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

II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 
1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 
 Матично седиште школе за основно образовање одраслих је у Београду, у улици 
Немањина број 28. Школа у оквиру просторија АД „Ђуро Салај” користи три канцеларије 
за рад: директора, правно-административне и рачуноводствено-финансијске службе. 
Приликом издвајања школе из састава РУ „Ђуро Салај” 1990. године, није извршен деобни 
биланс, те је с тога школа још у спору са АД „Ђуро Салај” око бившег заједничког 
простора, како у Немањиној бр. 28, тако и у улици Генерала Жданова бр. 78, бивши НУ 
„Веселин Маслеша”, који је 1980. године припојен РУ „Ђуро Салај” из Београда (у питању 
је простор од 202 м2). 
 Матична школска зграда је у улици Војводе Миленка број 33 у Београду. Зграда је 
из 1905. године. Има корисну површину од 550 м2, где су смештене: шест учионица, 
зборница, библиотека, канцеларије и пет мокрих чворова, а у дворишту су три шупе. 
Општински санитарни инспектор и градски комунални инспектор су посетили школу 
током септембра 2009. године и наложили да се изврши кречење зидова и фасаде, као и 
санација влаге са зидова.  
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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. 
У школској 2017/18. години је: 
Одрађено бетонирање дворишта и поправка степеништа у школском дворишту. 
У школској 2018/19. години је: 
Комплетно је реновиран  пункт „Сремчица“, замењени су прозори, спуштени 
плафони, урађен је ламинат, комплетан мокри чвор, уграђене су грејне плоче и 
окречено је од стране ГСО Чукарица. 
У матичној школи замењена су улазна врата, урађено је степениште на улазу у 
школу и окречена је комплетна унутрашњост школе од стране ГСО Савски венац. 
Опремљене су канцеларије намештајем. 
У школској 2019/20. години је: 
У матичној школи је реновирана кухиња, канцеларија андрагошког асистента и 

мали ходник. На пункту Сурчин урађени су преградни панои.  
У школској 2020/21. години је: 
У матичној школи окречена је зборница и канцеларије директора и стручне 

службе, офарбана су врата у учионицама, рестауирани су прозори и врата у дирекцији у 
Немањиној 28, окречена је учионица у истуреном одељењу у Барајеву и Реснику.  
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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, Лединама и Реснику и Старом сајмишту 
- ОРЦ „Сурчин”; 
- КПЗ „Падинска Скела” 
 
Овако велики број издвојених одељења – пунктова (8) причињава велике тешкоће 

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

 
 
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

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

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

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

 
Табела 1. Квалификациона структура запослених школе  

                             Степен стручне спреме 

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

1. Директор, пом. Директора и 

сарадници 

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

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

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

4. Запослени који обављају  

     админ.финансијске послове 

- - 2 - - 2 - 4 

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

С в е г а 4 2 2 - 4 37 - 49 
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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. - - - - 2 2 - 2 2 

2,1 – 10 год. 2 6 8 1 - 1 3 6 9 

10,1 – 20 год. 1 11 12 1 3 4 2 14 16 

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

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

35,1 – 40 год. 2 1 3 - - - 2 1 3 

С в е г а 5 29 34 4 11 15 9 40 49 

 
 

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

У остваривању плана уписа полазника учествују сви наставници и сарадници 
школе. План уписа и формирање одељења у току школске 2020/2021. године одвијао се у 
два уписна рока: септембарском и фебруарском, што је доста сложено за организацију 
рада школе. У окупљању полазника и упису истих, школа има дугогодишњу традицију и 
сарадњу са: основним школама, радним организацијама, месним заједницама,  
домовима за незбринуту децу и центрима за социјални рад. 
 У школској 2020/2021. години био је заступљен облик функционалног основног 
образовања одраслих: 

- у к у п н о заступљено 32 одељења. 
Почетак наставе се првенствено прилагођава жељама и интересима полазника.  
Зависно од наставних пунктова, настава је почињала у различито време: 
- 08:00 h МЗ ''Старо Жарково'', МЗ ''Сремчица''; 
- 08:00 h: АД ''Сава'' Лазаревац; МЗ '' Ледине''; 
- 09:00 h и 14:00 h: Војводе Миленка; 
- 09:00 h и 12.00 h: КЦ ''Барајево''; 
- 08:00 h МЗ ''Ресник'', МЗ ''Ледине''; 
- 13:00 h МЗ ''Ресник“; 
- 11:00 h ОРЦ ''Сурчин'' 
- 09:00 h КПЗ „Падинска Скела“ 
- 12:00 h МЗ „Старо сајмиште“ 
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Настава се изводила у петодневној наставној недељи. За одстутне наставнике 
организовала се адекватна стручна замена.  

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

У пероду од 30. 11. 2020. године до 18. 12. 2021. године одржавана је онлајн 
настава због епидемиолошке ситуације у Републици Србији.   

 
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПИСА ПОЛАЗНИКА 

На основу годишњег плана уписа полазника за школску 2020/21. годину, 
предвиђено је да  ШООО ''Ђуро Салај'' у оба уписна рока – септембарском и фебруарском 
упише укупно  полазника у  одељења. 
         У табелама дат је приказ одељења у септембарском уписном року, облицима 
наставе, почетку наставе, бројном стању полазника и разредним старешинама по 
одељењима. 
 

Табела 3. План уписа полазника у септембру  у школској 2020/2021. години је: 

Циклус Одељење Полазници Укупно 
I 9 15 135 

II 11 15 165 

III 12 15 180 

Укупно 32 45 480 
 
Табела 4. Број одељења и полазника по пунктовима и облицима наставе у септембарском  
               уписном року, школске 2020/2021. године                                      

Пунктови 

ФООО 

Оде- 
Љења 

Пола- 
зници 

1.  Војводе Миленка 5 79 

2.  Жарково 4 61 
3.  Лазаревац 3 47 

4.  Барајево 3 45 

5.  Ресник 3 46 

6.  Сремчица 3 46 
7.  Старо сајмиште 1 15 

8.  Ледине 4 61 

9.  Сурчин 4 68 
10.КПЗ Падинска 
Скела 

2 18 

Укупно 32 486 

У одељењима I, II и III циклуса ФООО уписана су 486 полазника. 
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V УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 
 Успех полазника школе ћемо пратити у септембарском уписном року. 
 

Успех полазника септембарских одељења школе 
 

У септембарском уписном року уписана су укупно 486 полазника. Први циклус је 
похађао 141, други циклус 160, трећи циклус 285 полазника. 
       Полазници првог циклуса се не оцењују на полугодишту. 

Од 160 полазника другог циклуса, 47,50% је потпуно оцењено или 76 полазника,а 
неоцењених је било 31,25% или 50 полазника, са претходно завршеним  разредом је 
21,25 или  34 полазника 
 У трећем циклусу, од 185 полазника, 57,84% је потпуно оцењено или 107 полазника, а 
30,27% је неоцењено или 56 полазника, са претходно завршеним разредом је 11,89 или 
22 полазника 
 
Детаљан извештај по циклусима и одељењима је приказан кроз следеће табеле: 
  
 
 
Бројно стање и оцењеност полазника на полугодишту (30.10.2020.) у школској 2020/21.г.  

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

Број 

полазника 
15 17 15 16 16 15 15 17 15 141 

Напомена: Полазници првог циклуса не оцењују се на крају првог полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

полазника 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 158 

Оцењени 

N/% 

5  3 5 5 8 4 9 6 6 3 7 61 

33,3 20,0 33,3 33,3 53,3 26,6 60,0 40,0 40,0 20,0 87,5 38,6 

Неоцењен
и N/%   

9 8 5 8 3 4 2 7 5 12 1 64 

60,0 53,3 33,3 53,3 20,0 26,6 13,3 46,6 33,3 80,0 12,5 40,5 

Завршен 5. 
разред 
N/% 

1 4 5 2 4 7 4 2 4 0 0 33 

6,6 26,6 33,3 13,3 26,6 46,6 26,6 13,3 26,6 0,0 0,0 20,9 

 

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

Број 

полазника 
16 16 15 15 15 15 17 15 15 15 17 10 181 

Оцењени 
N/% 

8 6 12 5 9 10 8 5 3 3 14 10 93 

50,0 37,5 80,0 33,3 60,0 66,7 47,1 33,3 20,0 20,0 82,3 
100,

0 
51,4 

Неоцењен
и N/% 

5 8 2 8 5 5 7 9 11 8 3 0 71 

31,2 50,0 13,3 53,3 33,3 33,3 41,2 60,0 73,3 53,3 17,6 0,0 39,2 

Завршен 7. 

разред 
N/% 

3 2 1 2 1 0 2 1 1 4 0 0 17 

18,7 12,5 6,6 13,3 6,6 0,0 11,7 6,6 6,6 26,7 0,0 0,0 9,4 

Укупна оцењеност 

Циклус број полазника Оцењени Неоцењени Завршен разред 

Други 
N/% 

158  61 64 33 

46,6 38,6 40,5 20,9 

Трећи 
N/% 

181 93 71 17 

53,4 51,4 39,2 9,4 

Укупно 
N/% 

339 154 135 50 

100,0 45,5 39,8 14,7 

Напомена: У рубрици оцењиваних полазници првог циклуса нису урачунати јер се не 

оцењују у првом полугодишту 
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УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА ДРУГОГ ЦИКЛУСА 2020/21. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА ТРЕЋЕГ  ЦИКЛУСА 2020/21. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

5 4 3 2 Укупно

II-1 15 0 0 7 0 7 0 3 7 5

% 100 0 0 46.67 0.00 46.67 0 20.00 46.67 33.33

II-2 15 0 0 2 1 3 0 4 3 8

% 100 0.00 0.00 13.33 6.67 20.00 0 26.67 20.00 53.33

II-3 15 0 1 2 5 8 0 5 8 2

% 100 0 6.667 13.33 33.333 53.33 0 33.33 53.33 13.33

II-4 15 1 0 4 1 6 0 2 6 7

% 100 6.67 0.00 26.67 6.67 40.00 0 13.33 40.00 46.67

II-5 15 0 1 3 4 8 0 4 8 3

% 100 0.00 6.67 20.00 26.67 53.33 0 26.67 53.33 20.00

II-6 15 0 1 4 0 5 0 7 5 3

% 100 0.00 6.67 26.67 0.00 33.33 0 46.67 33.33 20.00

II-7 16 0 1 3 0 4 0 2 4 10

% 100 0.00 6.25 18.75 0.00 25.00 0 12.50 25.00 62.50

II-8 15 1 1 4 4 10 0 2 10 3

% 100 6.67 6.67 26.67 26.67 66.67 0 13.33 66.67 20.00

II-9 15 0 1 1 6 8 0 4 8 3

% 100 0.00 6.67 6.67 40.00 53.33 0 26.67 53.33 20.00

II-10 16 0 0 5 5 10 0 1 10 5

% 100 0.00 0.00 31.25 31.25 62.50 0 6.25 62.50 31.25

II-11 8 2 0 5 0 7 0 0 7 1

% 100 25.00 0.00 62.50 0.00 87.50 0 0.00 87.50 12.50

Укупно 160 4 6 40 26 76 0 34 76 50

% 100.00 2.50 3.75 25.00 16.25 47.50 0.00 21.25 47.50 31.25

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника

Недовољан 

успех

Завршен 

5.Разред

Потпуно 

оцењени
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5 4 3 2 Укупно

3/1 18 0 4 1 3 8 0 4 8 6

% 100 0.00 22.22 5.56 16.67 44.44 0.00 22.22 44.44 33.33

3/2 16 1 0 7 4 12 0 2 12 2

% 100 6.25 0.00 43.75 25.00 75.00 0 12.50 75.00 12.50

3/3 15 0 1 6 5 12 0 1 12 2

% 100 0.00 6.67 40.00 33.33 80.00 0 6.67 80.00 13.33

3/4 15 0 1 0 6 7 0 0 7 8

% 100 0.00 6.67 0.00 40.00 46.67 0 0.00 46.67 53.33

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

% 100 0.00 26.67 33.33 6.67 66.67 0 6.67 66.67 26.67

3/6 15 0 0 8 4 12 0 0 12 3

% 100 0.00 0.00 53.33 26.67 80.00 0 0.00 80.00 20.00

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

% 100 0.00 0.00 6.67 0.00 6.67 0 53.33 6.67 40.00

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

% 100 0.00 0.00 26.67 13.33 40.00 0 6.67 40.00 53.33

3/9 15 0 0 2 5 7 0 0 7 8

% 100 0.00 0.00 13.33 33.33 46.67 0 0.00 46.67 53.33

3/10 16 0 5 1 2 8 0 4 8 4

% 100 0.00 31.25 6.25 12.50 50.00 0 25.00 50.00 25.00

3/11 20 0 4 10 1 15 0 1 15 4

% 100 0.00 20.00 50.00 5 75.00 0 5.00 75.00 20.00

3/12 10 1 7 1 0 9 0 0 9 1

% 100 10.00 70 10 0 90 0 0.00 90 10

Укупно 185 2 26 46 33 107 0 22 107 56

% 100 1.08 14.05 24.86 17.84 57.84 0.00 11.89 57.84 30.27

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника

Недовољан 

успех

Завршен 

7.Разред

Потпуно 

оцењени
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 Успех полазника септембарских одељења школе после разредног испита 

У септембарском уписном року уписана су укупно 486 полазника. Први циклус је 
похађао 141, други циклус 160, трећи циклус 285 полазника. 
       Полазници првог циклуса се не оцењују на полугодишту. 

Од 160 полазника другог циклуса, 48,13% је потпуно оцењено или 77 полазника,а 
неоцењених је било 30,63% или 49 полазника, са претходно завршеним  разредом је 
21,25 или  34 полазника 
 У трећем циклусу, од 185 полазника, 61,62% је потпуно оцењено или 114 полазника, а 
27,03% је неоцењено или 50 полазника, са претходно завршеним разредом је 11,89 или 
22 полазника 
 
Детаљан извештај по циклусима и одељењима је приказан кроз следеће табеле: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА  2020/21. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
       

 
   

       
           

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

I циклус 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0.00

II циклус 160 4 6 40 26 76 0 50

% 46.38 2.50 3.75 25.00 16.25 47.50 0.00 31.25

III циклус 185 2 26 46 33 107 0 56

% 53.62 1.08 14.05 24.86 17.84 57.84 0.00 30.27

Укупно 345 6 32 86 59 183 0 106

% 100 1.74 9.28 24.93 17.10 53.04 0.00 30.72

11.89

56

16.23

Завршен разред

0

34

21.25

22
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Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" Београд 25.01.2021.

УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ

2020/21.Г.

после разредног испита

5 4 3 2 Укупно

3/1 18 0 4 3 5 12 0 4 12 2

% 100 0.00 22.22 16.67 27.78 66.67 0.00 22.22 66.67 11.11

3/2 16 1 0 7 4 12 0 2 12 2

% 100 6.25 0.00 43.75 25.00 75.00 0 12.50 75.00 12.50

3/3 15 0 1 6 5 12 0 1 12 2

% 100 0.00 6.67 40.00 33.33 80.00 0 6.67 80.00 13.33

3/4 15 0 1 1 6 8 0 0 8 7

% 100 0.00 6.67 6.67 40.00 53.33 0 0.00 53.33 46.67

3/5 15 0 4 6 1 11 0 1 11 3

% 100 0.00 26.67 40.00 6.67 73.33 0 6.67 73.33 20.00

3/6 15 0 0 8 4 12 0 0 12 3

% 100 0.00 0.00 53.33 26.67 80.00 0 0.00 80.00 20.00

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

% 100 0.00 0.00 13.33 0.00 13.33 0 53.33 13.33 33.33

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

% 100 0.00 0.00 26.67 13.33 40.00 0 6.67 40.00 53.33

3/9 15 0 0 2 5 7 0 0 7 8

% 100 0.00 0.00 13.33 33.33 46.67 0 0.00 46.67 53.33

3/10 16 0 5 1 2 8 0 4 8 4

% 100 0.00 31.25 6.25 12.50 50.00 0 25.00 50.00 25.00

3/11 20 0 4 10 1 15 0 1 15 4

% 100 0.00 20.00 50.00 5 75.00 0 5.00 75.00 20.00

3/12 10 1 7 1 0 9 0 0 9 1

% 100 10.00 70 10 0 90 0 0.00 90 10

Укупно 185 2 26 51 35 114 0 22 114 49

% 100 1.08 14.05 27.57 18.92 61.62 0.00 11.89 61.62 26.49

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника

Недовољан 

успех

Завршен 

7.Разред

Потпуно 

оцењени
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          VI СТРУКТУРА ПОЛАЗНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ 

 
1. Полна структура полазника септембарских одељења 
 
Од  141 полазника првог циклуса - мушких полазника је било 38,30% ,а женских 61,70%. 
Од 160 полазника другог циклуса - мушких полазника је било 46,25%, а женских 53,75%. 
Од 185 полазника трећег циклуса - мушких полазника је било 43,78%, а женских 56,22%. 
Од укупног броја полазника-486 - мушких полазника је било 43,00%, а женских 57,00%. 
 
2. Старосна структура полазника септембарских одељења 
 
У првом циклусу  8,51 % од 15-17 година, 2,13 од 18-20 год,  4,96% од 21-24 год, 36,62% од 
25-34 год, 30,50% од 35-44 год, 21,28% је било старије од 45 година. 
 
У другом циклусу, 17,50% од 15-17 година, 10,00% од 18-20 год, 8,75% од 21-24 год, 24,38% 
од 25-34 год, 28,13% од 35-44год, 11,25% је било старије од 45 година. 
 
У трећем циклусу, 24,32% од 15-17 година, 9,19% од 18-20 год, 10,27% од 21-24 год, 
20,00% од 25-34 год, 22,16% од 35-44 год, 14,05% је било старије од 45 година. 
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Од укупног броја - 486 полазника, 17,49% од 15-17 година, 7,41% од 18-20 год, 8,23% од 
21-24 год, 25,10% од 25-34 год, 26,54%од 35-44год, 15,23% је било старије од 45 године. 
 
 
 
Детаљан извештај по одељењима је у табеларном приказу. 
 
 

     

       
           

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА

ШК 2020/2021.Г.

ПРВИ ЦИКЛУС

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

I/1 7 8 15 0 0 1 0 4 7 3

% 46.67 53.33 100 0.00 0.00 6.67 0.00 26.67 46.67 20.00

I/2 9 8 17 0 2 0 1 6 5 3

% 52.94 47.06 100 0.00 11.76 0.00 5.88 35.29 29.41 17.65

I/3 4 11 15 0 0 0 1 4 4 6

% 26.67 73.33 100 0.00 0.00 0.00 6.67 26.67 26.67 40.00

I/4 7 9 16 0 2 1 1 8 3 1

% 43.75 56.25 100 0.00 12.50 6.25 6.25 50.00 18.75 6.25

I/5 7 9 16 0 1 0 3 3 7 2

% 43.75 56.25 100 0.00 6.25 0.00 18.75 18.75 43.75 12.50

I/6 5 10 15 0 0 1 0 7 3 4

% 33.33 66.67 100 0.00 0.00 6.67 0.00 46.67 20.00 26.67

I/7 6 9 15 0 4 0 0 5 4 2

% 40.00 60.00 100 0.00 26.67 0.00 0.00 33.33 26.67 13.33

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

% 35.29 64.71 100 0.00 17.65 0.00 5.88 47.06 11.76 17.65

I/9 3 12 15 0 0 0 0 1 8 6

% 20.00 80.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 53.33 40.00

укупно 54 87 141 0 12 3 7 46 43 30

% 38.30 61.70 100 0.00 8.51 2.13 4.96 32.62 30.50 21.28

одељење
Полна структура Старосна структура
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ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА

ШК 2020/2021.Г.

ДРУГИ ЦИКЛУС

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

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

% 53.33 46.67 100 0.00 33.33 13.33 0.00 46.67 0.00 0.00

II/2 5 10 15 0 2 0 4 5 3 1

% 33.33 66.67 100 0.00 13.33 0.00 26.67 33.33 20.00 6.67

II/3 7 8 15 0 3 1 3 2 2 4

% 46.67 53.33 100 0.00 20.00 6.67 20.00 13.33 13.33 26.67

II/4 9 6 15 0 0 5 3 2 5 0

% 60.00 40.00 100 0.00 0.00 33.33 20.00 13.33 33.33 0.00

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

% 46.67 53.33 100 0.00 13.33 6.67 13.33 26.67 33.33 6.67

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

% 40.00 60.00 100 0.00 13.33 6.67 6.67 33.33 20.00 20.00

II/7 7 8 15 0 4 4 1 3 3 0

% 46.67 53.33 100 0.00 26.67 26.67 6.67 20.00 20.00 0.00

II/8 4 11 15 0 4 2 0 3 6 0

% 26.67 73.33 100 0.00 26.67 13.33 0.00 20.00 40.00 0.00

II/9 5 10 15 0 3 0 0 5 5 2

% 33.33 66.67 100 0.00 20.00 0.00 0.00 33.33 33.33 13.33

II/10 8 7 15 0 1 0 0 3 8 3

% 53.33 46.67 100 0.00 6.67 0.00 0.00 20.00 53.33 20.00

II/11 8 0 8 0 0 0 0 0 4 4

% 100.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

укупно 74 86 160 0 28 16 14 39 45 18

% 46.25 53.75 100 0.00 17.50 10.00 8.75 24.38 28.13 11.25

одељење
Полна структура Старосна структура
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ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА

ШК 2020/2021.Г.

ТРЕЋИ ЦИКЛУС

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

III/1 4 12 16 0 9 2 1 3 0 1

% 25.00 75.00 100 0.00 56.25 12.50 6.25 18.75 0.00 6.25

III/2 5 11 16 0 1 1 1 2 11 0

% 31.25 68.75 100 0.00 6.25 6.25 6.25 12.50 68.75 0.00

III/3 5 10 15 0 4 0 0 4 5 2

% 33.33 66.67 100 0.00 26.67 0.00 0.00 26.67 33.33 13.33

III/4 4 11 15 0 1 0 5 2 5 2

% 26.67 73.33 100 0.00 6.67 0.00 33.33 13.33 33.33 13.33

III/5 7 8 15 0 3 2 1 1 4 4

% 46.67 53.33 100 0.00 20.00 13.33 6.67 6.67 26.67 26.67

III/6 6 9 15 0 2 1 1 7 1 3

% 40.00 60.00 100 0.00 13.33 6.67 6.67 46.67 6.67 20.00

III/7 8 9 17 0 2 4 5 3 2 1

% 47.06 52.94 100 0.00 11.76 23.53 29.41 17.65 11.76 5.88

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

% 33.33 66.67 100 0.00 13.33 6.67 0.00 40.00 6.67 33.33

III/9 13 2 15 0 5 3 2 1 3 1

% 86.67 13.33 100 0.00 33.33 20.00 13.33 6.67 20.00 6.67

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

% 33.33 66.67 100 0.00 0.00 20.00 6.67 20.00 26.67 26.67

III/11 9 8 17 0 12 0 1 1 1 2

% 52.94 47.06 100 0.00 70.59 0.00 5.88 5.88 5.88 11.76

III/12 10 0 10 0 0 0 1 4 4 1

% 100.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 10.00 40.00 40.00 10.00

укупно 81 104 185 0 45 17 19 37 41 26

% 43.78 56.22 100 0.00 24.32 9.19 10.27 20.00 22.16 14.05

одељење
Полна структура Старосна структура
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УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ 
ОДЕЉЕЊА  ШКОЛСКА 2020/2021. Г. 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

        
            

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

I циклус 54 87 141 0 12 3 7 46 43 30

% 38.30 61.70 100 0.00 8.51 2.13 4.96 32.62 30.50 21.28

II циклус 74 86 160 0 28 16 14 39 45 18

% 46.25 53.75 100 0.00 17.50 10.00 8.75 24.38 28.13 11.25

III циклус 81 104 185 0 45 17 19 37 41 26

% 43.78 56.22 100 0.00 24.32 9.19 10.27 20.00 22.16 14.05

Укупно 209 277 486 0 85 36 40 122 129 74

% 43.00 57.00 100 0.00 17.49 7.41 8.23 25.10 26.54 15.23

пол
разред

године старости
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  VII УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
 У складу са задацима утврђеним Годишњим програмом рада, школа је настојала 
да даље унапреди васпитно-образовни рад са полазницима. Наставници су на својим 
матичним факултетима учествовали у раду стручних семинара који су били организовани 
за све предмете и разредне наставнике – учитеље. 
 Наставници су присуствовали и предавањима која су била планирана програмом 
рада Наставничког већа и стручних већа наставника школе.  

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

 
  

 
1. УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА СЕМИНАРИМА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 
ГОДИНЕ 

 
 
 
 

 

Ред. 
бр. 

Презиме и име Катал. бр. 
Oдобрени 

Свега 
сати 

Катал. бр. Свега 
сати 

Укупно 
сати 

1. Петровић Љиљана 
Директор 

334 
104 

8 
8 

Вебинар ЈИСП 
Вебинар 
''Припрема 
испита за 
лиценцу за 
директора'', 
11.12.2020. 
04.02.2021. 

 16 

2. Савић Драгана 
Помоћник директора 

334 
104 

8 
8 

Вебинар ЈИСП  16 

3. Мајић Јелена 
Помоћник директора 
 Наст. енгл. језика 

334 8   8 

4. Тешић Радован 
Стр. сарадник - андрагог 

334 
104 

8 
8 

Вебинар ЈИСП  16 

5. Павловић Сњежана 
Стр. сарадник - соц. 
радник 

334 
104 

8 
8 

  16 

6. Младеновић Шана 
Библиотекар 

334 
104 

8 
8 

  16 
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7. Koмина Сејдо 
Андрагошки асистент 

334 8   8 

8. Анђелковић Тасић 
Софија 
Наст. историје 

334 
104 

8 
8 

  16 

9. Баловић Срђан 
Наст. математике 

334 
104 

8 
8 

  16 

10. Бркић Којић Здравка 
Наст. разредне наставе 

334 
104 

8 
8 

  16 

11. Васић Јовановић Јелена 
Наст. хемије и предузет. 

334 
104 

8 
8 

  16 

12. Врањеш Марија 
Наст. српског језика 

334 8   8 

13. Дамјановић Бранка 
Наст. математике 

334 
104 

8 
8 

  16 

14. Дрпић Тамара 
Наст. разредне наставе 

334 
104 

8 
8 

  16 

15. Ђоковић Мина 
Наст. разредне наставе 

334 
104 

8 
8 

  16 

16. Ђорђевић Катарина 
Наст. физике 

334 
104 

8 
8 

  16 

17. Ђујић Бурсаћ Марија 
Наст. енгл. језика 

334 
104 

8 
8 

  16 

18. Ђукановић Јелена 
Наст. географије 

334 
104 

8 
8 

  16 

19. Ђурђев Јасмина 
Наст. математике 

334 
104 

8 
8 

  16 

20. Зивговић Љубица 
Наст. историје 

334 
104 

8 
8 

   
16 

21. Илић Бранка 
Наст. српског језика 

334 8   8 

22. КнежевићЦвијетић 
Слађана 
Наст. српског језика 

334 
104 

8 
8 

  16 

23. Којић Петар 
Наст. разредне наставе 

334 
104 

8 
8 

  16 

24. Копуновић Сабљић Зора 
Наст. физике  

334 8   8 

25. Краковић Вучић 
Наст. физике, хемије и 
ТО 

334 
104 

8 
8 

  16 

26. Кртинић Шимуновић 
Гордана 
Наст. дигитал. 

