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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
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 Ако погледамо шездесетосмогодишњу праксу ове школе, открићемо њену 
васпитну, образовну и културну делатност, која је током протеклих шездесет шест година, 
уз омогућавање школовања свима онима који раније нису стекли потпуно основно 
образовање, развијала и оплемењивала њихову целокупну личност. Тај чин је значајно 
допринео смањењу броја неписмених, подизању нивоа опште културе и културе рада, 
вредновања и селектирања основних људских вредности, а у многим случајевима је 
ресоцијализовао појединце и учинио корисним члановима овог друштва. Зато и није 
случајно да основно образовање одраслих има статус од посебног друштвеног интереса и 
да се уклапа у јединствен систем основног образовања и васпитања у Републици Србији. 
 Познато је да део полазника ове школе долази из различитих породица, без идеала 
и лепог погледа на свет, део опет из веома сиромашних и материјално бедних услова 
живота, што је донекле и условило њихово делинквентно понашање. Све то захтева од 
запослених у овој установи максимално ангажовање, како на плану образовања и 
усвајања нових знања, тако и на неговању новог односа према животу и људским 
вредностима. Веома често, овај труд није узалудан и не треба истицати колико је 
драгоцен. 

II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

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

Почетком 2003. год. (у I и II месецу) извршена је санација школске зграде од стране 
Градског секретаријата за образовање у вредности од преко 3 мил. динара. Извођач 
радова 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; 
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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. 
Донацијом општине Савски Венац реновиран је мокри чвор у просторијама матичне 
школе. 

У школској 2021/22. години је:  
У матичној школи уграђене су видео камере за надзор. Надограђени су ормари у 

зборници, библиотеци и канцеларијама стручних сарадника. 

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; 
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- Културни центар у Барајеву; 
- МЗ у Сремчици, Лединама, Реснику и Старом Сајмишту; 
- ОРЦ „Сурчин”; 
- КПЗ „Падинска Скела” 
Овако велики број издвојених одељења – пунктова (9) 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  

Табела 1. Стручна спрема запослених школе 

                  Табела 2. Радни стаж запослених школе (наставног и ваннаставног особља) 
                        Наставно особље            Ваннаставно               У к у п н о 

                              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 - - - - 3 29,04 - 32,04

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 - 3 36,9 - 47,9

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
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

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

У остваривању плана уписа полазника учествују сви наставници и сарадници 
школе. План уписа и формирање одељења у току школске 2021/2022. 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 2021/2022. 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 и 13:00 h ''Ресник'' 
- 11:00 h ОРЦ ''Сурчин'' 
- 11:30 h МЗ Старо Сајмиште 
- 09:00 h КПЗ „Падинска Скела“ 

Настава се изводила у петодневној наставној недељи. Сви планирани часови, као и 
часови припреме за завршни и разредни испит, су у потпуности одржани. За одстутне 
наставнике организовала се адекватна стручна замена. 

Треба истаћи да је реализација наставе била 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. 

35,1 – 40 год. 2 1 3 - - - 2 1 3

С в е г а 5 29 34 4 11 15 9 40 49
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IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПИСА ПОЛАЗНИКА 

На основу годишњег плана уписа полазника за школску 2021/22. годину, 
предвиђено је да  ШООО ''Ђуро Салај'' у оба уписна рока – септембарском и фебруарском 
упише укупно  полазника у  одељења. 
         У табелама дат је приказ одељења по уписним роковима (септембарском и 
фебруарском), облицима наставе, почетку наставе, бројном стању полазника и разредним 
старешинама по одељењима. 

Табела 3. План уписа полазника у септембру и фебруару у школској 2021/2022. 
години је: 

Табела 4. Број одељења и полазника по пунктовима и облицима наставе у септембарском  
               уписном року, школске 2021/2022. године 
                                               

Циклус Одељење Полазници Укупно

I 9 15 135

II 11 15 165

III 12 15 180

Укупно 32 45 480

Пунктови
ФООО

Оде- 
љења

Пола- 
зници

1.  Војводе Миленка 5 76

2.  Жарково 3 47

3.  Лазаревац 4 61
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У одељењима I, II и III циклуса ФООО уписана су 490 полазника. 

Број одељења и полазника по пунктовима у фебруарском уписном року, школске 
2021/2022. године  
                                                         

 
Укупан број полазника у одељењима I, II и III циклуса ФООО је 511. 

4.  Барајево 3 45

5.  Ресник 3 48

6.  Сремчица 3 49

7.  Старо сајмиште 1 15

8.  Ледине 4 61

9.  Сурчин 4 65

10.КПЗ Падинска 
Скела

2 23

Укупно 32 490

Пунктови
ФООО

Оде- 
љења

Пола- 
зници

1.  Војводе Миленка 5 82

2.  Жарково 3 50

3.  Лазаревац 4 67

4.  Барајево 3 47

5.  Ресник 3 48

6.  Сремчица 3 49

7.  Старо сајмиште 1 15

8.  Ледине 4 64

9.  Сурчин 4 66

10.КПЗ Падинска 
Скела

2 23

Укупно 32 511
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Табела 7. Укупан број одељења и полазника по пунктовима и облицима наставе на крају 
школске 2021/2022. године 
                                      

 

V УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 Успех полазника школе ћемо пратити по уписним роковима – септембарском и 
фебруарском, а потом ћемо разматрати збирни успех полазника у оба уписна рока, као и 
успех по облицима наставе. 

1. Успех полазника септембарских одељења школе 
У септембарском уписном року уписана су укупно 486 полазника. Први циклус је 

похађао 138, други циклус 169, трећи циклус 187 полазника. 
       Полазници првог циклуса се не оцењују на полугодишту. 

Од 169 полазника другог циклуса, 38,46 % је потпуно оцењено или 65 полазника,а 
неоцењених је било 34,32% или 58 полазника. 
 У трећем циклусу, од 187 полазника, 45,99 % је потпуно оцењено или 86 полазника, а 
33,69% је неоцењено или 63 полазника. 

