никада није постигао победу, нити је когод спавајући победио свога 
ратног непријатеља; оних су победни венци који добро трче, који се труде, који 
се боре, који издрже трудове од борби. Кроз многе невоље, каже Господ, ваља 
нам ући у царство небеско. 
  
  

МОЛИТВА ПРВА СВЕТОМ САВИ СРПСКОМ 
  

О свештена главо, преславни чудотворче, Светитељу Христов Саво, српске 
земље првопрестолниче, чувару и просветитељу, а свих православних хришћана 
добронадежни пред Господом заступниче, Теби припадамо и молимо се: дај нам 
да будемо учесници љубави твоје према Богу и ближњима, којом је душа твоја за 
живота испуњена била. Озари нас истином, просвети ум и срце наше светлошћу 
Божанствене Науке. Научи нас да, по примеру Твоме, љубимо Бога и ближњега 
свога, и заповести Господње непогрешиво да испуњавамо, да будемо и ми чеда 
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твоја, не само по имену, него и по целом животу свом. Моли се, Свети Архијереју, 
за Свету Православну Цркву и отаџбину твоју земаљску, која Те увек са љубављу 
поштује. Погледај милостиво на сваку душу верних твојих поштовалаца, који траже 
милост и помоћ твоју. Буди нам свима у болестима лекар, у јадима посетилац, у 
бедама и невољама помоћник, а у часу смртном милостиви покровитељ и 
заштитник, да се помоћу светих твојих молитава удостојимо и ми грешни да 
задобијемо вечно спасење и наследимо Царство небеско. Да, Свече Божји, не 
постиди уздање наше, које на Тебе чврсто полажемо, него нам укажи твоју 
многомоћну заштиту, да славимо и појемо дивнога међу Светима Својима Оца и 
Сина и Светога Духа свагда, сада и увек, и у векове векова. Амин 
  
  

Народна песма Свети Сава 
Збор зборила господа ришћанска 
Код бијеле цркве Грачанице: 
„Боже мили, чуда великога! 

„Куд се ђеде цар:Немање благо, 
„Седам кула гроша и дуката?“ 
Ту се деси Немањићу Саво, 

Па говори господи ришћанској: 
„Ој Бога вам, господо ришћанска! 

„Не говор’те о мом родитељу, 
„Не говор’те, не гријеш’те душе: 

„Није бабо расковао благо 
„На наџаке ни на буздоване, 

„Ни на сабље ни на бојна копља, 
„Ни добријем коњма на ратове; 
„Већ је бабо потрошио благо 

„На три славна Српска намастира: 
„Једну бабо саградио цркву: 

„Б’јел Вилиндар насред горе Свете, 
„Красну славну себе задужбину, 
„Вјечну кућу на ономе св’јету, 
„Да се њему поје летурђија 
„Оног св’јета, као и овога; 

„Другу бабо саградио цркву: 
„Студеницу на Влаху Староме, 
„Красну славну мајци задужбину, 

„Својој мајци царици Јелени, 
„Вјечну кућу на ономе св’јету, 
„Да с’ и њојзи поје летурђија 
„Оног св’јета, као и овога; 

„Трећу бабо саградио цркву: 
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„Миљешевку на Херцеговини, 
„Красну славну Сави задужбину, 

„Вјечну кућу на ономе св’јету, 
„Да с’ и њему поје летурђија 
„Оног св’јета, као и овога.“ 

У глас викну господа ришћанска: 
„Просто да си, Немањићу Саво! 

„Проста душа твојих родитеља! 
„Проста душа. а честито т’јело! 
„Што носили, свијетло вам било! 

„Што родили, све вам свето било!“ 
И што рече господа ришћанска 
На састанку код бијеле цркве, 

Штогођ рекли, код Бога се стекло. 

  
  

Одломак из беседе Матије Бећковића на свечаној академији 2011. године 
поводом 125. година постојања Друштва „Свети Сава“ 
  