334 
104 

8 
8 

  16 
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писмености 

27. Максимовић Јасмина 
Наст. енглеског језика 

334 
104 

8 
8 

  16 

28. Maрковић Јелена 
Наст. разредне наставе 

334 
104 

8 
8 

  16 

29. Матић Данијела 
Наст. разредне наставе 

334 8   8 

30. Матовић Вукосава 
Наст. биологије 

334 
104 

8 
8 

  16 

31. Младеновић Драгана 
Наст. биологије 

334 8   8 

32. Младеновић Стојан 
Наст. историје и 
географије 

334 8   8 

33. Нешић Драгана 
Наст. дигитал. 
писмености 

334 
104 

8 
8 

  16 

34. Петровић Љиљана 
Наст. разредне наставе 

334 
104 

8 
8 

  16 

35. Поповић Љубица 
Наст. разредне наставе 

334 8   8 

36. Продановић Кристина 
Наст. основ. 
живот.вештине 

334 
104 

8 
8 

  16 

37. Протић Војкан  
Наст. историје 

334 8   8 

38. Радић Страхиња 
Наст. математике 

334 
104 

8 
8 

  16 

39. Радоњић Светлана 
Наст. српског језика 

334 
104 

8 
8 

  16 

40. Сибиновски Јасмина 
Наст. енглеског језика 

334 
104 

8 
8 

  16 

41. Шорић Емилија 
Наст. разредне наставе 

334 
104 

8 
8 

  16 

42. Томић Кристина 
Наст. географије 

334 8   8 

43.  Грковић Ненад 
Секретар 

334 8 Вебинар 
''Регистар 
запослених'' 
Вебинар 
''Јавне 
набавке'' 

 8 

44.  Јоксимовић Светлана 
Референт за правне, адм. 

334 8   8 
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и кадровске послове 

45.  Максић Гордана 
Дипл. економиста за 
финанс. и рачун. Послове 

334 8 Вебинар 
''Регистар 
запослених'' 
Вебинар 
''Јавне 
набавке'' 
Вебинар 
''Финансијски 
извештај за 
2020. годину'' 

 8 

46.  Бечејац Драгана 
Благајник 

334 8 Вебинар 
''Регистар 
запослених'' 
Вебинар 
''Јавне 
набавке'' 

 8 

 
-ЗУОВ:  
- катал. бр. 334 за шк. 2018/19, 2019/20. и 2020/21. – 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) 
-Вебинари: 
- ''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. 
 

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 2020/2021. години одржано је укупно три седнице Наставничког већа 
школе. Наставничко веће је радило у складу са Годишњим планом рада школе. Присуство 
седницама је задовољавајуће ако се има у виду рад на девет издвојених пунктова са 
почетком рада од 08,00 до 15,00 h. 
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Евиденција присутних на седници Наставничког већа школске 2020/21.  

 

РЕД.БР. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 14.09. 30.10. 28.12 

1. Анђелковић Тасић Софија 0 + + 

2. Баловић Срђан + + 0 

3. Бркић Којић Здравка  + + + 

4. Васић Јовановић Јелена + + + 

5. Врањеш Марија 0 + + 

6. Дамјановић Бранка 0 0 + 

7. Дрпић Тамара + + + 

8. Ђоковић Мина + + + 

9. Ђујић Бурсаћ Марија + + 0 

10. Ђурђев Јасмина + + + 

11. Ђорђевић Катарина 0 0 + 

12. Ђукановић Јелена + + + 

13. Зивговић Љубица 0 + 0 

14. Илић Бранка + + + 

15. Којић Петар + 0 + 

16. Кнежевић Цвијетић Слађана + 0 + 

17. Комина Сејдо + + + 

18. Копуновић Зора 0 + + 

19. Краковић Вучић + + + 

20. Кртинић Шимуновић Гордана + + + 

21. Максимовић Јасмина + + + 

22. Maрковић Јелена + 0 + 

23. Матић Данијела + + + 

24. Матовић Вукосава + + + 

25. Младеновић Драгана + + + 

26. Младеновић Стојан 0 0 0 

27. Mајић Јелена + 0 + 

28. Младеновић Шана + + + 

29. Нешић Драгана + 0 + 

30. Павловић Сњежана + + 0 

31. Продановић Кристина + 0 + 
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32. Петровић Љиљана–директор + + + 

33. Петровић Љиљана + + + 

    34. Поповић Љубица + + + 

    35. Радић Страхиња + + + 

    36. Радоњић Светлана 0 + + 

37. Савић Драгана + + + 

38. Сибиновски Јасмина + + + 

39. Тешић Радован + + + 

40. Шорић Емилија + + + 

41. Грковић Ненад / / + 

42 Томић Кристина / / + 

43. Протић Војкан / / + 

 
 
 
 
2. РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА ШКОЛЕ   

 
 

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

Петровић 
2. Стручни актив наставника природних наука – руководилац Јасмина 

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

Бурсаћ; 
4. Стручни актив наставника друштвених наука,  – руководилац Љубица 

Зивговић. 
 
 
 
 
2.1. Стручна већа  наставника разредне наставе 
 
Наставни план и програм за школску 2020/21 годину, остварен је следећим током: 
 
- Извештај о раду одељенског већа нижих разреда поднела је Данијела Матић, који је 
једногласно усвојен. 
- За руководиоца стручног већа актива наставника разредне наставе изабрана је Љиљана 
Р. Петровић. 
- Усвојен је програм рада већа са неким изменама због Ковида 19. 
- Оперативни планови су урађени и предати на време. 
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- Формирана су 32 одељења за сва три циклуса, у првом циклусу формирано је 9 
одељења. 
- Осмог септембра обележен је Дан школе, пошто је то Дан писмености, свако од 
наставника и учитеља на свом пункту, обележио је овај дан заједно са полазницима кроз 
одређени садржај како би се истакла важност знања, описмењавања. 
- Огледни час из математике, одржала је учитељица Емиија Шорић, 
 наставна јединица: двоцифрени бројеви. 
- Огледни час из српског језика, одржала је учитељица Данијела Матић, 
наставна јединица: Гласови и штампана слова Ч и Ћ. 
- Овим часовима смо показали да су предвиђени циљеви и исходи часа у потпуности 
остварени. - Запажено је да су учитељи предвиђено градивно усагласили са потребама и 
могућностима самих полазника. 
- Од 30.-ог новембра до 18.-ог децембра – прелазак на онлајн наставу. 
- 15.12. 2020. одржао се семинар Office 365. 
- 27.1.2021. прослава Светог Саве одржана у школи уз присуство свештеника, директора 
школе Љиљане Петровић, домаћина славе Шане Младеновић и мањег броја наставника и 
запослених. 
- Планови и програми васпитно-образовног рада за школску 2020/21 годину су 
реализовани у потпуности. 
- Сви чланови већа су редовно присуствовали седницама већа. 
 
 
 
2.2. Стручно веће наставника природних наука  
 
Стручно веће наставника природних наука чине:  

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

За руководиоца актива је изабрана Јасмина Ђурђев. Школска година је почела 1.9.2020. 

године, редовним одвијањем наставе на пунктовима и у матичној школи по моделу А за 

који је процењено да највише одговара могућностима наших  полазника и њиховом броју. 

Прва три месеца настава се одвијала релативно нормално, уз поштовање свих 
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епидемиолошких мера  а затим је у децембру месецу због погоршања ситуације школа 

поново прешла на оnline  наставу.  

По опробаном моделу из претходног периода, наставници су постављали материјале из 

својих предмета на постојеће Viber групе, а разредне старешине су их потом 

прослеђивале својим полазницима. Урађени  домаћи задаци  су враћани предметним 

наставницима који су тај начин могли остварити редовно праћење напретка полазника и 

уредно водити своју андрагошку документацију.  

За полазнике који нису били у могућности да прате оnline наставу омогућено је да им се 

достављају штампани материјали на пункт како би процес наставе неометано текао и како 

би се одржавала комуникација са тим полазницима. Сви чланови актива који су разредне 

старешине, били су у обавези да посећују одговарајуће пунктове. За полазнике из КПЗ 

"Падинска Скела" материјали су слати електронском поштом, а на исти начин су добијане 

и повратне информације.  

За време трајања редовне наставе неки чланови Актива  одржали су  огледне часове: 

Бранка Дамјановић - "Питагорина теорема", Драгана Младеновић - "Бактерије и вируси", 

Зора Копуновић - "Кинетичка енергија", Катарина Ђорђевић - "Сочива", Вучић Краковић - 

"Јонска веза".  

У овом периоду наставници су се и стручно усавршавали похађајући следеће семинаре: 

1. "Да ли ми мој говор тела одмаже или помаже?" 

2.  "Програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног 

упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања" 

3. "Имплементација Оfficе  365 у организацији  рада школе  и примена у настави" 

Последња два семинара смо похађали online. Сви наставници су оспособљени да користе  

Оffice  365, што у великој мери олакшава организацију рада школе у отежаним условима 

(Одељенска већа, Наставничка већа, Педагошки колегијуми, састанци тимова у 

потпуности се могу одржавати преко нпр. апликације Мicrosoft teams).  

Због отежане епидемиолошке ситуације нисмо били у могућности да посећујемо Сајмове 

науке, презентације разних издавачких кућа итд. 

Други квалификациони период је почео 18.01.2021. године и за сада се настава одвија по 

плану.  
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2.3. Стручна већа  наставника српског и енглеског језика  
 
 
Стручно веће наставника српског и енглеског језика чине: 
1.Слађана Кнежевић Цвејетић – српски језик 
2.Светлана Радоњић – српски језик 
3.Марија Врањеш Чолић – српски језик 
4.Бранка Илић – српски језик 
5.Јелена Мајић – енглески језик 
6.Јасмина Максимовић – енглески језик 
7.Марија Ђујић Бурсаћ – енглески језик 
8.Јасмина Сибиновски – енглески језик 
 
     У првом полугодишту школске 2020/2021. године одржана су два састанка већа.  
 
     На првом састанку, за руководиоца је изабрана Марија Ђујић Бурсаћ, професор 
енглеског језика.  
     Одлучивало о набавци очигледних средстава и стручне литературе као и њиховом 
избору, планирању и примени. Такође је договорена међусобна посета часовима и 
распоред  огледних часова из српског и енглеског језика. По препоруци Министарства, 
наставници су били у обавези да оперативне планове израђују за по две недеље унапред. 
 
    Други састанак је уследио након препоруке Министарства просвете, науке и технолоког 
развоја о преласку свих школа у земљи на наставу на даљину и планирању завршетка 
полугодишта 18.12.2020. године.  Претходно је одржан састанак педагошког колегијума на 
којем су руководиоци добили смернице за организацију и планирање наставе на даљину, 
а које су даље разрађене на састанку стучног већа. Оранизација наставе на даљину текла 
је брзо и екфикасно. Обновљене су постојеће Вајбер групе, а за полазнике који нису 
имали могућност праћења наставе преко Вајбер апликације договорено је да ће им се 
материјал достављати једном недељно (петком) на пункт где иначе похађају наставу и за 
то је направљен прецизан распоред.  
     Разредне стрешине, као и сви наставници,  били су у обавези да свакодневно 
одржавају комуникацију са својим полазницима, прате њихов напредак и воде 
евиденцију у свом дневнику рада, а једном недељно, по израђеном распореду, долазили 
су у школу и уписивали часове одржане претхоне недеље у дневнике рада. Оперативни 
планови за децембар, односно број часова, такође су прилагођен новопланираном 
завшетку полугодишта. 
 
     Сви чланови стручног већа су показали изузетну преданост у савладавању изненадне 
промене у извођењу наставе услед лоше епидемиолошке ситуације у земљи.  
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2.4. Стручно веће наставника друштвених наука 
 
За период од септембра 2020. године до јануара 2021 . године стручнo веће друштвених 
наука одржао је две седнице: 

 I седница одржана је 17.09.2020. године под деловодним бројем 1050/1.  У том 

периоду Софија Анђелковић одржала је огледни час са темом „Хронологија 

историјско време“.. 

 II седница одржана је 16.11.2020. године под деловодним бројем 1296. У том 

периоду Јелена Ђукановић наставник географије одржала је огледни час са темом 

„Хидрографија у Србији“. 

 
Чланови стручног већа су Стојан Младеновић, Софија Анђелковић, Јелена Ђукановић, 
Љубица Зивговић која је уједно и руководилац стручног већа друштвених наука. 

 
 

2.5. Стручни актив за развој школског програма  
 
У првом полугодишту школске 2020/2021 тим за развој школског програма одржао је три 
састанка 4.09.2020, 25.11.2020,3.12.20 

На првом састанку 4.09.2020. формиран је тим.Чланови тима су Радован Тешић,Стојан 
Младеновић,Бранка Јосић,Сњежана Павловић и руководилац тима Вукосава Матовић. 

Усвојен је програм рада тима. 

План рада тима за развој школског програма за 2020/21 

 
Тим за развој школског програма прати стање реализације школског програма,уочава 
позитивна дешавања и континуирано учествује у одвијању школског програма. 

 

Месец Садржај 

Август/Септембар Формирање стручног тима и договор о раду 

Новембар/децембар Одређивање најбитнијих елемената за развој школског програма. 

Упознавање са садржајем постојећег школског програма 

 

Фебруар/Март Анализа реализације постојећих садржаја и активности 

Април/Мај Планирање активности и припрема за упис у наредној школској 
години 

Јун Анализа реализације планираних активности 
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Други састанак одржан је 25.11.2020.Пошто је школски програм донет ускладу са законом 
сви садржаји су веома битни и о сваком од њих треба водити рачуна појединачно. 

Сви чланови тима упознати су са постојећим Школским програмом. 

Трећи састанак одржан је 3.12.2020. разговарало се о реализацији наставе на даљину у 
периоду од30.11.2020.до 18.01.2021. у складу са дописом Министарства просвете. Унашој 
школи настава ће се изводити преко Вибер група јер наши полазници немају друге 
техничке могућности.Оним полазницима који немају вибер биће достављен материјал на 
сваки пункт појединачно. 

 
2.6. Стручни актив за развојно планирање  
    

   Овај тим у шк.2020/21.  чине следећи чланови: 
а)  два представника локалне самоуправе : 
1) Александар Станковић 
2) Слободан Трнинић   
 
б) представници наставника школе: 
1) Светлана Радоњић, проф. српског језика-руководилац тима 
2) Љиљана Петровић, наставник разредне наставе 
 
ц) два стручна  сарадника школе: 
1) Радован Тешић, андрагог 
2) Сњежана Павловић, социјални радник 
          Напомена: препорука Министарства просвете је да чланови тима буду  особе са 
горепоменутим улогама. 
  