Детаљан извештај по циклусима и одељењима је приказан кроз следеће табеле: 
  

Пунктови

ФООО ФООО ФООО

Оде- 
љења 
првог 

циклуса

Пола- 
зници

Оде- 
љења 
другог 

циклуса

Пола- 
зници

Оде- 
љења 
трећег 

циклуса

Пола- 
зници

1.Војводе Миленка 1 17 2 31

2.  Жарково 1 17 1 16

3.  Лазаревац 1 16 1 15

4.  Барајево 1 16 1 15

5.  Ресник 1 15 1 17

6.  Сремчица 1 16 1 15

7.  Старо сајмиште / / 1 15

8.  Ледине 1 16 2 32

9. Сурчин 1 15 1 18

10. КПЗ „Падинска 
Скела“

1 12 / /
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Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" Београд
Успех септембарских одељења

на крају школске 2021/22.
после разредног испита

5 4 3 2 Укупно

II-1 15 2 1 2 0 5 0 3 5 7
% 100 13.33 6.667 13.33 0.00 33.33 0 20.00 33.33 46.67

II-2 15 0 0 3 2 5 0 10 5 0
% 100 0.00 0.00 20.00 13.33 33.33 0 66.67 33.33 0.00

II-3 16 0 0 8 2 10 0 4 10 2
% 100 0 0 50.00 12.5 62.50 0 25.00 62.50 12.50

II-4 15 1 0 1 3 5 0 3 5 7
% 100 6.67 0.00 6.67 20.00 33.33 0 20.00 33.33 46.67

II-5 15 1 0 1 0 2 0 5 2 8
% 100 6.67 0.00 6.67 0.00 13.33 0 33.33 13.33 53.33

II-6 16 0 1 2 3 6 0 6 6 4
% 100 0.00 6.25 12.50 18.75 37.50 0 37.50 37.50 25.00

II-7 16 0 0 4 3 7 0 1 7 8
% 100 0.00 0.00 25.00 18.75 43.75 0 6.25 43.75 50.00

II-8 15 0 0 4 4 8 0 0 8 7
% 100 0.00 0.00 26.67 26.67 53.33 0 0.00 53.33 46.67

II-9 15 0 0 2 5 7 0 4 7 4
% 100 0.00 0.00 13.33 33.33 46.67 0 26.67 46.67 26.67

II-10 16 0 0 1 4 5 0 6 5 5
% 100 0.00 0.00 6.25 25.00 31.25 0 37.50 31.25 31.25

II-11 15 2 0 1 2 5 0 4 5 6
% 100 13.33 0.00 6.67 13.33 33.33 0 26.67 33.33 40.00

Укупно 169 6 2 29 28 65 0 46 65 58
% 100.00 3.55 1.18 17.16 16.57 38.46 0.00 27.22 38.46 34.32

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника
Недовољан 

успех
Завршен 
5.Разред

Потпуно 
оцењени
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Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" Београд
        УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ

2021/22.Г.
после разредног испита

5 4 3 2 Укупно

3/1 16 1 1 3 1 6 0 6 6 4
% 100 6.25 6.25 18.75 6.25 37.50 0.00 37.50 37.50 25.00

3/2 15 0 0 2 4 6 0 4 6 5
% 100 0.00 0.00 13.33 26.67 40.00 0 26.67 40.00 33.33

3/3 15 0 0 1 8 9 0 2 9 4
% 100 0.00 0.00 6.67 53.33 60.00 0 13.33 60.00 26.67

3/4 15 0 0 3 3 6 0 4 6 5
% 100 0.00 0.00 20.00 20.00 40.00 0 26.67 40.00 33.33

3/5 15 0 0 2 3 5 0 3 5 7
% 100 0.00 0.00 13.33 20.00 33.33 0 20.00 33.33 46.67

3/6 18 1 0 1 3 5 0 6 5 7
% 100 5.56 0.00 5.56 16.67 27.78 0 33.33 27.78 38.89

3/7 16 0 2 3 2 7 0 3 7 6
% 100 0.00 12.50 18.75 12.50 43.75 0 18.75 43.75 37.50

3/8 17 0 0 5 1 6 0 3 6 8
% 100 0.00 0.00 29.41 5.88 35.29 0 17.65 35.29 47.06

3/9 15 0 0 4 3 7 0 6 7 2
% 100 0.00 0.00 26.67 20.00 46.67 0 40.00 46.67 13.33

3/10 17 1 1 8 2 12 0 1 12 4
% 100 5.88 5.88 47.06 11.76 70.59 0 5.88 70.59 23.53

3/11 17 0 0 2 7 9 0 0 9 8
% 100 0.00 0.00 11.76 41.176 52.94 0 0.00 52.94 47.06

3/12 11 1 3 4 0 8 0 0 8 3
% 100 9.09 27.27 36.364 0 72.73 0 0.00 72.73 27.27

Укупно 187 4 7 38 37 86 0 38 86 63
% 100 2.14 3.74 20.32 19.79 45.99 0.00 20.32 45.99 33.69

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника
Недовољан 

успех
Завршен 
7.Разред

Потпуно 
оцењени
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УСПЕХ ПОЛАЗНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

На крају школске године, од 511 полазника, 45,60 % је позитивно завршило разред тј. 233 
полазника, неоцењено је било 54,40 % или 278 полазника. 
        У првом циклусу  од  140 полазника, успешно је  завршило 37,14% тј.  52 полазника, 
неоцењено је било 62,86 % или 88 полазника 

Од 176 полазника другог циклуса, 47,73 % је потпуно оцењено или 84 полазника,а 
неоцењених је било 52,27 % или 92 полазника. 
 У трећем циклусу, од 195 полазника, 49,74 % је потпуно оцењено или 97 полазника, а 
50,26 % је неоцењено или 98 полазника. 

Детаљан извештај успеха  по циклусима и одељењима је приказан у следећим табелама: 

2. Успех полазника фебруарских одељења школе 

Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај"

УКУПАН УСПЕХ  СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2021/22.

       после разредног испита
Одељење Број Одличан Вр.добар Добар Довољан Свега Недовољ. Неоцењен
I циклус 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0.00
II циклус 169 6 2 29 28 65 0 58

% 100.00 3.55 1.18 17.16 16.57 38.46 0.00 34.32
III циклус 187 4 7 38 37 86 0 63

% 100.00 2.14 3.74 20.32 19.79 45.99 0.00 33.69
Укупно 356 10 9 67 65 151 0 121

% 100 2.81 2.53 18.82 18.26 42.42 0.00 33.99

Напомена:Статистичка слика без полазника првог циклуса који се не оцењују до јануара

20.32
84

23.60

Има заврш разред
0

46
27.22

38
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   УСПЕХ ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22.Г.