,,Било је Срба и пре Светог Саве, али је Свети Сава први Србин који је знао 
ко је. 
Било је цркве и пре Светог Саве, али је Свети Сава основао цркву и назвао је 
српском. 
Било је манастира и пре Светог Сава, али је Хиландар најдоњи камен нашег 
духовног постојања. 
Било је деце и пре Светог Саве, али ни једно није заволело Бога колико је он волео 
нас, прелазећи пут од храста, Растка, Раса – до Христа, небеског грађанства и 
градитељства. И доказао да се не може бити свет, а не бити светски, да се не може 
бити човек, а не бити свечовек, да се не може бити небески, а не бити 
свечовечански. 
Било је очева и синова и пре Светог Саве и Симеона Немање, али су њих двојица 
постали света двојица, синоними синства и очинства.Они су прешли пут од оца и 
сина до Свеоца и Оченаша, од земаљске до небеске цркве, од братства једног 
народа до братства читавог човечанства. 
Било је писаца и пре Светог Саве, али је Свети Сава први српски писац чије име и 
презиме знамо. 
Било је српског језика и пре Светог Саве, али он је написао прву здраву реченицу 
на српском језику. 
Било је молитви и пре Светог Сава, али се он први помолио на српском језику и 
доказао да је свака племенита мисао и свака јасна реченица само друго име за 
молитву. 
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Било је писмености и пре Светог Саве, али се све што му је претходило у њему 
поново родило и препородило. 
Било је пре Светог Саве и болница и учионица и библиотека, али је прву болницу, 
прву учионицу и прву библиотеку основао Свети Сава. 
Било је пре Светог Саве и крста и слова и писма и језика и пута и имена, али је 
Свети Сава одредио и крст којим се крстимо и језик којим говоримо, и писмо којим 
пишемо и пут којим идемо и име којим се зовемо.“ 
  

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ОДЕЋЕ И ДЕЧИЈЕ ОБУЋЕ 

Социјална радница Школе, Сњежана Павловић, организовала је акцију 

прикупљања дечије одеће и обуће за полазнике Школе. Направљени су пакети у 

сарадњи са разредним старешинама, који су подељени полазницима на 

пунктовима.  

ДОНАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Црвени крст донирао је 80 пари патика за полазнике Школе. Социјална 

радница Школе, Сњежана Павловић, била је организатор и руководилац 

расподеле донације.  

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Дана 22. 10. 2020, на пункту Ледине, одржан је састанак са представницима 
Националне службе за запошљавање Бранком Радовић (директорком филијале 
НСЗ Нови Београд) и Миланом Гемаљевићем. Састанак је организовао Сејдо 
Комина у циљу унапређивања сарадње НСЗ –а и Школе, а представници су 
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разматрали начине решавања слабије долазности полазника на наставу. 
Покренуте су важне теме и актуелни изазови као што су мотивицаија ученика за 
упис и завршетак основне школе, обилазак терена на којима потенцијални 
полазници живе, као и обуке за одређена занимања.  

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Успешна сарадња са Националном службом за запошљавање настављена 
је 5. 11. 2020. Године у просторијма филијале НСЗ Нови Београд. Састанку су 
присуствоваи Бранка Радовић, директор филијале НСЗ Нови Београд, и 
представници Школе, Љубица Поповић и Јасмина Максимовић. Проверено је да ли 
су сви полазници пункта Ледине на евиденцији НСЗ –а и какав им је статус.  

РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОСТ НА ДЕЛУ 

Дана 08. 02. 2021. у  библиотеци је одржана радионица Креативност на 

делу – прављење подметача, коју су водиле колегинице Јелена Мајић и Здравка 

Бркић. У изради подметача учествовала су 4 полазника: Антигона, Жељка, Софија 

и Данијел.  

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

У библиотеци је прављењем електронског паноа обележен Међународни 

дан матерњег језика 22. 2. 2021. године. У изради паноа учествовале су ученице 

Жељка Кулачанин и Софија Османи. Оне су пано направиле у програму Canva.  



ШКОЛА	ЗА	ОСНОВНО	ОБРАЗОВАЊЕ	ОДРАСЛИХ	ЂУРО	САЛАЈ	

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен је на свим 

пунктовима 24. 2. 2021. године. тј. последње среде у овом месецу, под називом 

Дан розих мајица.   

Полазници су уз помоћ наставника направили различите паное са порукама 

које подржавају мир, љубав, хуманост и толеранцију. Наставници су најпре са 

ученицима причали о насиљу, врстама насиља, насилницима и жртвама насиља, 

као и о томе коме, како и када се обратити за помоћ. На сајту школе налази се 

комплетна презентација, а у прилогу можете погледати какав је пано направљен на 

пункту Војводе Миленко.  
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ПРИЧА О ДАНУ РОЗИХ МАЈИЦА 

Широм света се последња среда у фебруару обележава као Дан борбе 

против вршњачког насиља. Све је почело 2007. године, када је група активиста у 

једној канадској провинцији покренула иницијативу након што је канадски ученик 

Чарлес Мек Нил у школу дошао са розе мајицом на себи и због тога претрпео 

ругање и вербално насиље од својих вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак 

подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и 

поделили их његовим вршњацима у школи који су их носили као подршка дечаку. 

Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако 
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постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама који се широм света 

обележава последње среде у фебруару. 