     Одржана су два састанка тима . Први је одржан 6.10.2020.године. Прво се приступило 
избору чланова тима и руководиоца. Једногласно је одлучено да горенаведени чланови и 
руководилац буду изабрани. Затим се разматрало питање корекције рада тима уколико се 
епидемиолошка ситуација узрокована корона вирусом погорша. Договорено је, јер је тако 
процењено, да пошто сви чланови тима имају солидне техничке могућности неки 
састанци могу се организовати „он лајн“. 
     Затим се прешло на анализу рада у прошлој години. Наглашено је да неколико 
корисних података из истраживања о самовредновању могу бити од користи у планирању 
рада тима у овој години. То се односи на положај жена у основном образовању одраслих, 
јер је анкета показала солидне разлике између мушкараца и жена, и укључење Рома у 
основно образовање одраслих. Пошто су ова питања, између осталог, нешто што спада у 
основне активности тима, резултати истраживања ће се узети у обзир у раду тима у овој 
години. 
     На крају је договорено да се настави сарадња са Тимом за обезбеђивање квалитета и 
развој установе као и ранијих година. Процењено је да ће се вероватно неколико пута у 
току године радити на даљину па да сви чланови размисле о успешној реализацији 
наставе и активности тима у тим условима. 
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     Други састанак је одржан 12.02.2021.г. На њему се углавном разговарало о неколико 
развојних циљева установљених у Развојном плану школе за период 2018-2022г. То су: 

 
-Веће ангажовање особа женског пола у редовни процес основног образовања. 
-Инклузија ромске популације у ширу друштвену заједницу и укључивање Рома у 
образовни систем. 
-Побољшање просторних услова и опремљеност школе. 
-Развој система функционалног основног образовања одраслих. 
-Побољшање система образовања одраслих. 
-Подизање образовног нивоа одраслих.  
-Повећање могућности за учење и учешће у образовању одраслих.  

 
      Констатовано је да се остваривање неколико циљева сасвим добро испуњава иако 
четворогодишњи период није при крају. То је веће ангажовање жена полазника у ШООО 
„Ђуро Салај“ (55%), укључивање Ромске популације у образовни систем (у ШООО „Ђуро 
Салај“83% у шк.2020/21.), боља опремљеност школе и запослених савременим 
информатичким средствима, службеним телефонима генерације „андроид“.  
     Остали циљеви се не могу лако проценити иако у тиму има чланова који нису 
запослени у школи, одборници су у локалној самоуправи. Сматрамо да су ти циљеви такве 
природе где поузданију процену могу дати Министарство просвете или неко друго, 
надлежна Школска управа. Ипак школа може и треба  да има неку своју процену. 
Једногласно је установљено да епидемиолошка ситуација са корона вирусом битно омета 
како остваривање циљева тако и процену остварености. За сада се има утисак да ће се до 
краја 2022.г.сви циљеви остварити, неки потпуније од других, као и да је најтеже 
проценити „подизање образовног нивоа одраслих“, јер код одраслих неформално и 
информално образовање имају велики утицај и значај, а релативно тешко их је мерити, 
изразити нумерички. 
 
 
 
 
3. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
 
     Чланови тима у школској 2020/21 години били су: 
 
1.ДИРЕКТОР - Љиљана Петровић - руководилац 
2.ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА-Драгана Савић, Јелена Мајић 
3.СТРУЧНИ САРАДНИЦИ- Сњежана Павловић, Шана Младеновић, Радован Тешић 
4.СВИ РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
     Одржана су два састанка колегијума на уобичајени начин и неколико краћих састанака 
на даљину (на вибер групи) са непотпуним присуством свих чланова. Другачији начин 
састанака је узроковала непредвидива ситуација са ширењем корона вируса, па се 
захтевала хитност у неким променама у организацији наставе. То није обухватало 
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значајније промене већ само прилагођавање мера заштите препоручених од  
Министарства просвете, организацију наставе, па због тога није потребно у оквиру овог 
извештаја приказивати их детаљно. 
     Први састанак је одржан 18.08.2020. Разлог за ранији први састанак него ранијих 
година је управо и даље трајање епидемије  корона  вирусом. Због тога је то у суштини 
први састанак, иако по датуму припада за школску 2019/20.годину. Најпре је обављен 
избор чланова и руководиоца, а гласање није потребно јер се бирају према правилнику о 
формирању тимова у школи који у случају педагошког колегијума не дозвољава 
одступања. Затим је укратко анализиран рад тима у претходној години.  
     Централна тема је била организација наставе. Пошто је школама понуђено неколико 
модела да би се настава одвијала ефикасно и условима епидемије, требало је изабрати 
један модел, објаснити га свим полазницима, и пријавити га надлежној школској управи. 
Због добрих просторних капацитета школе и броја полазника у одељењу који омогућује 
безбедно одвијање наставе, изабран је основни модел, односно уобичајена реализација 
наставе. На крају је направљена расподела радних задатака потребних за ефикасан 
почетак школске године. 
     Други састанак је одржан 18.11.2020.године. Пружање подршке школама у отежаним 
условима рада је била главна тема састанка. Са истим називом је стигао и допис из ШУ 
Београд. У њему је од великог значаја било презентовање увида и праћења од стране 
просветних саветника. Од већег броја елемената увида, на колегијуму је разматрано 
неколико најважнијих за специфичност школе. То су: адекватност изабраног модела 
наставе, пружање подршке ученицима у непосредној настави и настави на даљину, улога 
одељенских старешина у отежаним условима рада. 
     Дана 30.11.2020.године све школе у нашој земљи су морале да пређу на „наставу на  
даљину“. Одржано је неколико састанака путем вибер позива у којем је учествовало 
неколико чланова тима који су само требали да прецизирају неке елементе овог начина 
рада који је пре тога био припремљен, јер се претпостављало да ће се повремено уводити 
„настава на даљину“ као једини модел.  
 
 
 
4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
 
4.1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА 
 
У школској 2020/21. години, у току првог полугодишта, одржана су три  састанака 
Одељенског већа нижих разреда. 

На првом  већу, одржаном 31.08.2020. године, изабран је руководиоц већа. Том приликом 
утврђен је годишњи план рада учитеља, план рада Одељенског већа, утврђено је бројно 
стање полазника и формирана одељења првог циклуса. Учитељи наставу организују са по 
једним одељењем првог циклуса које има по 15 полазника. Ове школске године отворен 
је нови пункт, Старо сајмиште, на општини Нови Београд. 

На већу одржаном 30. 10.2020. године анализиран је садржај наставних програма 
појединих предмета. За разредни час предвиђена су 34 часа а  за допунску и додатну 
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наставу по 16 часова за српски језик и математику. За индивидуалну наставу предвиђена 
су по 132 часа за српски језик и математику. 

Треће Одељенско веће нижих разреда одржано је 28.12.2020. године. Том приликом 
анализиран је успех и дисциплина полазника. На крају првог полугодишта полазници се 
не оцењују, а наставници су дошли до закључка да су полазници напредовали у односу на 
почетак школске године. 

Због посебне ситуације и организације рада због КОВИД-а 19, прослава Дана Светог Саве 
није била обележена приредбом и окупљањем полазника и наставника. 

Од 30.11.2020. године, настава је са полазницима реализована на даљину. За полазнике 
који имају вибер , учитељи су слали припремљене материјале, док су полазници који 
немају вибер припремљене материјале преузимали на пунктовима на којима похађају 
наставу. 

Од 18.12.2020. године, до 18.01.2021. године полазници су били на зимском распусту, 
након кога су наставили да похађају наставу у школи. 

 
4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 
 

У току школске 2020/21. године одржано је, до овог тренутка, пет oдељењских 
већа виших разреда. 

На првом одељењском већу утврђен је и усвојен годишњи план рада за школску 
2020/21. годину као и план рада oдељењског већа. Усвојен је распоред часова. Утврђено 
је бројно стање полазника и формирано је 11 одељења другог циклуса и 12 одељења 
трећег циклуса. 

На другом одељењском већу разговарали смо о укључивању полазника у 
допунску, додатну наставу и слободне активности, као и о побољшавању мера у циљу 
спречавања вируса COVID-19.  

На трећем одељењском већу анализиран је успех и дисциплина полазника. Такође 
се расправљало о долазности полазника и побољшању учествовања у настави. 
Договорено је да се предузму све потребне мере како би се  спречило осипање 
полазника. 

 Четврта седница одељењског већа је одржана у току наставе на даљину, путем 
Microsoft office 365 платформе. Анализиран је успех полазника и проблеми наставе на 
даљину. Разговарано је о учествовању полазника у настави на даљину. 

 Пета седница  одељењског већа одржана је након разредног испита у јануарском 
испитном року. Анализиран јеуспех полазника. 

 Поредили смо долазност у редовној настави са учествовањем у настави на даљину 
и закључили да су, углавном, у настави на даљину учествовали они полазници који и 
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редовно долазе на наставу. Појединим полазницима је више одговарала настава на 
даљину. 

 
 
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Ученички парламент ШООО „Ђуро Салај“ у првој половини 2020/21. школске  
године одржао је четири   састанка  

На првом састанку одржаном 14. 09 20. године  конституисан  је  Ученички 
парламент и изабрано руководство и два члана који учествују у раду Школског одбора без 
права одлучивања. За председника  је изабрана Жељка Кулачанин, а за представнике 
Ученичког парламента без права гласа у Школском одбору изабрани су Жељка Кулачанин 
и Софија Османи. 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 за  2020/21. Школксу годину  који је једногласно усвојен. 

Други састанак Ученичког парламента одржан је 08. 10. 2020. године и био је 
посвећен  потребама полазника за хуманитарним акцијама, као и подршци 
превазилажењу проблема у стању пандемије изазване вирусом COVID 19. Исказана је 
потреба за помоћи у школском прибору и хигијенским пакетима као и претходних 
година.Обратићамо се и Црвеном Крсту за помоћ. 

Трећи састанак Ученичког парламента одржан је  18. 11. 2020. године и био је 
посвећен  организацији прославе дана Светог Саве. Предлог  Ученичког парламента је био 
да се направи кратак програм за прославу. Предложено је да за  организацију  и 
реализацију прославе, као и прошле године, буду задужени  предметни наставници 
Слађана Кнежевић  и Мина Ђоковић, да се припреми кратак програм који ће се извести  у 
присуству запослених, а све ако се стање са епидемијом нормализује 

Четврти  састанак одржан је 03. 02. 2021. Године. Анализирали смо како је 
обележен   Дан Светог Саве ове године. Дан  је обележен је нешто другачије него 
претходних година а све у складу са епидемиолошким околностима. Полазници су кроз 
цртеже и приче на часовима могли да представе све оно што су научили о првом српском 
епископу Светом Сави.   

 
 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

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

У складу са повереним пословима, прегледала сам педагошку документацију-
дневнике образовно-васпитног рада, матичне књиге и регистре. 

Заједно са директором школе организовала и била записничар на састанцима 
Наставничких већа. Активно сам учествовала у организовању и спровођењу наставе у 
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отежаним условима услед епидемиолошке ситуације и онлајн наставе.У складу са 
налогом директора школе и у складу са редовном планом рада, присуствовала сам 
часовима колега.  

Присуствовала сам свим седницама Наставничког већа, на којим сам  и 
записничар. Записник сам водила и у електронској форми.  

Свакодневно сам учествовала у решавању текућих питања која тичу рада школе. 
Учествовала сам у анализи успеха наших полазника на крају полугодишта  и у статистичкој 
обради података. 
 
6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 

У школској 2020/2021.години, обављам послове помоћника директора школе са 50 
% ангажовања.  

 
Од 01. септембра 2020.године посветила сам се организацији и обезбеђивању 

извођења наставе, упису полазника, праћењу редовности и исправности вођења 
педагошке докуметације, и сарадњи, како са наставницима, тако и са полазницима.  

 
Пратила сам важне дописе и обавештења путем школског мејла, обавештавала 

запослене о свим дописима битним за организовање рада школе и одржавање наставе. 
 
У сарадњи са колегама, бавила сам се решавањем проблема нередовног похађања 

наставе, као и критеријумима оцењивања. Помагала сам наставницима при попуњавању 
педагошке документације. Посећивала сам часове наставе, осим за време наставе на 
даљину, када сам пратила редовно постављање материјала за полазнике на школским 
групама, а такође и ниво оптерећености полазника за време овог вида наставе. 
Учествовала сам у организовању поделе наставног материјала потребног за полазнике 
који немају приступ виберу.  

 
 Учествовала сам у организацији разредног испита у јануарском испитном року. 
 
Присуствовала сам седницама стручних већа, а руководила Одељењским већем 

виших разреда, на коме смо расправљали о формирању одељења, успеху полазника, 
њиховој дисциплини, одржавању додатне и допунске наставе, као и одржавању наставе 
на даљину у току које сам комуницирала са запосленима путем вибера и Microsoft Office 
365 платформе, за коју је цео школски тим обучен. 