први циклус после разредног испита

5 4 3 2 Укупно

1/1 17 2 1 3 1 7 0 7 10
% 100 11.76 5.882 17.65 5.8824 41.18 0 41.18 58.82

1/2 16 0 0 6 3 9 0 9 7
% 100 0.00 0.00 37.50 18.75 56.25 0 56.25 43.75

1/3 16 0 1 2 1 4 0 4 12
% 100 0 6.25 12.5 6.25 25.00 0 25.00 75.00

1/4 16 0 3 1 0 4 0 4 12
% 100 0.00 18.75 6.25 0.00 25.00 0 25.00 75.00

1/5 17 3 0 3 2 8 0 8 9
% 100 17.65 0.00 17.65 11.76 47.06 0 47.06 52.94

1/6 15 0 0 4 1 5 0 5 10
% 100 0.00 0.00 26.67 6.67 33.33 0 33.33 66.67

1/7 16 0 4 2 1 7 0 7 9
% 100 0.00 25.00 12.50 6.25 43.75 0 43.75 56.25

1/8 15 0 1 2 3 6 0 6 9
% 100 0.00 6.67 13.33 20.00 40.00 0 40.00 60.00

1/9 12 0 1 1 0 2 0 2 10
% 100 0.00 8.33 8.33 0.00 16.67 0 16.67 83.33

Укупно 140 5 11 24 12 52 0 52 88
% 100.00 3.57 7.86 17.14 8.57 37.14 0.00 37.14 62.86

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника
Недовољан 

успех
Потпуно 
оцењени

 15



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 2021/2022.	

 

              УСПЕХ ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ

           2021/22.Г.

          други циклус после разредног испита

5 4 3 2 Укупно

2/1 16 2 2 2 1 7 0 7 9
% 100 12.50 12.5 12.50 6.25 43.75 0 43.75 56.25

2/2 15 0 1 6 1 8 0 8 7
% 100 0.00 6.67 40.00 6.67 53.33 0 53.33 46.67

2/3 19 0 0 10 5 15 0 15 4
% 100 0.00 0.00 52.63 26.32 78.95 0 78.95 21.05

2/4 15 1 0 0 5 6 0 6 9
% 100 6.67 0.00 0.00 33.33 40.00 0 40.00 60.00

2/5 15 1 0 1 2 4 0 4 11
% 100 6.67 0.00 6.67 13.33 26.67 0 26.67 73.33

2/6 17 0 2 4 1 7 0 7 10
% 100 0.00 11.76 23.53 5.88 41.18 0 41.18 58.82

2/7 16 0 0 3 2 5 0 5 11
% 100 0.00 0.00 18.75 12.50 31.25 0 31.25 68.75

2/8 16 0 0 5 6 11 0 11 5
% 100 0.00 0.00 31.25 37.50 68.75 0 68.75 31.25

2/9 15 0 0 9 2 11 0 11 4
% 100 0.00 0.00 60.00 13.33 73.33 0 73.33 26.67

2/10 17 0 0 2 3 5 0 5 12
% 100 0.00 0.00 11.76 17.65 29.41 0 29.41 70.59

2/11 15 1 0 1 3 5 0 5 10
% 100 6.67 0.00 6.67 20 33.33 0 33.33 66.67

Укупно 176 5 5 43 31 84 0 84 92
% 100 2.84 2.84 24.43 17.61 47.73 0.00 47.73 52.27

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника

Недовољан 

успех

Потпуно 

оцењени
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после разредног испита
     УСПЕХ ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ

   2021/22.

трећи циклус

5 4 3 2 Укупно

3/1 17 1 2 3 1 7 0 7 10
% 100 5.88 11.76 17.65 5.88 41.18 0 41.18 58.82

3/2 17 0 0 5 2 7 0 7 10
% 100 0.00 0.00 29.41 11.76 41.18 0 41.18 58.82

3/3 15 0 0 4 3 7 0 7 8
% 100 0.00 0.00 26.67 20.00 46.67 0 46.67 53.33

3/4 17 0 1 4 2 7 0 7 10
% 100 0.00 5.88 23.53 11.76 41.18 0 41.18 58.82

3/5 16 1 1 3 2 7 0 7 9
% 100 6.25 6.25 18.75 12.50 43.75 0 43.75 56.25

3/6 18 1 2 3 1 7 0 7 11
% 100 5.56 11.11 16.67 5.56 38.89 0 38.89 61.11

3/7 16 0 3 5 0 8 0 8 8
% 100 0.00 18.75 31.25 0.00 50.00 0 50.00 50.00

3/8 17 0 2 4 2 8 0 8 9
% 100 0.00 11.76 23.53 11.76 47.06 0 47.06 52.94

3/9 17 0 3 6 0 9 0 9 8
% 100 0.00 17.65 35.29 0.00 52.94 0 52.94 47.06

3/10 17 1 5 5 2 13 0 13 4
% 100 5.88 29.41 29.41 11.76 76.47 0 76.47 23.53

3/11 17 0 1 5 3 9 0 9 8
% 100 0.00 5.88 29.41 17.647 52.94 0 52.94 47.06

3/12 11 1 3 4 0 8 0 8 3
% 100 9.09 27.27 36.36 0.00 72.73 0.00 72.73 27.27

Укупно 195 5 23 51 18 97 0 97 98
% 100 2.56 11.79 26.15 9.23 49.74 0.00 49.74 50.26

Неоцењени
Позитиван успех

Разред
Број 

полазника

Недовољан 

успех
Oцењени

Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај"

УКУПАН УСПЕХ  ФЕБРУАРСКИХ  ОДЕЉЕЊА  НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
после разредног испита

Одељење Број Одличан Вр.добар Добар Довољан Свега Недовољан Неоцењен
I циклус 140 5 11 24 12 52 0 88

% 100.00 3.57 7.86 17.14 8.57 37.14 0.00 62.86
II циклус 176 5 5 43 31 84 0 92

% 100.00 2.84 2.84 24.43 17.61 47.73 0.00 52.27
III циклус 195 5 23 51 18 97 0 98

% 100.00 2.56 11.79 26.15 9.23 49.74 0.00 50.26
Укупно 511 15 39 118 61 233 0 278

% 100 2.94 7.63 23.09 11.94 45.60 0.00 54.40
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3. ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021/2022. 