  

ПОДСЕТИМО СЕ ШТА ЈЕ ТО ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И КАКО ДА ГА РАЗЛИКУЈЕМО 

ОД ИГРЕ 

Вршњачко насиље је намерна, свесна жеља да се узнемири, малтретира, 

застраши и нанесе повреда другој особи — вршњаку. Вршњачко насиље није само 

агресиван испад. То је често прикривено понашање, недоступно наставницима, 

али веома болно за особу која му је изложена. То је намерно и неоправдано 

повређивање друге особе. Игра, наравно, за разлику од вршњачког насиља, нема 

за циљ да намерно психички или физички повреди  другу особу. На сајту школе 

можете прочитати више о врстама вршњачког насиља.  

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Састанак је одржан 26. 2. 2021. године у просторијама општине Чукарица. 
Састанку су присуствовали Татјана Мијушковић – руководилац НСЗ - а Чукарица са 
осталим представницима НСЗ – а и Љиљана Петровић – директорка ШООО Ђуро 
Салај са представницима Школе. Дневни ред садржао је следеће тачке: 
идентификација полазника без основне школе, подршка полазницима за које 
постоји ризик од прекида школовања, учвршћивање постојећих и стварање нових 
механизама сарадње између установа одговорних за основно образовање 
одраслих, побољшање долазности на наставу.  
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САСТАНАК У ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА 

У оквиру сарадње школе и општина на којима постоје издвојена одељења 
одржан је састанак 28. 02. 2020. године у општини Чукарица. Састанку су 
присуствовали представници школе на челу са директорком Љиљаном Петровић, 
представници општине и НСЗ - а. Циљ састанка био је ублажавање кључних 
проблема присутних у основном образовању одраслих као што су: побољшање 
долазности на наставу, низак социоекономски статус појединих полазника, 
идентификација полазника без завршене основне школе, подршка породицама 
полазника за које се процењује да постоји ризик од прекида школовања, као и 
учвршћивање постојећих и дискусија о стварању нових механизама сарадње 
између установа одговорних за образовање одраслих. Чланица Већа Стана Лукић 
уручила је директорки Школе Љиљани Петровић захвалницу за допринос на 
подтицању образовања.  
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КЊИГЕ 

Поводом обележавања Националног дана књиге, који се обележава 28. 

фебруара, библиотекарка школе, Шана Младеновић, организовала је радионицу за 

израду видео-поруке у којој су учествовале три ученице: Александра Ибраими, 

Антигона Османи и Жељка Кулачанин. Оне су изражајно читале песме по избору, 

правећи видео – поруку за драге особе. Радионицу су својим присуством 

увеличале и професорка енглеског језика и помоћник директора Јелена Мајић и 

професор српског језика Слађана Кнежевић.  

ГОСТОВАЊЕ ШКОЛЕ У ЈУТАРЊЕМ ПРОГРАМУ РТС - а 

Дана 10. 3. 2021. године директорка Љиљана Петровић и андрагошки 
асистент Сејдо Комина гостовали су као представници Школе у Јутарњем 
програму РТС – а у циљу промовисања васпитно – образовне установе и уписа 
нових полазника.  
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САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА 

 Општина Савски венац обезбедила је санацију мокрог чвора Школе. Радови 
су завршени у марту 2021. године.  Том приликом, реновирани су и тоалети на 
пункту Војводе Миленко. 
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УПИС НОВИХ ПОЛАЗНИКА 

Током маја 2021. године организован је упис нових полазника. Слика у 
прилогу приказује новински чланак о доприносу наше Школе у основном 
образовању одраслих.  

 

ПОСЕТА КАМПУ МИГРАНАТА У БОГОВОЂИ 

Представници школе посетили посетили су камп избеглих лица у Боговођи, 
током маја 2021. године. Циљ посете био је мотивисање избеглих лица за 
образовање, а све то у оквиру пројекта Школе који се односи на образовање 
миграната.  
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ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ 

 Председник Националног савета ромске националне мањине Далибор 
Накић, са потпредседником и секретаром Савета, посетио је ШООО Ђуро Салај у 
мају 2021. године. Посету су медијски пропратили ромска редакција ТВ Нови Сад и 
РТС2. Том приликом договорено је проширење сарадње и упис нових полазника, с 
обзиром на то да преко осамдесет посто полазника припада ромској националној 
мањини. Председник Савета поделио је присутним полазницима школски пробор. 
Приликом посете испоштоване су све епидемиолошке мере заштите. 
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ТРИ ВЕЛИКЕ ДОНАЦИЈЕ ПОЛОВНЕ ОБУЋЕ ЗА ПОЛАЗНИКЕ 