 
 
 
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНДРАГОГА 
 
   Према Годишњем плану рада школског андрагога реализовао сам следеће послове и 
радне задатке: 
   Учествовао у изради Годишњег плана рада школе с обзиром на обавезе, дужности и 
компетенције рада андрагога у школама за основно образовање одраслих. 
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   Радио на формирању неколико школских стручних тимова и био њихов члан, и 
руководилац тимова за: Израду индивидуалног образовног програма,Самовредновање 
рада школе. 
   На сумирању васпитно-образовних резултата у 2019/20. години и упису полазника у 
шк.2020/21. години радио заједно са   директором, помоћницима директора, социјалним 
радником школе, школским андрагошким асистентом, наставницима и разредним 
старешинама. 
      Радио на планирању и реализацији васпитно-образовних активности према 
специфичностима и потребама полазника школа за основно образовање одраслих, 
праћењу и вредновању тих активности.  
   Посећивао наставу у матичној школи и на издвојеним одељењима.  Када је то било 
потребно, према властитој процени и на захтеве полазника и наставника, обављао 
саветодавни рад у решавању различитих образовних, васпитних проблема, а заједно са 
школским социјалним радником, проблема који се односе на прилагођавање настави, 
полазницима који су дуже време били ван образовног процеса. 
   Радио на прилагођавању миграната тражилаца азила на успешном похађању наставе у 
нашој земљи. Са школским тимом за претходну проверу знања радио на утврђивању 
разреда у који мигранти треба да буду уписани. Након тога урађен је Годишњи акциони 
план наставе који је прилагођен потребама миграната. Био сам члан тима за додатну 
подршку мигрантима који није имао потребе да реагује на ванредне ситуације јер их није 
ни било. Додатна подршке је пружана и наставницима који држе наставу мигрантима.  
   Сарађивао са школским социјалним радником око пружања помоћи најугроженијим 
полазницима када је у питању њихов материјални статус. Углавном се помоћ односила на 
материјалну, која се набављала преко Црвеног крста и неколико других хуманитарних 
организација. 
   Заједно са школским андрагошким асистентом и помоћницима директора, радио на 
сређивању школске документације, ради рационалнијег коришћења и брже претраге 
података. 
   Обављао идентификацију полазника који имају проблема у учењу, најпре преко 
саопштења наставника и разредних старешина, и краћим разговорима са полазницима. У 
решавању ових проблема углавном су коришћене добро познате методе из дидактике 
које се односе на боље разумевање градива, проблеме памћења и 
заборављања,описмењавања и сл. 
   На полугодишту и крају године израђивао статистичке извештаје о успеху полазника, 
њиховој полној и старосној структури. Презентација података обављана је на седницама 
наставничког већа. 
   Помагао наставницима  у оквиру њиховог стручног усавршавања, према захтевима и 
потребама које су сами исказивали, а према властитој процени тежиште ставио на 
проблеме образовања осуђених лица пошто од пре неколико година школа реализује 
наставу у КПЗ „Падинска скела“. 
    Са директором и помоћницима директора, радио на увођењу у рад неколико 
наставника каји се први пут сусрећу са специфичностима основног образовања одраслих. 
   Заједно са члановима тима за професионалну оријентацију полазника радио на 
организацији и реализацији правилног избора занимања, обуке за занимања, средње 
школе, у условима ванредног стања узрокованог пандемијом корона вируса. 
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      Од увођења ванредног стања средином марта 2020.г.узрокованог пандемијом корона 
вируса, па до краја школске године, учествовао у свим активностима које су обухватале 
наставу на даљину. 
 
 
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
 
 

У складу са Годишњим планом и програмом рада школе у току школске 2020/21.  била 
сам ангазажована и реализовала сам следеће послове: 

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

 

 Учествовала  сам у раду на припреми за упис полазника. 
 

 Учествовала сам у раду на   окупљању полазника. 
 

  Учествовала сам на упису полазника и сређивању  документниације. 
 

 Сарађивала сам са наставницима, разредним старешинама и размењивала 
информације о полазницима школе.  

 

 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 одељењима Градским центром за социјални рад на општинама 
на којима имамо истурена одељења у циљу достављања мишљења, ажурирања 
неопходне документације за упис и праћења даљег тока школовања у школској 
2020/21.  

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

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

 

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

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

  

 Радила сам на изради и ажурирању Упитника за ученике са свим релевантним 
подацима који се тичу социјалног статуса.  
 

 У сарадњи са помоћницима директора и стручним сарадницима радила сам на 
сређивању школске документације ради рационалнијег коришћења и брже 
претраге података 
 

 Била сам члан Комисија за проверу савладаности програма увођења у посао за 
приправника  

 

 Похађала сам више семинара у циљу стручног усавршавања. 
 

 Од 31. 11. 2020. Године до 18. 12. 2020. године за време онлајн наставе, на коју смо 
прешли због пандемије узрокованог вирусом COVID 19 , учествовала у свим 
активностима које су обухватале наставу на даљину. 
 

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

  Водила сам личну  документацију о свом раду. 
 
 
 
 
 
 
 
9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
 

Као стручни сарадник – библиотекар, радим у складу са годишњим планом и 
програмом рада школе за 2020/2021. Редовно водим документацију о раду у виду 
месечних планова и извештаја, који прате годишњи план рада библиотеке. 

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

Библиотечки фонд је, донацијама и буџетом који је школа издвојила за нове књиге, 
закључно са месецом јануаром увећан за 27 нових издања. Библиотека наставља са 
завођењем књига, које су биле део библиотечког фонда, у електронски систем. 
Електронски систем на крају месеца јануара 2021. има 2246 јединица. Настава на даљину 
и целокупна ситуација у земљи изазвана короном успориле су увећање фонда 
библиотеке, на чему ће се више радити током другог полугодишта. Такође, из истих 
разлога, тј. отежавајућих услова рада због наставе на даљину, као и због немогућности да 
се у кратком временском периоду комплетан библиотечки фонд унесе у електронски 
систем, планирана ревизија је померена за наредну школску годину.  

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

Руководилац сам Тима за програм рада школске библиотеке у школској 2020/2021. 
години. Такође, водим летопис школе.  

Ради стручног усавршавања, похађала сам 1 семинар који је реализован у 
просторијама школе и два која су била онлајн, од тога је један био за рад у Microsoftu 365, 
а други је био у вези са јачањем капацитета наставника или библиотекара за промоцију 
културне разноликости, међукултуралног дијалога и толеранције кроз медијску и 
информацијску писменост.  

Испуњавала сам своје обавезе у реализацији Наставничког и одељењских већа.  
Сајам књига ове године није одржан због короне, па смо куповину књига смо 

обавили онлајн.  
Дала сам свој допринос приликом припрема приредбе за Дан школе и прославу 

Светог Саве, као и у изради паноа поводом обележавања важних датума за културу. 
Током организовања наставе на даљину, била сам техничка подршка колегама, 

била сам задужена за праћење рада Вибер групе другог циклуса и сарађивала са 
стручним сарадницима и андрагошким асистентом у адекватном спровођењу наставе на 
даљину.  

Као библиотекар била сам психолошка подршка ученицима који би ми се поверили 
приликом доласка у библиотеку. 

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

Реализација годишњег плана и програма рада библиотеке била је прилагођена 
околностима наставе на даљину, што је евидентирано у месечним плановима и 
извештајима о раду. 
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10. ИЗВЕШТАЈ АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА  
 
 
 Андрагошког асистент у школи је радио са школским тимом  око окупљања нових 
полазника, рад са институцијама које  углавнoм имаjу контакт  са циљном групом, лицима 
старијим од 15 година  а нису завршили  основну школу. Улога асистента је да информише 
потенцијалне полазнике и представнике институција око стварања механизама за 
уписивање полазника преко њих и враћање полазника у образовни систем, када не 
долазе на наставу. Ради  са полазницима око  мотивације за упис у ФООО да се што већи 
број полазника укључи у образовни систем, да обезбеди потребну документацију за 
полазнике који то немају, прибави и едукује полазнике за потребна документа. Помаже 
полазницима око рушења свих баријера да се полазници лакше снађу у школи и 
адаптирају , ради постизања што бољих резултата у школи. Посредује са полазницима  за 
потписивање уговора са Националном службом за запошљавање око плаћања превоза , 
да помаже наставном особљу око долазности полазника обилазак терена као и припреми 
материјал потребни 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 на којој се манифестације одржавају, 8.април Светски дан Рома, Бибијака, 
Ђурђевдан, Холокауст, присуствује различитим састанцима и прес конференцијама, 
округлим столовима који су везани за националне мањине у Србији. Организовање 
поделе хуманитарних пакета хране и хигијене око 1000 пакета у Београду за сиромашне у 
време короне, подела огрева  по 5 кубика за 20 породица преко хуманитарних 
oрганизација. У пројектима за запошљавање, обуке и отварање нових фирми за Роме и 
социјално угрожене. У школи води евиденцију о сваком полазнику поједниначно и 
едукује их за све њихове потребе везано за остваривање права за даље школовање на 
социјално , дечији додатак, здравствену књижицу , личну карту, крштеницу, 
држављанство упис у НСЗ као и све остало што им је потребно као и њиховој породици 
око уписа њихове деце у примени афирмативних мера уписа у средње и високе школе 
преко примене афирмативних мера министарства просвете, као и разна саветовања која 
су им потребна. 

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 JMBG - матични број. 

Остварена сарадња са представницима Градске чистоће као и Градског зеленила око 
укључивања радника јавних комуналних предузећа који нису завршили основну школу и 
имају више од 15 година. 

Остварена сарадња са представницима локалне самоуправе, НСЗ-а, социјалног рада, 
Црвеним крстом општина: Раковица, Лазаревац, Барајево, Нови Београд, Сурчин. 
Звездара , Вождовац ,Палилула, С.венац, Врачар.  
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Са представницима Рома и Националних мањина општине: Чукарица, Барајево, Раковица, 
Нови Београд, Лазаревац , Сурчин као и са Звездаром , Вождовцем  Ромским 
националним саветом. 

У сарадњи са Националним саветом Рома  обилазио ромска насеља која су у плану за 
расељавање. 

Прегледа документа приликом уписа полазника , да ли су сва документа исправна и 
комплетна и упозорава разредне старешине ако нешто недостаје и учествује у њиховом 
добављању. 

Остварена сарадња са невладиним сектором Центром за едукацију Рома и етничких 
заједница “ЦЕРЕЗ” . У току школовања брине о њиховој долазности, даје наставницима 
наставна средства за учење полазника.Сарадња са  НВО“ХЕЛП“ око хуманитарних акција 
за грађевински материјал,са НВО „Ана и Владе Дивац“ око хуманитарних пакета за град 
Београд.  

Радио на сређивању и добављању  документације полазника. 

Сваког месеца писао извештај националној служби за запошљавање за 106 полазника 
потписаника уговора .  

 
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОД: 

 Потписаних  34 уговора са Нсз-ом за 1. Циклус 
 Потписаних  34 уговора са Нсз-ом за 1. Циклус 
 Потписаних 38 уговора са Нсз-ом за 3. Циклус 
 Бесплатних  бус-плус  картица  4  за млађе полазнике од 17 година 
 Враћени новац за личне карте 1 преко праксиса 
 Помоћ наставницима око полазника са којима нису имали контакт на даљину за 

време короне у онлајн  настави у  децембарски период  око 24 контаката  са 
полазницима, са сарадницима на терену. 

 Помагање полазницима и наставницима за разредни испит у јануару. 

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

Тим је, у складу са планом и програмом рада за школску 2020/2021 годину, 
активно и свакодневно координирано, пратио, анализирао, деловао у свим сегментима 
рада, како у односима међу полазницима, тако и на релацији полазник-наставник, и 
полазник и спољашњи утицаји, сва догађања , пројекције могућег, а нарочито превенцију 
настанка конфликта било које врсте и елиминацију основа за било који вид насиља. 
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Састанци тима одржани су по плану и програму рада за школску 2020/2021 годину, као и 
ванредне консултације и састанци, електронским путем, због ситуације изазване 
пандемијом Корона вируса. Руководилац тима одржала је, на седници Наставничког већа, 
од 20.08.2020. године, у оквиру тачке 3 дневног реда,  предавања за наставнике и 
сараднике школе, информишући их, пре свега о измени и допуни закона о насиљу у 
школи, у оквиру документа прослеђеног од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, као и о новим методама превенције насиља, доминантном 
насиљу међу децом у савременим токовима, обавезама свих запослених, нарочито 
разредних старешина и стручних сарадника у праћењу, едукацији , спречавању и 
обавештавању тима и директора школе о постојању насиља или сумње да насиље 
постоји. Предавање је  пратило захтеве и препоруке Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Тим је, током полугодишта одржао планиране 
састанке и поступао у складу са планираним активностима, на којима су анализирана 
стања безбедности у школи и разматране актуелне ситуације значајне за ефикасан рад 
тима у циљу безбедности свих полазника и запослених у школи. Посебан осврт и 
информисање чланова колектива и полазника, у сарадњи са разредним старешинама, дат 
је о важности заштите жена од насиља, на Међународни дан заштите жена од насиља, 
25.11.2020. године. 

Тим је пратио извештаје о дисциплини полазника, разматраној на седницама 
Одељенских већа, на којим је дисциплина била тачка дневног реда. 
Током наставе на даљину, изазване Корона пандемијом, Тим је правовремено реаговао 
на превенцији дигиталног насиља. Такође, у смислу заштите полазника од занемаривања 
током тешке психолошке ситуације пандемије корона вируса, Тим је позвао наставнике и 
разредне старешине да контактирају полазнике и упуте их на праве и званичне адресе у ту 
сврху. Залагањем и интензивним радом Тима, у овој школској години 2020/2021, током 
првог полугодишта,  није забележен нити  један облик насиља, чак ни покушај, а није 
изражена ниједна сумња на постојање насиља међу полазницима а школе 
 
12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
Чланови тима у школској 2020/21 години били су: 

 
1. ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ - директор 
2. СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ – социјални радник 
3. РАДОВАН ТЕШИЋ – андрагог руководилац тима 
4. СВИ РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
     Одржана су два састанка у полугодишњем периоду. Први је одржан 06.10.2020.г. 
Најпре се разматрао избор чланова и руководиоца тима, који су једногласно изабрани. 
Прво се укратко анализирао рад тима у прошлој школској години, а онда се говорило о 
могућностима за променом активности током године ако се епидемиолошка ситуација 
погорша. Затим је дато неколико предлога у вези ибора теме за истраживање. Једна група 
предлога се односи на избор прошлогодишње теме али са детаљнијим истраживањем 
неких значајнијих аспеката. Друга се односи на избор нове теме. Пошто су мишљења 
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равномерно подељена, договорено је да се због могућности неповољне епидемиолошке 
ситуације услед ширења корона вируса, одлука донесе нешто касније. 
 
     Други састанак је одржан 18. 12.2020.г. Највише се разматрала једна промена која се 
односи на корекцију избора теме за истраживање. Ради се о томе да ће због неповољне 
епидемиолошке ситуације неке области бити теже за истраживање, нарочито оне где су 
испитаници само полазници школе. Пошто већина нема добре техничке могућности, 
тешко је спровести анкетирање уз помоћ савремених информатичких средстава. Уколико 
епидемиолошка ситуација узрокована корона вирусом буде неповољна онда испитаници 
морају бити запослени у школи.  
     С тим у вези договорено је да чланови тима у тој ситуацији прошире своје активности, 
па ће свако према својим знањима и искуствима допринети бољој реализацији 
истраживања (нпр.они који се добро сналазе у савременим информатичким 
технологијама учествују у обради података и сл.) Због тога је одлучено да се сачека са 
коначним избором теме. 
     На крају је дат предлог који је усвојен, а то је да се по потреби прошире чланови тима, 
уколико се процени да то може олакшати реализацију истраживања из неке области.  
 