Пробни завршни испит је одржан 25. 03. 2022. године.  у просторијама школе у 
улици Војводе Миленка 33.  На пробни завршни испит изашло је 58 полазникa. Тиме су се 
они упознали са правилима и задацима који их чекају у јуну на завршном испиту. 
На крају школске 2021/22. године, у 32 одељења ФООО било је  511 полазника.  

Завршни испит одржан је 28. 06. 2022. Године у просторијама школе у улици 
Војводе Миленка 33 у Београду , ОШ „Војислав Вока Савић“ у Лазаревцу и ОШ „Кнез Сима 
Марковић“ из Барајева, организовано је полагање завршног испита за  полазнике трећег 
циклуса  ШООО ’’Ђуро Салај’’.  

На полагање завршног  испита изашло је  полазника 85 полазника је са успехом 
положило завршни испит. Од тога 64 из текуће школске године и 5 из претходних година 

За средњу школу распоређено је 7 полазника. 

4. Успех полазника школе у последњих 11 година 

Школска година Позитиван 
успех

Даље полаже Свега оцењено Неоцењено

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

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

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

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

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

2016/17. 59,89% / 59,89% 40,11%
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VI СТРУКТУРА ПОЛАЗНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОДИНИ 

1. Полна структура полазника септембарских одељења 

Од  134 полазника првог циклуса - мушких полазника је било 48,51% ,а женских 51,49%. 
Од 169 полазника другог циклуса - мушких полазника је било 42,01%, а женских 57,99%. 
Од 187 полазника трећег циклуса - мушких полазника је било 44,39%, а женских 55,61%. 
Од укупног броја полазника-490 - мушких полазника је било 44,69%, а женских 55,31%. 

2. Старосна структура полазника септембарских одељења 

У првом циклусу  6,72 % од 15-17 година, 2,24% од 18-20 год,  8,96 % од 21-24 год,  36,57 % 
од 25-34 год, 24,63 % од 35-44 год, 20,90 % је било старије од 45 година. 

У другом циклусу, 21,30 % од 15-17 година, 7,10 % од 18-20 год, 14,79 % од 21-24 год, 20,12  
% од 25-34 год, 25,44  % од 35-44год, 11,24 % је било старије од 45 година. 

У трећем циклусу, 22,46 % од 15-17 година, 7,49 % од 18-20 год, 13,90 % од 21-24 год, 24,06 
% од 25-34 год, 16,58 % од 35-44 год, 15,51 % је било старије од 45 година. 

Од укупног броја - 490 полазника, 17,76 % од 15-17 година, 5,92 % од 18-20 год, 12,86 % од 
21-24 год, 26,12 % од 25-34 год, 21,84 %од 35-44год, 15,51% је било старије од 45 године. 

Детаљан извештај по одељењима је у табеларном приказу. 

3. Полна структура полазника фебруарских одељења 

Од 140 полазника првог циклуса - мушких полазника је било 47,14 % ,а женских 52,86 %. 
Од 176 полазника другог циклуса - мушких полазника је било 47,16 %, а женских 52,84 %. 
Од 195 полазника трећег циклуса - мушких полазника је било 45,64%, а женских 5,36 %. 
Од укупног броја полазника-511 - мушких полазника је било 46,58%, а женских 53,42 %. 

4. Старосна структура полазника фебруарских одељења 

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

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

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

2020/21 50,30% / 50,30% 49,70%

2021/22. 45,60% / 45,60% 54,40%
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У првом циклусу 10,71  % од 15-17 година, 2,14 % од 18-20 год, 8,57 % од 21-24 год, 35,00 % 
од 25-34 год, 23,57 % од 35-44год, 20,00 % је било старије од 45 година. 

У другом циклусу, 24,43 % од 15-17 година, 6,82 % од 18-20 год, 14,20 % од 21-24 год, 19,32 
% од 25-34 год, 24,43 % од 35-44год, 10,80% је било старије од 45 година. 

У трећем циклусу  25,64 % од 15-17 година, 7,18 % од 18-20 год, 13,33 % од 21-24 год, 23,08 
% од 25-34 год, 15,90 %од 35-44год, 14,87 % је било старије од 45 година. 

Од укупног броја  511 полазника,  21,14 % од 15-17 година, 5,68 % од 18-20 год, 12,33 % од 
21-24 год, 25,05 % од 25-34 год, 20,94 %од 35-44год, 14,87 % је било старије од 45 године. 

Детаљан извештај по одељењима је у табеларном приказу. 

 

 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" Београд 28.10.2021.

                 ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
        ШК 2021/22.Г. ПРВИ ЦИКЛУС

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45
I/1 2 13 15 0 1 0 0 6 6 2
% 13.33 86.67 100 0.00 6.67 0.00 0.00 40.00 40.00 13.33
I/2 7 8 15 0 0 1 1 4 2 7
% 46.67 53.33 100 0.00 0.00 6.67 6.67 26.67 13.33 46.67
I/3 2 13 15 0 1 1 0 5 2 6
% 13.33 86.67 100 0.00 6.67 6.67 0.00 33.33 13.33 40.00
I/4 8 8 16 0 0 0 0 8 6 2
% 50.00 50.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 37.50 12.50
I/5 10 5 15 0 3 1 1 3 5 2
% 66.67 33.33 100 0.00 20.00 6.67 6.67 20.00 33.33 13.33
I/6 6 9 15 0 0 0 9 4 0 2
% 40.00 60.00 100 0.00 0.00 0.00 60.00 26.67 0.00 13.33
I/7 12 4 16 0 3 0 1 5 7 0
% 75.00 25.00 100 0.00 18.75 0.00 6.25 31.25 43.75 0.00
I/8 6 9 15 0 1 0 0 10 3 1
% 40.00 60.00 100 0.00 6.67 0.00 0.00 66.67 20.00 6.67
I/9 12 0 12 0 0 0 0 4 2 6
% 100.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 16.67 50.00

укупно 65 69 134 0 9 3 12 49 33 28
% 48.51 51.49 100 0.00 6.72 2.24 8.96 36.57 24.63 20.90

одељење
Полна структура Старосна структура
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 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" Београд

ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
шк.2021/22.г.
други циклус

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45
II/1 4 11 15 0 7 0 1 1 3 3
% 26.67 73.33 100 0.00 46.67 0.00 6.67 6.67 0.00 20.00

II/2 7 8 15 0 0 0 0 3 9 3
% 46.67 53.33 100 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 60.00 20.00