У сарадњи са Ђак Спортом, директорка Школе Љиљана Петровић обезбедила је 
три донације половне обуће за полазнике, у току школске 2020/21. Дониране су и 
зимска и летња обућа за децу и одрасле. 
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ОФАРБАНА СВА ВРАТА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ 

Крајем јуна, школске 2020/21, офарбана су сва врата у матичној школи. 
Школски домар, Велимир Вукобрат, савршено је извео радове. Такође, масном 
бојом окречени су и освежени зидови ходника.  Фотографије у наставку илуструју 
радове.  
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ИЗЛЕТ КОЛЕКТИВА ШКОЛСКЕ 2020/21. 

Колектив Школе посетио је Опленац и уживао у лепотама Шумадије 19. јуна 
2021. године.  
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РЕАЛИЗОВАНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ  У 2020/21. 

Школа је у скаду са епидемиолошком саитуацијом у земљи организовала и 
реализовала следеће семинаре за запослене.  
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-ЗУОВ: 

- катал. бр. 334 за шк. 2018/19, 2019/20. и 2020/21 „ Имплементација Officе-a 365 у 
организацију рада школе и примена у настави“ – 15.12.2020. у трајању од 8 сати, 
К4, приоритетна област 1; 

- кат. бр. 104 – ''Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална 
комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње'' – 03. и 
13.10.2020. у трајању од 8 сати (К4, П4); 

- кат. бр. 611-00-02068/2020-03 – ''Програм обуке за смањење стреса у ситуацији 
миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у 
систем образовања и васпитања'' – 15.10.2020. у трајању од 24 сата  

- кат. бр. 611-00-00520/2019-07 – ''Обука наставника за примену стандарда 
образовних постигнућа за српски као страни језик и програма наставе и учења за 
српски као страни језик'' 

- кат. бр. 451 – ''Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености'' – 
Друштво учитеља Србије – 24.04.2021. у трајању од 8 сати (К2, П3) 

- кат. бр. 532 – ''Планирање и интеграција информационо-комуникационих 
технологија у образовну праксу – практични примери'', 27-28.05.2021. у трајању од 
16 сати, (К2) 

- 1043-191/2018 – ''Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције'' у трајању 
од 8 сати – 21.02.2021. (К4, П2) 

- кат.бр. 43 - „Насиље у школи - примети и пријави“ (К3, П4), 28.04.2021.  у трајању 
од 8 сати 

-МПНТР: 

- Решење бр. 611-00-02068/2020-03 – ''Програм обуке за смањење стреса у 
ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика 
избеглица у систем обрзовања и васпитања'' – 15.10.2020. у трајању од 24 сата  

-Вебинари: 
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- ''Јавне набавке'', (Образовни информатор), 22.09.2020. 

- ''Финансијски извештај за 2020. годину'', (Образовни информатор), 23.12.2020. 

- ''ЈИСП у просвети'', (Образовни информатор), 19.01.2021. 

- ''Лиценца за директора'', (Образовни информатор), 11.12.2020. 

- ''Припрема испита за лиценцу за директора'', (Образовни информатор), 
04.02.2021. 

- ''Вебинар ''Регистар запослених'', (Образовни информатор), 05.02.2021. 

ОДРЖАНИ ЗАВРШНИ ИСПИТИ У СКЛАДУ СА ВАНРЕДНОМ СИТУАЦИЈОМ 

Пробни завршни испит је одржан 09. 04. 2021. године.  у просторијама 
Школе у улици Војводе Миленка 33.  На пробни завршни испит изашло је 60 
полазник. Тиме су се они упознали са правилима и задацима који их чекају у јуну 
на завршном испиту. На крају школске 2020/21. године, у 32 одељења ФООО било 
је  503 полазника. Завршни испит одржан је 24. 06. 2021. године у просторијама 
школе у улици Војводе Миленка 33 у Београду, у ОШ „Војислав Вока Савић“ у 
Лазаревцу и ОШ „Кнез Сима Марковић“ из Барајева, организовано је полагање 
завршног испита за  полазнике трећег циклуса  ШООО ’’Ђуро Салај’’. На полагање 
завршног  испита изашло је  полазника 111 полазника је са успехом положило 
завршни испит. Од тога 107 из текуће школске године и 4 из претходних година. За 
средњу школу распоређено је 5 полазника. 
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Колектив ШООО Ђуро Салај, август 2021. године 
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	- катал. бр. 334 за шк. 2018/19, 2019/20. и 2020/21 „ Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави“ – 15.12.2020. у трајању од 8 сати, К4, приоритетна област 1;