 
13.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА 
 
 

У току школске 2020/21. године одржана су два састанака школског тима. 
За руководиоца тима изабран је Стојан Младеновић. Утврђено је бројно стање 

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

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

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

Наставници су континуирано пружали подршку у решавању проблема у учењу кроз 
часове допунске наставе.  

Школа је у току прве половине године, за најугроженије полазнике, обезбедила 
помоћ у хигијенском прибору, одећи, као и помоћ у остваривању права на једнократне 
новчане помоћи  од стране одељења Центра за социјални рад у Београду. 

 
 

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И  
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво школске 

2020/2021. године  чини:  Jeлена Васић-Јовановић, Јелена Мајић, Радован Тешић, Зора 
Копуовић и Јасмина Максимовић.  
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За руководиоца тима изабрана је Јелена Васић-Јовановић. Усвојен је план рада 
стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво.  

У току првог дела школске 2020/21. године одржана су два састанка стручног тима 
за развој међупредметних компетенција и предузетништво.  

Први састанак стручног тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништво одржан је  у новембру 2020 године. Састанку су присуствовали сви 
чланови стручног тима. На састанку су размењени утисци са заједничког одржавања 
наставе из предмета предузетништво. Сви чланови стручног тима су се изјаснили да 
сматрају да треба наставити са заједничким одржавањем наставе тако да ће се у 
наредном периоду наставити са том праксом. Чланови стручног тима су упознати са 
пројектом прикупљања и поделе спортске обуће полазницима. Сви чланови су подржали 
овај пројекат. Стручни тим је предложио да се размотри могућност организовања 
наредног пројекта који би обухватио организовање интервјуа са стручним лицима 
националне службе за запошљавање или посета некој од сручних средњих школа. С тим у 
вези договорено је да се анкетирају ученици о њиховим жељама за даље школовање. У 
зависности од жеља полазника стручни тим би покушао да организује посету некој од тих 
стручних школа. 

 
Други састанак стручног тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво одржан је децембру 2020. године. Састанку су присуствовали сви 
чланови стручног тима. На састанку су размотрене следеће теме: 

 Припрема за прелазак на најављену наставу на даљину с посебним освртом 
на припрему и достављање материјала полазницима; 

 Стандардизација материјала намењених полазницима; 

 Могућност за обављање огледних часова и међусобно похађање часова; 

 Остале теме од значаја за развој међупредметних компетенција и 
предузетништву. 

Услед најављеног преласка на обављање наставе на даљину исказана је потреба да се 
израде заједнички материјали намењени полазницима. Такође, закључено је да 
материјали треба да садрже наставну грађу која ће бити сажета и примерена 
полазницима. С обзиром да немају сви полазници могућност примања материјала путем 
вибер апликације договорено је да се за такве полазнике припремају материјали у 
штампаном облику који би се остављали у просторијама школе како би их разредне 
старешине поделиле полазницима на местима одржавања наставе. 
На састанку је руководилац стручног тима обавестио је остале чланове стручног тима да је 
одржан огледни час из предмета предузетништво. Закључено је да у наредном периоду 
треба организовати више огледних часова. Такође, члановима стручног тима сугерисано је 
да би требало да посећују наставу других колега, а са крајњим циљем уједначавање 
наставне грађе. 
Стручни тим је упознат са обављеном акцијом прикупљања дезинфекционих средстава  и 
њиховом поделом полазницима. У оквиру акције обављено је и упознавање са особинама 
и саставом као и употребом дезинфекционих средстава чиме је извршено повезивањем 
са предметом хемија и биологија. Како су материјали полазницима достављани 
применом апликације вибер и е-поштом извршена је корелација и са предметом 
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дигитална писменост. Стручни тим је закључио да је потребно посветити више пажње 
предмету дигитална писменост с обзиром да се и у наредном периоду очекује 
коришћење елекронских апликација у настави. 
 
 
СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 
1.ЈЕЛЕНА МАЈИЋ  
2. ЗОРА КОПУНОВИЋ 
3. РАДОВАН ТЕШИЋ 
4. ЈАСМИНА МАКСИМОВИЋ 
5. ЈЕЛЕНА ВАСИЋ - руководилац 
 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА 2020/2021.ГОДИНУ 

 

Месец Садржај рада 

 
     НОВЕМБАР 

 
Одржавање првог састанка стручног тима за развој међупредметих 
компетенција и предузетништво. 

 
     ДЕЦЕМБАР  

 
Одржавање другог састанка стручног тима за развој међупредметих 
компетенција и предузетништво. 

 
 
 
 
15. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 
     Чланови тима у школској 2020/21. су: 

1. ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ - директор, руководилац тима 

2. СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ - социјални радник 

3. РАДОВАН ТЕШИЋ - андрагог 

4. ВУКОСАВА МАТОВИЋ - наставник 

5.  ЖЕЉКА КУЛАШАНИН - члан ученичког парламента 

6. АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ - локална самоуправа 

7. мр. ЖАРКО МИЛЕНКОВИЋ - стручњак из области образовања одраслих 

          Напомена: препорука Министарства просвете је да чланови тима буду  особе са 

горепоменутим улогама. 

 

     Одржана су два састанка тима. Први је одржан 18.08.2020.г. Прво је обављен избор 

чланова и руководиоца тима. Затим се направио осврт рада тима у претходној школској 
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години. Највише се разматрао рад у условима епидемије корона вирусом, полагања 

завршног испита, задовољавања образовних потреба полазника ниског социоекономског 

статуса. Дато је неколико предлога за изменама Годишњег плана рада тима после чијег 

усвајања се приступило изради плана.  

     Потребно је било и размотрити рад тима уколико се епидемиолошка ситуација 

погорша. Договорено је да се прошлогодишња тема за истраживање о подстицајима и 

баријерама полазника прошири на полазнике у Кпз „Падинска скела“  и мигранте 

тражиоце азила, ако епидемиолошка ситуација буде повољна. На крају су сви чланови 

изнели своја искуства о ефикасним начинима реализације на даљину, пошто је постојала 

одређена вероватноћа да ће се у неком периоду настава изводити на овај начин. 

     Други састанак одржан је 2.2.2020.године. Највише су разматрана питања методологије 

истраживања у оквиру самовредновања рада школе као обавезне активности тима. 

Повољна околност је што су сви запослени завршили током године обуку  на електронској 

платформи „офис 365“ која између осталог омогућује и анкетирање. Ипак ће се настојати 

да се анкетирање обави на уобичајен начин, јер се планира анкетирање не само 

наставника него и полазника, који немају углавном добрих техничких могућности за рад. 

     Затим је анализиран успех полазника. На препоруку Министарства просвете смањен је 

број оцена на полугодишту које су потребне да би неко био оцењен. У том контексту 

наглашено је да то ипак не значи драстично смањење критеријума оцењивања. На основу 

анализе закључило се да до тога није дошло јер је успех сличан и пре епидемије корона 

вирусом.  

     На крају се разговарало о праћењу напредовања полазника. Ту се већина чланова 

сложила са тим да цспецифичности учења у одраслом добу треба да буду основни 

критеријум, да би се избегле евентуалне субјективне процене о слабом напредовању 

полазника или обрнуто.  

 

 
16. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  
 
У првом полугодишту школске 2020/2021 тим за развој школског програма одржао је три 
састанка 4.09.2020, 25.11.2020,3.12.20 
На првом састанку 4.09.2020. формиран је тим.Чланови тима су Радован Тешић,Стојан 
Младеновић,Бранка Јосић,Сњежана Павловић и руководилац тима Вукосава Матовић. 
Усвојен је програм рада тима. 
План рада тима за развој школског програма за 2020/21 
Тим за развој школског програма прати стање реализације школског програма,уочава 
позитивна дешавања и континуирано учествује у одвијању школског програма. 
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Месец Садржај 

Август/Септембар Формирање стручног тима и договор о 

раду 

Новембар/децембар Одређивање најбитнијих елемената за 
развој школског програма. 
Упознавање са садржајем постојећег 
школског програма 

Фебруар/Март Анализа реализације постојећих садржаја 

и активности 

Април/Мај Планирање активности и припрема за упис 

у наредној школској години 

Јун Анализа реализације планираних 

активности 

 
Други састанак одржан је 25.11.2020.Пошто је школски програм донет ускладу са законом 
сви садржаји су веома битни и о сваком од њих треба водити рачуна појединачно. 
Сви чланови тима упознати су са постојећим Школским програмом. 
Трећи састанак одржан је 3.12.2020. разговарало се о реализацији наставе на даљину у 
периоду од30.11.2020.до 18.01.2021. у складу са дописом Министарства просвете. Унашој 
школи настава ће се изводити преко Вибер група јер наши полазници немају друге 
техничке могућности.Оним полазницима који немају вибер биће достављен материјал на 
сваки пункт појединачно. 
 
 

 

17. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 
 

 
     Чланови тима у школској 2020/21 години били су: 

Сњежана Павловић-стручни сарадник 

Данијела Матић - наставник разредне наставе 

Радован Тешић - стручни сарадник-руководилац тима 

     Одржана су у полугодишњем периоду два састанка тима. На првом састанку одржаном 

14.12.2020. године разговарало се о проширењу чланова тима. Овај предлог је разматран 

не због проблема у креирању ИОП-а, већ због тога што је тим у прошлој години имао 

другачија задужења због епидемије корона вирусом. С тим у вези надовезало се и  

поређење рада тима у уобичајеним околностима и у условима неповољне 

епидемиолошке ситуације. Закључак је да је проширење потребно када тим преузме још 



Полугодишњи извештај о раду школе за 
школску 2020/2021. годину 

2020/2021. 

 

 

 

50 

 

неке улоге када се за то укаже потреба.Дато је и неколико предлога за промене у 

Годишњем плану рада тима, али за наредну школску годину. 

    Релативно касно организовање састанка не значи да уобичајени проблеми везани за 

ИОП нису разматрани, већ је разлог непостојање полазника који наставу прате по овом 

програму. Прва и основна активност рада тима је идентификовање полазника који треба 

да раде по ИОП-у, али таквих полазника није било, па се тим једним делом усмерио на 

реализацију наставе на даљину која се примењивала када се епидемиолошка ситуација 

погорша. 

     Други састанак је одржан 1.2.2021.г. Иако није било ниједног полазника који наставу 

прати по ИОП-у, размишљало се да ли би и са каквим ефектом неко ко прати наставу на 

овај начин то могао да ради и на даљину ако буде потребно. Закључено је да би 

вероватно могло у неким условима када полазник има добра техничка средства и њима 

зна да рукује, као и потребне програме и платформе. Ипак, настава вероватно не би била 

једнако ефикасна у свим наставним предметима. Пошто није било полазника који раде по 

ИОП-у три члана тима су се распоредили по образовним циклусима ради помоћи 

наставницима у реализацији наставе на даљину. Проблем су у ствари полазници који 

немају техничких могућности па је било потребно креирати штампане материјале који 

одговарају њиховим образовним потребама.   

 
 
18. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 
Чланови овог тима су: 
Љиљана Петровић- директор школе 
Радован Тешић- андрагог 
Сњежана Павловић- социјални радник  
Љубица Поповић- професор разредне наставе, руководилац тима 
Представници стручних већа 
 
Задаци тима су: 
1. Обавештавање наставника о актуелним семинарима 
2. Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње 
3. Организација одржавања семинара у школи 
4. Праћење рада приправника 
 
Од почетка ове школске године наш тим је одржао  два састанка. Наша школа ради на 
седам пунктова што нам умногоме отежава окупљање, а томe је придонела и новонастала 
ситуација изазвана вирусом Ковид 19. 
У протеклом периоду одржана су три семинара и већи број вебинара. 
 
-Семинар Невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса, чији је 
реализатор Маја Матејић  клинички психолог са ВМА; планиран је за месец јун 2020. 
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године али због мера заштите није било могуће те је одржан 3.10.2020. године у 
просторији школе. 
- Он-лајн семинара,  везан за рад са мигрантима којим су били обухваћени сви наставници 
и стручни сарадници, организован је по групама и за сваку групу трајао је по три недеље.  
- Он-лајн семинар Офис 365  је трајао два дана, њиме је обухваћено наставно и 
ненаставно особље. 
-Одржан је већи број вебинара  на који су се наставници пријављивали по личним 
жељама и у складу са својим интересовањима. 
- Наши наставници на састанцима својих актива размењују искуства, заједничким снагама 
припремају материјал за рад на даљину, уводе иновације у настави. 
 
-Огледни часови се организују и спроводе по плану. 
-Одобрена су нам средства за пројекат Подршка мигрантима 
 
Ове године смо имали неколико колегиница на приправничком стажу: 
1. Здравка Којић- Бркић, професор разредне наставе 
2. Емилија Шорић, професор разредне наставе 
3. Јелена Васић, професор хемије 
4. Катарина Ђорђевић, професор физике 
 
 
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи  одржаће се још неки семинари у 
просторијама школе, семинари су предложени од стране  стручних већа.  
Циљ нашег тима је да помогне нашим наставницима и стручним сарадницима при 
усавршавању ради успешнијег остваривања и унапређивања образовног рада. 
 
 
19. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
      
Тим за професионалну орјентацију полазника је од септембра 2020.год. до јануара 
2021.год.имао три састанка(17.9.2020., 5.11.2020. и  21.1.2021.год.) 
Чланови тима су: 

- Директор школе – Љиљана Петровић 

- Социјални радник – Сњежана Павловић 

- Андрагог – Радован Тешић 

- Педагог (наставник ОЖВ и ОЖГД) уједнио и руководилац тима – Кристина 

Продановић  

- Разредне старешине 3.циклуса  

На састанцима је разматрано о професионалним потребама полазника, њиховим 
баријерама при упису у средњу школу и подршка породице за наставак школовања. 
Разредне старешине 3.циклуса су разговарале са полазницима о њиховим 
интересовањима и жељама. Међутим,како је и досадашња пракса показала,веома 
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мали број полазника је заинтересован за даље школовање. Разлози су били 
шаренолики, од лошег социјалног статуса до предрасуде о годинама старости. 
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, април и мај су планирани за посету 
средњим стручним школама на територији града Београда. 
Циљ и сврха организације посете школама је да се полазници упознају са образовним 
профилима и струкама средњих школа. 
 