II/3 11 5 16 0 3 1 3 5 1 3
% 68.75 31.25 100 0.00 18.75 6.25 18.75 31.25 6.25 18.75

II/4 7 8 15 0 2 1 5 4 3 0
% 46.67 53.33 100 0.00 13.33 6.67 33.33 26.67 20.00 0.00

II/5 5 10 15 0 5 1 5 2 1 1
% 33.33 66.67 100 0.00 33.33 6.67 33.33 13.33 6.67 6.67

II/6 7 9 16 0 4 2 3 3 1 3
% 43.75 56.25 100 0.00 25.00 12.50 18.75 18.75 6.25 18.75

II/7 8 8 16 0 0 2 3 4 6 1
% 50.00 50.00 100 0.00 0.00 12.50 18.75 25.00 37.50 6.25

II/8 4 11 15 0 4 1 2 2 5 1
% 26.67 73.33 100 0.00 26.67 6.67 13.33 13.33 33.33 6.67

II/9 5 10 15 0 3 2 1 3 6 0
% 33.33 66.67 100 0.00 20.00 13.33 6.67 20.00 40.00 0.00

II/10 7 9 16 0 6 1 0 4 4 1
% 43.75 56.25 100 0.00 37.50 6.25 0.00 25.00 25.00 6.25

II/11 6 9 15 0 2 1 2 3 4 3
% 40.00 60.00 100 0.00 13.33 6.67 13.33 20.00 26.67 20.00

укупно 71 98 169 0 36 12 25 34 43 19
% 42.01 57.99 100 0.00 21.30 7.10 14.79 20.12 25.44 11.24

одељење
Полна структура Старосна структура
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Школа за основно образовање одраслих " Ђуро Салај" Београд

ПОЛНА И СТАРОСНА  СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
         шк.2021/22. трећи циклус

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

III/1 9 7 16 0 8 1 2 4 0 1
% 56.25 43.75 100 0.00 50.00 6.25 12.50 25.00 0.00 6.25

III/2 7 8 15 0 0 2 3 5 2 3
% 46.67 53.33 100 0.00 0.00 13.33 20.00 33.33 13.33 20.00

III/3 6 9 15 0 2 1 1 5 1 5
% 40.00 60.00 100 0.00 13.33 6.67 6.67 33.33 6.67 33.33

III/4 6 9 15 0 3 2 2 0 4 4
% 40.00 60.00 100 0.00 20.00 13.33 13.33 0.00 26.67 26.67

III/5 7 8 15 0 1 3 1 5 3 2
% 46.67 53.33 100 0.00 6.67 20.00 6.67 33.33 20.00 13.33

III/6 6 12 18 0 5 2 2 4 4 1
% 33.33 66.67 100 0.00 27.78 11.11 11.11 22.22 22.22 5.56

III/7 4 12 16 0 7 0 0 3 4 2
% 25.00 75.00 100 0.00 43.75 0.00 0.00 18.75 25.00 12.50

III/8 8 9 17 0 6 1 2 7 1 0
% 47.06 52.94 100 0.00 35.29 5.88 11.76 41.18 5.88 0.00

III/9 6 9 15 0 0 0 13 2 0 0
% 40.00 60.00 100 0.00 0.00 0.00 86.67 13.33 0.00 0.00

III/10 4 13 17 0 5 0 0 4 5 3
% 23.53 76.47 100 0.00 29.41 0.00 0.00 23.53 29.41 17.65

III/11 9 8 17 0 5 2 0 4 3 3
% 52.94 47.06 100 0.00 29.41 11.76 0.00 23.53 17.65 17.65

III/12 11 0 11 0 0 0 0 2 4 5
% 100.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 36.36 45.45

укупно 83 104 187 0 42 14 26 45 31 29
% 44.39 55.61 100 0.00 22.46 7.49 13.90 24.06 16.58 15.51

одељење
Полна структура Старосна структура
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5.УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ 
ШКОЛСКЕ 2020/2021. Г. 

УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
шк.2021/22. 

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

I циклус 65 69 134 0 9 3 12 49 33 28
% 48.51 51.49 100 0.00 6.72 2.24 8.96 36.57 24.63 20.90

II циклус 71 98 169 0 36 12 25 34 43 19
% 42.01 57.99 100 0.00 21.30 7.10 14.79 20.12 25.44 11.24

III циклус 83 104 187 0 42 14 26 45 31 29
% 44.39 55.61 100 0.00 22.46 7.49 13.90 24.06 16.58 15.51

Укупно 219 271 490 0 87 29 63 128 107 76
% 44.69 55.31 100 0.00 17.76 5.92 12.86 26.12 21.84 15.51

пол
разред

године старости
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 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" Београд

                 ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
        ШК 2021/22.Г. ПРВИ ЦИКЛУС

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45
I/1 3 14 17 0 3 0 0 6 6 2
% 17.65 82.35 100 0.00 17.65 0.00 0.00 35.29 35.29 11.76
I/2 8 8 16 0 1 1 1 4 2 7
% 50.00 50.00 100 0.00 6.25 6.25 6.25 25.00 12.50 43.75
I/3 2 14 16 0 2 1 0 5 2 6
% 12.50 87.50 100 0.00 12.50 6.25 0.00 31.25 12.50 37.50
I/4 8 8 16 0 0 0 0 8 6 2
% 50.00 50.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 37.50 12.50
I/5 11 6 17 0 5 1 1 3 5 2
% 64.71 35.29 100 0.00 29.41 5.88 5.88 17.65 29.41 11.76
I/6 5 10 15 0 0 0 9 4 0 2
% 33.33 66.67 100 0.00 0.00 0.00 60.00 26.67 0.00 13.33
I/7 11 5 16 0 3 0 1 5 7 0
% 68.75 31.25 100 0.00 18.75 0.00 6.25 31.25 43.75 0.00
I/8 6 9 15 0 1 0 0 10 3 1
% 40.00 60.00 100 0.00 6.67 0.00 0.00 66.67 20.00 6.67
I/9 12 0 12 0 0 0 0 4 2 6
% 100.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 16.67 50.00

укупно 66 74 140 0 15 3 12 49 33 28
% 47.14 52.86 100 0.00 10.71 2.14 8.57 35.00 23.57 20.00

одељење
Полна структура Старосна структура
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 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" Београд

ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА

шк.2021/22.г.

други циклус

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

II/1 4 12 16 0 8 0 1 1 3 3
% 25.00 75.00 100 0.00 50.00 0.00 6.25 6.25 0.00 18.75

II/2 7 8 15 0 0 0 0 3 9 3
% 46.67 53.33 100 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 60.00 20.00

II/3 12 7 19 0 6 1 3 5 1 3
% 63.16 36.84 100 0.00 31.58 5.26 15.79 26.32 5.26 15.79

II/4 7 8 15 0 2 1 5 4 3 0
% 46.67 53.33 100 0.00 13.33 6.67 33.33 26.67 20.00 0.00

II/5 5 10 15 0 5 1 5 2 1 1
% 33.33 66.67 100 0.00 33.33 6.67 33.33 13.33 6.67 6.67

II/6 9 8 17 0 5 2 3 3 1 3
% 52.94 47.06 100 0.00 29.41 11.76 17.65 17.65 5.88 17.65

II/7 8 8 16 0 0 2 3 4 6 1
% 50.00 50.00 100 0.00 0.00 12.50 18.75 25.00 37.50 6.25

II/8 12 4 16 0 5 1 2 2 5 1
% 75.00 25.00 100 0.00 31.25 6.25 12.50 12.50 31.25 6.25

II/9 5 10 15 0 3 2 1 3 6 0
% 33.33 66.67 100 0.00 20.00 13.33 6.67 20.00 40.00 0.00

II/10 7 10 17 0 7 1 0 4 4 1
% 41.18 58.82 100 0.00 41.18 5.88 0.00 23.53 23.53 5.88

II/11 7 8 15 0 2 1 2 3 4 3
% 46.67 53.33 100 0.00 13.33 6.67 13.33 20.00 26.67 20.00

укупно 83 93 176 0 43 12 25 34 43 19

% 47.16 52.84 100 0.00 24.43 6.82 14.20 19.32 24.43 10.80

одељење
Полна структура Старосна структура
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ПОЛНА И СТАРОСНА  СТРУКТУРА  ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
         шк.2021/22. трећи циклус

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

III/1 10 7 17 0 9 1 2 4 0 1
% 58.82 41.18 100 0.00 52.94 5.88 11.76 23.53 0.00 5.88

III/2 10 7 17 0 2 2 3 5 2 3
% 58.82 41.18 100 0.00 11.76 11.76 17.65 29.41 11.76 17.65

III/3 6 9 15 0 2 1 1 5 1 5
% 40.00 60.00 100 0.00 13.33 6.67 6.67 33.33 6.67 33.33

III/4 7 10 17 0 5 2 2 0 4 4
% 41.18 58.82 100 0.00 29.41 11.76 11.76 0.00 23.53 23.53

III/5 8 8 16 0 2 3 1 5 3 2
% 50.00 50.00 100 0.00 12.50 18.75 6.25 31.25 18.75 12.50

III/6 6 12 18 0 5 2 2 4 4 1
% 33.33 66.67 100 0.00 27.78 11.11 11.11 22.22 22.22 5.56

III/7 4 12 16 0 7 0 0 3 4 2
% 25.00 75.00 100 0.00 43.75 0.00 0.00 18.75 25.00 12.50

III/8 8 9 17 0 6 1 2 7 1 0
% 47.06 52.94 100 0.00 35.29 5.88 11.76 41.18 5.88 0.00

III/9 6 11 17 0 2 0 13 2 0 0
% 35.29 64.71 100 0.00 11.76 0.00 76.47 11.76 0.00 0.00

III/10 4 13 17 0 5 0 0 4 5 3
% 23.53 76.47 100 0.00 29.41 0.00 0.00 23.53 29.41 17.65

III/11 9 8 17 0 5 2 0 4 3 3
% 52.94 47.06 100 0.00 29.41 11.76 0.00 23.53 17.65 17.65

III/12 11 0 11 0 0 0 0 2 4 5
% 100.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 36.36 45.45

укупно 89 106 195 0 50 14 26 45 31 29
% 45.64 54.36 100 0.00 25.64 7.18 13.33 23.08 15.90 14.87

одељење
Полна структура Старосна структура
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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. 

6.УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ 
ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. Г.

УКУПНА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ФЕБРУАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
шк.2021/22. Г.

М Ж укупно до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45+
I циклус 66 74 140 0 15 3 12 49 33 28

% 47.14 52.86 100 0.00 10.71 2.14 8.57 35.00 23.57 20.00
II циклус 83 93 176 0 43 12 25 34 43 19

% 47.16 52.84 100 0.00 24.43 6.82 14.20 19.32 24.43 10.80
III циклус 89 106 195 0 50 14 26 45 31 29

% 44.39 55.61 100 0.00 25.64 7.18 13.33 23.08 15.90 14.87
Укупно 238 273 511 0 108 29 63 128 107 76

% 46.58 53.42 100 0.00 21.14 5.68 12.33 25.05 20.94 14.87

пол
разред

године старости
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1. УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА СЕМИНАРИМА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Ред. 
бр.

Презиме и име Катал. бр. Свега 
сати

Катал. бр. Свега 
сати

Укупно 
сати

1. Петровић Љиљана 
Директор

610-00-00247/1/20
18-07 
209-4/2022 
Мicroso� Office 
В е л и к о Ц М Н 
саветовање

19,5 
24

449-1/2020 
225-4/2022 
15 
O n l i n e к у р с 
м е д и ј . 
п и с м е н о с т и 
Промишљено&
Provereno 

24 
2 
24

93,5

2. Савић Драгана 
Помоћник директора

610-00-00247/1/20
18-07 
225-4/2022

19,5 
2

15 24 45,5

3. Тешић Радован 
Стр. сарадник - андрагог

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

4. Павловић Сњежана 
Стр. сарадник - соц. радник

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

5. Младеновић Шана 
Библиотекар

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

6. Koмина Сејдо 
Андрагошки асистент

7. Баловић Срђан 
Наст. математике

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

8. Бркић Којић Здравка 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07 
153-02-00027/2017-
07

19,5 
24

43,5

9. Васић Јовановић Јелена 
Наст. хемије и предузет.