 

 
20.  ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ДОДАТНУ И ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

 
        У школској 2020/2021. години тим за додатну и допунску наставу сачињавали су 
предметни наставници: Бранка Дамјановић (математика-руководилац тима), Светлана 
Радоњић (српски језик), Драгана Младеновић (биологија), Љубица Зивговић (историја), 
Вучић Краковић (физика), Љиљана Петровић (наставник разредне наставе), Марија Ђујић 
Бурсаћ ( енглески), Гордана Кртинић Шумановић (дигитална писменост) и Драгана Савић 
(географија). 
        Тим се од септембра до краја децембра школске 2020/2021. године састао два пута. 
На почетку школске године предложен је и усвојен Годишњи план додатне и допунске 
наставе за текућу школску годину. 
          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. 
        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. 
Додатни рад био је заснован на интересовању полазника за проширивање и 
продубљивање знања, умења и вештина. Планирани садржаји програма били су у складу 
са интересовањима и жељама полазника, као и са расположивим годишњим фондом 
часова. 
       Допунска настава представљала је додатну подршку редовној настави и процесу 
учења свих полазника и која је дала резултате у успешном напредовању полазника током 
редовне наставе и достизањем исхода и стандарда постигнућа. Можемо да кажемо да су 
разлози за упућивање били разнолики, од ниског постигнућа, преко мноштва 
пропуштеног градива, тешкоће у савладавању појединих наставних садржаја у оквиру 
појединих наставних предмета, па до пада мотивације за учење или неадекватних услова 
за учење код куће. 
       Како је 30.11.2020. године Влада, због настале ситуације услед ширења корона вируса, 
одлучила да су школе у Србији затворене за ђаке, али настава није обустављена и почела 
је да се одвија онлајн, путем телевизије и интернета. У питању је био сложен посао, све је 
било врло интензивно и динамично, поготово за полазнике наше школе. Сами полазници 
живе у врло тешким условима, тако да један број полазника није могао да прати наставу 
ни путем телевизије као ни преко интернета. Наставници су се у великој мери ангажовали 
да својим полазницима покушају да помогну у савладавању градива које је за њих врло 
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тешко чак и у нормалним и редовним условима. Допунска и додатна настава се свела на 
индивидуалне разговоре са полазницима путем телефона, смс порука и вибер 
апликације, што је у појединим случајевима довело до успеха у савладавању наставног 
плана и програма. 
       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 и уколико је могуће 
открије разлог њихове стагнације у процесу учења, те да им се пружи адекватна помоћ, а 
све у циљу њихове боље припремљености за живот и рад. 
        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, тако да су били задовољни и сами полазници. Резултат реализације 
допунске наставе и њеног утицаја на полазнике најбоље се уочава на основу закључних 
оцена. 
      Чланови тима су сагласни у ставу да и у следећем периоду, тј. до краја школске 
2020/2021. године 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. 
 
 
21. ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ 
 
Садржај програма предвиђен за школску 2020/21. год. остварен је следећом динамиком:  
Анализа рада у претходној школској години (септембар, октобар, новембар, јануар, март, 
април) утврђено је: 

- Да су у претходном периоду реализоване све предвиђене активности у складу са 

могућностима услед пандемије ковида 19 и закључено је да полазнике треба 

подстицати и мотивисати на што већу долазност, како би квалитет усвојеног знања, 

а самим тим и успех и садржаји били што бољи. 

Приредба поводом  Дана школе: 
- Дан школе ове године обележен је пригодним садржајем који је усаглашен са 

темом (Дан писмености) и могућностима полазника, а у складу са правилима услед 

пандемије ковида 19. Свако од наставника на одређеном пункту скренуо је пажњу 

полазницима на величину и значај писмености, читајући им текст о томе. 

Посета београдском сајму књига: 
- Како се епидемиолошке прилике у Републици Србији нису поправиле, Одбор 

Београдског сајма књига је проценио да не постоје услови за реализацију 

манифестације ни у планираном децембарском року. Промоција књижевног 
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стваралаштва и образовања представљена је само  трибинским програмом, па 

наши полазници нису били у могућности да посете. 

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

- Да су у претходном периоду реализоване све предвиђене активности у 

унапређењу доступности прилика и подршка друштвеном укључивању  и 

друштвеној кохезији, учењем и образовањем одраслих. 

 
        Енглеска чајанка:  

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

традиционалном чајанком, културом и обичајима Велике Британије.  

        
 
            Посета фестивалу науке:  

- Значај науке, научника и истраживања ове године је видљивији и занимљивији 

широј јавности услед актуелне пандемије, па се кроз програм фестивала наука 

приближавала публици кроз различите програмске целине. Путем он лајн 

платформе www.festivalnauke.rs могло се приступити из свих крајева земље, а 

полазници су били обавештени о  овој могућности, али зависно од њихових  личних 

могућности и остварено је. 

       
            Нова година 

- Кроз тематски приказ обележја Нове године, писањем честитки, полазници су 

развијали и подстицали своју креативност, уз помоћ материјала који су добијали 

он лајн, а све у складу са могућностима услед пандемије ковида 19.  

             Библиотека за сваког 
-  Допуњен је  библиотечки фонд најинтересантнијим издањима о чему су ползници 

обавештени. 

            Светосавска приредба 
- Дан Св. Саве (27.јануар) обележен је нешто другачије него претходних година, а 

све у складу са познатим епидемиолошким околностима. Полазници су кроз 

цртеже и приче на часовима могли да представе све оно што су научили о првом 

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

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

 
 
 

http://www.festivalnauke.rs/
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22.  ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 
АКТИВНОСТИ 
 
 
   Током школске 2020/21. године, одржане су две седнице Тима за програм школског 
спорта и спортских активности. Све седнице су одржане у матичној школи, уз поштовање 
противепидемиолошких мера.  

Прва седница одржана је 5. Октобра 2020.године. Разматран је следећи дневни ред : 

1. Избор чланова и руководиоца Тима 

2. Предлози за израду Годишњег плана рада  

3. Планирање предавања о мерама превенције и сузбијања вируса COVIDA-19 

Тим чине исти чланови као и претходне школске године: Стојан Младеновић, Срђан 
Баловић, Страхиња Радић и Петар Којић. Руководилац Тима је Петар Којић. 

Када је реч о другој тачки дневног реда, одлучено је, да ће пажња бити усмерена на 
организовање индивидуалних спортских активности или групних, на отвореном уз 
поштовање противепидемиолошких мера.  Тим је покушао да организује кошаркашке 
игре на школском игралишту испред матичне школе, почетком новембра месеца, али због 
слабијег доласка ученика у школу крајем октобра и почетком новембра, али и преласка на 
on line наставу, није дошло до реализације ове активнисти.  

Наставници биологије су у складу са договором са нашим Тимом, посветили прве часове, 
у септембру месецу, предавањима о заштити против COVIDA 19. Такође, према договору, 
наставници шаљу полазницима материјале о мерама заштите против корона вируса, на 
вибер групе. 

 
Друга седница одржана је 7. Децембра 2020.године. разматран је следећи дневни ред:  

1. Предлози за формирање шаховске секције  

2. Организовање шетње до Храма Светог Саве  и посета Народној библиотеци 

3. Организовање радионице о здрављу  

Сви чланови Тима су били једногласно сложни да се формира шаховска секција. Предлог 
смо пренели и разредним старешинама, који су добили задатак да обавесте и 
евидентирају своје полазнике који су заинтересовани за овај вид  активности. 
Предложили смо да место које бисмо адаптирали за потребе шаховске секције буде 
библиотека, у периоду пре и после часова. Будући да смо до 18. Јануара били на распусту, 
а током децембра на он лајн настави , оставили смо цео фебруар наставницима да 
евидентирају заинтересоване  полазнике.  
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Тим је планирао да током децембра организује шетњу до Храма Светог Саве, у сарадњи са 
наставницима историје и географије. Шетња би била испуњена корисним предавањима о 
знаменитости општине Врачар али и  о личности и делу Растка Немањића (Светог Саве).  

Будући да је и Народна библиотека у близини Храма Светог Саве , планирано је да 
посетимо и Народну библиотеку, где бисмо уз пратњу стручног водича, сазнали нешто 
ново и занимљиво из српске књижевне културе.  

Будући да смо током целог месеца децембра  били на он лајн настави, а до 18. Јануара на 
распусту ова активност је померена  за пролеће. 

Током фебруара мецеца планирамо у сарадњи са наставницима биологије да 
организујемо радионицу о здрављу. Ова радионица обухватиће све циклусе и све узрасте. 
Радионицу ће водити наставници биологије. 

                                                 

23. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Школске 2020./2021. године тим за слободне активности полазника  чине: Тамара Дрпић-
руководилац тима,Љубица Поповић,Слађана Кнежевић-Цвјетић,Марија Ђујић-
Бурсаћ,Здравка Бркић-Којић. 

У првом полугодишту школске 2020./2021. године тим се састао два пута. 

На првој седници тима разговарало се о годишњем плану рада,прослави Дана 
школе,формирању креативних радионица... 

Циљ тима је да пре свега подстакне разноврсна позитивна интересовања ползника а у 
складу са њиховом старосном структуром. 

С обзиром на ситуацију са пандемијом вируса Ковид 19 све прославе које би могле бити 
одржане у школи биће до даљњег организоване без стварања непотребних гужви, па тако 
и Дан школе. 

На другој седници тима разговарало се о активностима које су остварене у претходном  
периоду. 

С обзиром да на епидемиолошку ситуацију Сајам књига ове године није био одржан . 

Школски распуст је ове године почео раније због пандемије Ковид 19,па због тога није 
било одржавања новогодишње и светосавске приредбе. 

 
24. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
 

 Одржана су два састанка Тима за здравствену заштиту на којима су присуствовали сви 
чланови тима:В.Матовић,В.Краковић,К.Продановић и С.Кнежевић 
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–руководилац тима. 
Разговарало се о мерама заштите у условима епидемије и спречавању ширења инфекције 
корона вирусом. 
Дат је предлог да се полазници редовно упозоравају и подсећају на мере превенције 
ширења вируса(обавезно ношење заштитних маски у школским 
просторијама,дезинфекција руку и поштовање дистанце). 
За време наставе на даљину,полазници су добијали пригодан материјал(са упутствима и 
саветима о мерама заштите) на вибер групе. 
 

 
 
25. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ТИМА: 
 
1.СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ 
2.ЕМИЛИЈА ШОРИЋ 
3. РАДОВАН ТЕШИЋ 
 
Стручни тим је у току школске године 2019/20. године одржао четири  састанка: 17. 09. И 
30. 10. 2020. године и  
 

НА ПРВОМ САСТАНКУ ОДРЖАНОМ 17. 09. 2020. ГОДИНЕ ПЛАНИРАЛИ СМО  
АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 
2020/2021. ГОДИНИ. 
 
Полазници  наше школе припадају најугроженијим социјалним слојевима друштва. 

Активан и стални рад Тима за социјалну заштиту  перманентан је и неопходан. Рад ће се 
одвијати током целе године у сарадњи са свим  релевантним чиниоцима друштва. Тим ће 
настојати да као и протеклих школских година да обезбеди што шири спектар активности 
за полазнике како би рад наше школе био не само образовни него како би помогао и у 
социјализацији и побољшању материјалног положаја полазника. Поред сарадње са 
музејима града Београда и БЕОЗОО вртом  од 2017. године остварили смо сарадњу са  
Народним позориштем и Београдским драмским позориштем,  који донирају бесплатне 
карте за позоришне представе. За разлику од претходних година услед пандемије 
изазване вирусом COVID 19 дошло је до застоја у раду позоришта, ове године нећемо 
послати дописе у септембру месецу, као и претходних година, него ћемо сачекати 
„нормализацију“ па ћемо у складу са тим и поступити. Ове године ћемо наставити 
дугогодишњу сарадњу са ХХУ „ХЛЕБ ЖИВОТА“  који су нам претходних година помагали 
разним донацијама. Обратићемо се и Црвеном Крсту града Београда 
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У складу са тим усвојен је програм социјалне заштите ученика у школи. 
Констатовано је да се са реализацијом треба почети што пре због лошег материјалног 
стања наших полазника. 

 
ДРУГИ САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН 30. 10. 2020. ГОДИНЕ И РАЗМАТРАНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ 
ТЕМЕ: ПОДЕЛА ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА И ПАТИКА ИЗ ДОНАЦИЈЕ  ЦРВЕНОГ КРСТА 
БЕОГРАДА 
 
  На претходном састанку констатовано је да је неопходна помоћ свих врста за све 

наше полазнике који су у стању перманентне социјалне потребе. Црвени Крст Београда 
донирао је нашој школи  хигијенске сетове и 80 пари патика. Договорено је да хигијенске 
сетове и патике  поделимо најредовнијим и најугроженијим полазницима од почетка 
школске године. Подела ће почети почетком новембра након што разредне старешине 
доставе спискове са траженим подацима.  

 
 

ТРЕЋИ САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН 10. 11 2020. СА  ТЕМОМ: АНАЛИЗА ПОДЕЛЕ 
ПОМОЋИ  

Након што су наставници доставили спискове са величинама патика исте су подељене 
заједно са хигијенским сетовима. Остала је једна мања  количина патика које ће бити 
подељене према исказаним потребама. Такође морам споменути да већ неко време траје 
прикупљање старе одеће међу наставницима како би се поделила полазницима којима је 
потребна. 
 

ЧЕТВРТИ САСТАНАК ОДРЖАН ЈЕ 28. 01. 2021. ГОДИНЕ СА  ТЕМОМ: АНАЛИЗА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОЛАЗНИКА У СПЕЦИФИЧНИМ УСЛОВИМА  ПАНДЕМИЈЕ 
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОВИД 19. 
 
Цео свет, па и наша земља, нашла се на удару пандемије изазване вирусом ковид 

19. Наша школа је прилагодила извођење наставе радом на даљину преко Вибер група, 
где су наставници и сарадници комуницирали са полазницима. Помоћ полазницима, што 
се тиче социјалне заштите био је прилагођен полазницима и пружана им је свака врста 
помоћи. Молбе за једнократну помоћ биле су упућиване од стране социјалног радника  за 
полазнике који су то тражили, као и праћење истих. Сарадња са општинским одељењима 
Градског центра за социјални рад била је добра. Половна гардероба коју су наставници 
прикупљали међу собом сортирана је и подељена полазницима којима је била потребна. 

 
26. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
На почетку школске 2020/20121. године направљен је план рада Стручног тима за програм 
заштите животне средине. Чланови тима су:   Вукосава Матовић, Драгана Младеновић, 
Драгана Нешић, Гордана Кртинић – Шимуновић и Јелена Марковић.  
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У току првог полугодишта одржане су две седнице  Стручног тима за програм заштите 
животне средине. 
 
 
Прва седница Тима одржана је 15.09.2020. године. Усвојен је програм рада Тима за 
програм заштите животне средине. Договорене су активности везане за заштиту животне 
средине и краћа предавања везана за Светки дан заштите озонског омотача и Светски дан 
заштите животне средине.  
 
 
 
Друга седница Тима одржана је 18.11.2020. године.   Обележен је  светски  дан 
климатских промена. Наставници који су тог дана имали наставу одржали су краћа 
предавања. Договорено је укључивање у акцију „Чеп за хендикеп“ која има хуманитарни 
и еколошки карактер као и константно естетско уређивање хола и учионица. Разговарали 
смо о  одлагању акције сакупљања старе хартије и другог рециклираног материјала  јер 
већина полазника сакупља секундарне сировине и тиме зарађује за живот. Сматрамо да 
акција не би била шире  прихваћена. 
 
27. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

 
Чланови тима у школској 2020/21 години били су: 
 
1. РАДОВАН ТЕШИЋ - стручни сарадник, записничар  
2. СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ - стручни сарадник, руководилац  
3. КРИСТИНА ПРОДАНОВИЋ-предметни наставник 
4. МИНА ЂОКОВИЋ-наставник разредне наставе  
 
     Одржана су два састанка тима. Први је одржан 31.12.2020. г. Разматрао се најпре избор 
чланова и руководиоца, који су једногласно изабрани. Затим се радило на предлозима за 
измену плана рада тима, пошто се видело да ће се највероватније настава у току године 
смењивати, уобичајени модел и настава на даљину. Разлог је неповољна епидемиолошка 
ситуација са корона вирусом. Неколико краћих састанака је одржано од 20.08. до 
31.08.2020.године. На њима се комбиновао рад у прошлој са почецима у актуелној 
школској години, па је незахвално разграничити и извештавати о ономе што се односи на 
актуелну годину. Чланови тима и руководилац су у ствари тада изабрани као и основна 
задужења, а касније је разматрана само могућност реизбора од које се одустало. 
     Затим се анализирала комуникација са родитељима полазника која је прошле године 
била нешто слабија, пошто већина нема добре техничке и информатичке могућности. То 
је нарочито било изражено када је требало решавати неке проблеме који ипак захтевају 
разговор уживо са свим актерима (нпр.дисциплина полазника и сл.). Ове године је то 
боље јер је већина полазника и њихових родитеља побољшала своју опремљеност 
информатичким средствима, апликацијама на мобилним телефонима итд. 
     На крају је констатовано да као и прошле године, неколико полазника који живе у 
дому, имају сасвим добре могућности за праћење наставе на даљину. То је делом и због 
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могућности домова да обезбете основна информатичка средства за праћење наставе на 
даљину. 
     Други састанак је одржан 12.02.2021..Најпре се анализирало бројно стање,полна и 
старосна структура фебруарских одељења, односно после другог уписног рока. 
Констатовано је да и даље, као и претходних 5-6 година има више полазника женског 
пола са тенденцијом даљег раста. Однос у фебруарским одељењима је 55 % у корист 
жена. То је коментарисано у позитивном контексту пошто у нашој земљи жене међу 
особама без завршене основне школе чине око две трећине (према последњем попису 
становништва из 2011.г.).  
     Затим се говорило о сарадњи са родитељима и старатељима полазника у отежаним 
условима рада, због епидемије корона вирусом. Министарство просвете је дало детаљно 
упутство школама како поступати у оваквим ситуацијама, тако да је школа била у обавези 
да сачини посебан програм реализације наставе у таквим условима. Општи утисак је да се 
сарадња може чак и побољшавати, без обзира што већина породица полазника има 
слабе техничке и информатичке могућности, али ипак довољне да се у условима 
смањеног физичког присуства омогући комуникација, информисање о битним 
променама, правима и обавезама полазника и сл. 
     На крају је обављена подела чланова тима око информисања полазника трећег циклуса 
око завршетка школовања и уписа у средње школе. Правилан избор занимања је 
централна активност тима за професионалниу оријентацију полазника, а пошто породице 
полазника у томе имају велику улогу сарадња два тима је неопходна. Активности се у том 
погледу не разликују у односу на претходне године, а то се односи и на сарадњу школе са 
Националном службом за запошљавање у вези обука за занимања и сл.  
      
 
 
28. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Стручни тим за програм рада школске библиотеке се у току првог полугодишта 
школске 2020/2021. године састао два пута: 2. 10. 2020. и 16. 12. 2020. године. 

Стручни тим чине: Данијела Матић, Радован Тешић, Марија Врањеш, Бранка 
Дамјановић, Љубица Зивговић, Светлана Радоњић, Вукосава Матовић, Љубица Поповић, 
Стојан Младеновић, Марија Ђујић Бурсаћ, Драгана Нешић и руководилац Тима Шана 
Младеновић. 
 

Састанци су се одвијали по годишњем плану рада школске библиотеке. На 
састанцима је било речи о предвиђеној ревизији, која је одложена за наредну школску 
годину због короне, тј. непредвидљивости наставе на даљину, могућег ванредног стања, 
као и због тога што је неопходно да све књиге, најпре, буду заведене у електронски 
систем библиотеке, како би ревизија била одрађена на исти начин за сву библиотечку 
грађу. Такође, једна од важнијих тема билa је и доношење новог Павилника о 
организацији и раду библиотеке, који је усвојен 10.12.2020. године.  
 

Библиотечки фонд је, донацијама и буџетом који је школа издвојила за нове књиге, 
закључно са месецом јануаром увећан за 27 нових издања. Библиотека наставља са 
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завођењем књига, које су биле део библиотечког фонда, у електронски систем. 
Електронски систем на крају месеца јануара 2021. има 2246 јединица.  
 

Установљено је да су наставници и полазници углавном заинтересовани за школску 
лектиру, класике, енциклопедије, савремене прозне писце и стручну литературу.  
 

Пошто је већина полазника заинтересованих за коришћење ресурса библиотеке на 
терену, библиотекар обилази терене и уз сарадњу са разредним старешинама омогућава 
полазницима приступ библиотечкој грађи која их занима.  
 

Настава на даљину и целокупна ситуација у земљи изазвана короном успориле су 
увећање фонда библиотеке, на чему ће се више радити током другог полугодишта.  
 
 
29. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 
САМОУПРАВОМ 
 

Као и претходних година, и ове школске 2020/2021. године школа за основно 
образовање одраслих  „Ђуро Салај“ започела је успешну сарадњу са београдским 
општинана. Међутим, због посебних мера забране које су проистекле услед епидемије 
вирусом ковид-19, ове године састанци се нису одржавали у истом обиму као претходне. 
 

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НСЗ НА ПУНКТУ ЛЕДИНЕ 
 

Дана 22.10.2020. одржан је састанак са представницима Националне службе за 
запошљавање на пункту Ледине. Састанку су присуствовали: 
 

 Бранка Радовић, директор филијале НСЗ Нови Београд 

 Милан Гемаљевић, НСЗ Нови Београд 

 Сејдо Комина, андрагошки асистент школе 

 Светлана Радоњић, наставник српског језика 

 Драгана Нешић, наставник дигиталне писмености 

 Петар Којић, наставник разредне наставе 

 
Састанак је организовао Сејдо Комина у циљу унапређивања сарадње НСЗ и школе. 

Он је изјавио да лица која су потписала уговор са НСЗ треба редовно да долазе у школу. С 
обзиром на то да лица која су уписана у школу немају обавезу јављања на биро док траје 
циклус, говорило се о начинима решавања слабије долазности полазника.  
 

Госпођа Бранка Радовић рекла је да је последњих пар година имала успешну 
сарадњу са школом. Предложено је да разредне старешине на месечном нивоу саставе 
списак полазника који не долазе редовно или уопште и предају руководиоцу пункта 
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Ледине, Љубици Поповић, која ће даље списак проследити НСЗ и они ће их опомињати и 
усмеравати на школу.  
 

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НСЗ У ФИЛИЈАЛИ НОВИ БЕОГРАД 
 

Успешна сарадња са Националном службом за запошљавање наставила се и 
5.11.2020. године у просторијама филијале НСЗ Нови Београд. Састанку су присуствовали: 

 

 Бранка Радовић, директор филијале НСЗ Нови Београд 

 Љубица Поповић, наставник разредне наставе 

 Јасмина Максимовић, наставник енглеског језика 

 
По претходном договору, наставници школе донели су спискове полазника у 

одељењима на пункту Ледине. Госпођа Бранка Радовић проверила је да ли су сви 
полазници на евиденцији Националне службе за запошљавање и какав им је статус. 
Већина пунолетних полазника је активна на тој евиденцији. Они који нису, не долазе 
редовно ни у школу. Госпођа Бранка је навела да не постоји механизам којим би они 
могли да приморају полазнике да буду редовнији, али су до сада имали коректну 
сарадњу са свим корисницима услуга, који су се углавном одазивали на позиве и апеле 
НСЗ да буду редовнији. 
 
 
30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ 

 

 
Тим је одржао две седнице у току полугодишта школске 2020/2021. године. 

Седницама су присуствовали чланови тима: Тамара Дрпић, Јелена Марковић, 

Драгана Савић, Софија Анђелковић Тасић, Слађана Кнежевић-Цвијетић и руководилац 

тима Јелена Ђукановић.  

На првој седници направљен је план рада тима у наредном периоду. Планиране су 

активности попут излета који не изискују већа материјална средства. Међутим, због 

новонастале епидемиолошке ситуације изазване вирусом “COVID 19” све активности се 

морају прилагодити и реализовати у складу са мерама заштите. Планиране су онлајн 

активности.  

На другој седници говорили смо о реализованим активностима, као што је онлајн 

час из географије на тему „Виртуелна авантура Србијом“. Договорено је да ће све даље 

активности Тима за школске излете, екскурзије и наставу у природи зависити од тренутне 

епидемиолошке ситуације.  
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31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 
Извештај о раду финансијско-рачуноводствене службе Школе за основно образовање   

одраслих ,,Ђуро Салај“ Београд за школску 2020/2021. год. 
 
 

            
 У протеклом периоду финансијско –рачуноводствена служба је стручно и 
одговорно обављала  своје задатке.Поштовали су се рокови за извршењa и све обавезе 
урађене су на време и у складу за законом. 

Радници ове службе похађали су вебинар  семинаре и то: 

-Доношење финансијских планова буџетских корисника за 2021.год.  

–Припрема за састављање  годишњих  финансијских извешаја за 2020.год. 

-Припрема новог закона о јавним набавкама у пракси 

      /организатор свих вебинара је Образовни информатор/ 

- За финансијско-рачуноводствену службу Гордана Максић  и   Драгана  Бечејац Савковић 

 
 
 
 

IX ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕДИ ШКОЛЕ 
Извештај о инспекцијским прегледима у 2020/21. школској години 

У првој половини 2020/21. године није било инспекцијских надзора.                
 

 
 
 

X РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 Полугодишњи извештај о раду Школског одбора у 2020/2021. школској години 
                Скупштина града Београда је на својој седници одржаној 29. Јуна 2018.године, 
донела Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих ''Ђуро Салај'', Београд, у саставу: представници запослених :Тамара Дрпић,  
Љубица Поповић,  Драгана Нешић, Бранка Илић, Александар Станковић, Слободан 
Трнинић и Добрила Ђорђевић. 
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Скупштина града Београда, на седници оджаној 25. Фебруара 2019.године , донела је 
Решење о разрешењу  дужности члана  Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих ''Ђуро Салај'', Београд,  Добриле Ђорђевић и Решење о именовању Јасмине 
Бојић за новог члана Школског одбора Школе за основно образовање одраслих ''Ђуро 
Салај''. 
 
У школској 2020/2021 години Школски одбор је: 

1. Разматрао и усвојио Годишњи извештај  о раду  школе за 2019/2020 школску 
годину; 

2. Разматрао  и усвојио Годишњи  извештај о раду директора школе за школску 
2019/2020 годину; 

3. Разматрао  и усвојио  годишњи  план  рада школе за школску 2020/2021 годину; 
4. Разматрао и усвојио Извештај  о остваривању развојног плана рада школе на 

годишњем нивоу; 
5. Разматрао  и усвојио  извештај  о остваривању плана стручног усавршавања; 
6. Разматрао и усвојио  измену финансијског плана за 2020.годину; 
7. Разматрао и усвојио  предлог – нацрта финансијског плана за 2021.годину; 
8. Разматрао и усвојио  финансијског плана за пројекат ''Мигранти – образовањем до 

социјализације''. 
9. Именовао  актив за развојно планирање;  
10. Разматрао  и усвојио Пословника о раду наставничког већа; 
11. Разматрао и усвојио  Правилник о набавкама; 
12. Разматрао и усвојио Правилник  о раду школске библиотеке; 
13. Разматрао и усвојио  предлог  измене финансијског плана за 2020.годину 
14. Упознао се  са измењеним оперативним планом рада школе и измењеним 

школским календаром за 2020/2021 годину; 
15. Разматрао  и усвојио извештај  пописних комисија о извршеном попису 

нефинансијске имовине (основних средстава и ситног инвентара) и финансијске 
имовине (благајне, обавеза и потраживања и обавеза ) за 2020.годину. 

16. Разматрао  и усвојио  предлог финансијског плана за 2021.годину. 
17. Разматрање и усвајање предлога плана набавки за 2021.годину. 

 
У овом периоду Школски одбор је одржао укупно три седнице. 

 
Предедник Школског одбора 
_________________________  

Бранка Илић 
 