610-00-00247/1/20
18-07 
153-02-00027/2017-
07

19,5 
24

15 24 67,5

10. Врањеш Марија 
Наст. српског језика

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

11. Дамјановић Бранка 
Наст. математике

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5
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12. Дрпић Тамара 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

13. Ђоковић Мина 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

14. Ђујић Бурсаћ Марија 
Наст. енгл. језика

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 19,5

15. Ђукановић Јелена 
Наст. географије

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

16. Ђурђев Јасмина 
Наст. математике

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

17. Зивговић Љубица 
Наст. историје

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 19,5

18. Илић Бранка 
Наст. српског језика

610-00-00247/1/20
18-07 
153-02-00027/2017-
07

19,5 
24

43,5

19. КнежевићЦвијетић Слађана 
Наст. српског језика

610-00-00247/1/20
18-07 
1759-4/2020

19,5 
1

15 24 44,5

20. Којић Петар 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07 
153-02-00027/2017-
07

19,5 
24

15 24 67,5

21. Копуновић Сабљић Зора 
Наст. физике 

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

22. Кртинић Шимуновић 
Гордана 
Наст. дигитал. писмености

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 19,5

23. Мајић Јелена 
Наст. енгл. језика

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

24. Максимовић Јасмина 
Наст. енглеског језика

Породиљско

25. Максимовић Марина 
Наст. биологије

15 24 24

26. Maрковић Јелена 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

27. Матић Данијела 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

28. Матовић Вукосава 
Наст. биологије

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

29. Младеновић Драгана 
Наст. биологије

30. Младеновић Стојан 
Наст. историје и географије
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- МПНТР – Решење бр. 610-00-00247/1/2018-07 – ''Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, датум одржавања: 
30.09.2021. у трајању од (бр. бодова) 19,5 сати 

- МПНТР – Решење бр. 153-02-00027/2017-07 – ''Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења'', 03.11.2021. број бодова – 
24 

- МПНТР – Решење бр. 1043-132/2018 – кат. бр. 95 – ''Алтернатива насиљу'' – 
26-27.03.2022. бр. бодова - 16 

Завод за унапређивање образовања и васпитања: 
- Кат. бр. 209-4/2022 – ''Директор – покретач, подршка и контрола унапређивања 

рада установе'', 16-18.03.2022.  
- - 449-1/2020 – ''Улога директора у стратегији развоја школа – руковођењем до 

квалитета'', 03.-05.11.2021. 
- 1759-4/2020 – ’’Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије'' – 

23.12.2021. (1 бод) 

31. Нешић Драгана 
Наст. дигитал. писмености

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

32. Петровић Љиљана 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07 
95

19,5 
16

15 24 59,5

33. Пљеваљчић Драгана 
Наст. енгл.ј езика

15 24 24

34. Поповић Љубица 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07 
361-4/2022 
381/2022

19,5 
1 
1

15 
1759-4/2020 
468-4/2022

24 
1 
1

47,5

35. Продановић Кристина 
Наст. основ. живот.вештине

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

36. Протић Војкан  
Наст. историје

610-00-00247/1/20
18-07 
153-02-00027/2017-
07

19,5 
24

43,5

37. Радић Страхиња 
Наст. математике

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5

38. Радоњић Светлана 
Наст. српског језика

15 24 24

39. Сибиновски Јасмина 
Наст. енглеског језика

40. Ћирић Јована 
Наст. физике

15 24 24

41. Шорић Емилија 
Наст. разредне наставе

610-00-00247/1/20
18-07

19,5 15 24 43,5
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- 225-4/2022 – XIII међународни симпозијум за директоре основних и средњих 
школа ''Ауторитет и практични аспекти управљања савременом школом'', 11-13. 
04.2022. (2 бода) 

- Кат. бр. 15 – ''Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактвних 
супстанци и ризичног понашања младих'', 30.03-01.04.2022. бр. бодова – 24 (К3, 
П4) 

- Решење бр. 361-4/2022 – ''Чаролија рециклаже'' – 1 бод, 05.06.2022. 
- Решење бр. 1759-4/2020 – ''Са стручњацима на вези 2 – безбедно током 

пандемије'', 1 бод, 23.12.2021. 
- Решење бр. 468-4/2022 – ''Мапа ума – начин да учење буде игра'' – 1 бод, 

11.05.2022. 
- Решење бр. 381/2022 – ''Педагошка документација: свеска праћења развоја и 

напредовања ученика'' – 1 бод, 15.12.2021. 

- Велико ЦМН саветовање – 23-26. 08.2022. 
- Online курс медијске писмености Промишљено&Проверено – март 2022. у трајању 

од 3 сата 

 ИНТЕРНО  ВРЕДНОВАЊЕ  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА  И  СТРУЧНИХ  
САРАДНИКА 

ШКОЛСКА ГОДИНА 2021/22. 

РЕД.БР. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ БОДОВИ

1. Протић Војкан 47

2. Баловић Срђан 45

3. Врањеш Марија 44

4. Дамјановић Бранка 47

5. Дрпић Тамара 40

6. Ђукановић Јелена 51

7. Ђоковић Мина 44

8. Ђујић Бурсаћ Марија 40

9. Ђурђев Јасмина 40

10. Бркић Којић Здравка 44

11. Зивговић Љубица 52

12. Илић Бранка 21

13. Васић Јелена 46
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VIII РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТЕЛА ШКОЛЕ 

 Сва стручна тела и органи у школи су формирани на основу Закона о основама 
система образовања и васпитања и Статута школе. У Годишњем програму рада школе 
садржај рада стручних органа и тела је оперативно планиран и међусобно усклађен. 

14. Сибиновски Јасмина 20

15. Кнежевић Цвијетић Слађана 56

16. Којић Петар 44

17. Копуновић Зора 49

18. Краковић Вучић 44

19. Кртинић Шимуновић Гордана 44

20. Мајић Јелена 46

21. Maрковић Јелена 52

22. Матић Данијела 46

23. Матовић Вукосава 50

24. Младеновић Драгана 22

25. Младеновић Стојан 44

26. Марина Максимовић  46

27. Нешић Драгана 26

28. Павловић Сњежана 48

29. Продановић Кристина 44

30. Петровић Љиљана 46

31. Поповић Љубица 42

32. Радић Страхиња 44

33. Радоњић Светлана 43

34. Савић Драгана 56

35. Тешић Радован 44

36. Шорић Емилија 46

37. Младеновић Шана 44

      38. Јовић Биљана 22

      39. Ћирић Јована 44
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1. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ШКОЛЕ 

  У школској 2021/2022. години одржано је укупно једанаест седница Наставничког 
већа школе (три у првом и осам у другом полугодишту). Наставничко веће је радило у 
складу са Годишњим планом рада школе. Присуство седницама је задовољавајуће ако се 
има у виду рад на осам издвојених пунктова са почетком рада од 08,00 до 15,00 h. 
По утврђеном програму рада одржане су две стручне теме: 

-  „ Ауторитет-појам, врсте и примена у настави“, известилац: андрагог и 
- „Карактеристике васпитно-образовних активности у казнено-поправним 

установама у Републици Србији'', известилац: андрагог - допуна 
прошлогодишње теме уз помоћ приручника добијених од Друштва андрагога 
Србије, који се односе на образовни рад са осуђеним лицима. Приручници су 
плод сарадње наше земље са неколико иностраних у области образовања 
одраслих у затворима. Тема је прво обрађивана у време ванредног стања од 
15.03.2020.године, разговорима преко службених телефона, вибер група и 
позива оних који реализују наставу у КПЗ „Падинска скела“ , стручних сарадника 
и помоћника директора. Прошле школске 2020/21.године током ученичког 
распуста у фебруару, свим наставницима и стручним сарадницима су 
прослеђени приручници са којима су се могли упознати, па касније активно 
учествовати у анализи и унапређењу васпитно-образовног рада у Казнено-
поправним установама.  
     Већим бројем краћих разговора са различитим актерима (директор, 
помоћници директора, наставници, стручни сарадници, секретар школе) 
покушало се да се размене искуства у раду са осуђеним лицима, упореде са 
добијеним приручницима који су плод рада других установа у затворима.  
     На исти начин обрађена је и прва тема с тим што су чланови Тима за 
дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање, били редовни 
учесници разговора. 

Евиденција присутних на седници Наставничког већа школске 2021/22. 
Прво полугодиште 

Ре Презиме и име 1 4 . 
09

2 8 . 
10

3 0 . 
12. 

1. Анђелковић Софија 0 п п

2. Баловић Срђан + + +

3. Бркић Којић Здравка + + +
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4. Васић Јовановић Јелена 0 0 +

5. Врањеш Марија + + +

6. Дамјановић Бранка + + +

7. Дрпић Тамара + + +

8. Ђоковић Мина + + +

9. Ђујић Бурсаћ Марија + + +

10. Ђурђев Јасмина + + +

11. Ђукановић Јелена + + +

12. Зивговић Љубица + 0 0

13. Илић Бранка + + +

14. Којић Петар + + +

15. Кнежевић Цвијетић Слађана + 0 +

16. Комина Сејдо + 0 +

17. Копуновић Сабљић Зора + + +

18. Краковић Вучић + + 0

19. Кртинић Шимуновић Гордана + + +

20. Максимовић Јасмина 0 0 0

21. Марковић Јелена + + +

22. Матић Данијела + + +

23. Матовић Вукосава + + +

24. Младеновић Драгана + + +

25. Младеновић Стојан + 0 +

26. Мајић Јелена + + +

27. Младеновић Шана + + +

28. Нешић Драгана 0 0 0

29. Павловић Сњежана + + +

30. Продановић Кристина + + +

31. Петровић Љиљана-директор + + +

32. Петровић Љиљана + + +

33. Поповић Љубица + + +

34. Радић Страхиња + + +

35. Радоњић Светлана + + +

36. Савић Драгана + + +

37. Сибиновски Јасмина 0 0 0

38. Тешић Радован + + +
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Евиденција присутних на седници Наставничког већа школске 2021/22. 
Друго полугодиште 

39. Шорић Емилија + + +

40. Томић Кристина / + /

41. Грковић Ненад / / /

42. Протић Војкан + 0 +

43. Пљеваљчић Драгана + + +

44. Табаковић Саша / + /

45. Јовановић Душица / / +

46. Јовић Биљана / + +

47. Ћирић Јована / + +

Ред 
бр.

 Презиме и име 31. 
01.

24. 
02.

24. 
03.

07. 
04.

10. 
06.

30. 
06.

22. 
08.

31. 
08.

1. Баловић Срђан + + + + + + + +

2. Бркић Којић Здравка + + 0 + + + + +

3. Васић Јовановић Јелена + + + + + + + +

4. Врањеш Марија + + + + 0 + + +

5. Дамјановић Бранка + 0 + + + + + +

6. Дрпић Тамара + + + + + + + +

7. Ђоковић Мина + + + + + + + +

8. Ђујић Бурсаћ Марија + + + + 0 + + +

9. Ђурђев Јасмина + + + + 0 + + +

10. Ђукановић Јелена + + 0 + + + + +

11. Зивговић Љубица + + + + + + + +

12. Илић Бранка + + + + 0 0 0 0

13. Јовић Биљана + + + 0 + + + +

14. Којић Петар + + 0 + 0 + + +

15. Кнежевић Цвијетић Слађана 0 + 0 + + + + +

16. Комина Сејдо + + 0 + 0 + + +

17. Копуновић Сабљић Зора + + 0 + + + + +

18. Краковић Вучић + + + + + 0 + +

19. Кртинић Шимуновић Гордана + 0 0 0 + + + +

20. Максимовић Јасмина 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Марковић Јелена + 0 + + 0 + + +

22. Матић Данијела + + + + + + + +

23. Матовић Вукосава + + + + + + + +
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2. РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА ШКОЛЕ   

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

Петровић 
2. Стручни актив наставника природних наука – руководилац Јасмина 

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

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

Зивговић. 

2.1. Стручна већа  наставника разредне наставе 

24. Младеновић Стојан + + + + + + + 0

25. Мајић Јелена + + + + + + + +

26. Младеновић Шана + + + + + + + +

27. Нешић Драгана 0 + 0 + 0 + + +

28. Павловић Сњежана + + 0 + 0 + + +

29. Продановић Кристина + 0 0 + + + + +

 30. Протић Војкан + + + + + + + +

 31. Петровић Љиљана-директор + + + + + + + +

32. Петровић Љиљана + + + + + + + +

33. Пљеваљчић Драгана 0 + 0 + + + / +

34. Поповић Љубица + + + + + + + +

35. Радић Страхиња + + + + + 0 + +

36. Радоњић Светлана + + + + + 0 + +

37. Савић Драгана + + + + + + + +

38. Сибиновски Јасмина 0 0 0 0 0 0 + +

39. Тешић Радован + + + + + + + +

40. Ћирић Јована + 0 + + + 0 / /

41. Шорић Емилија + + 0 + + + + +

42. Грковић Ненад / / / + + + / /

43. Табаковић Саша / / + / + + / /

44 Максимовић Марина 0 0 + + + + + +
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За руководиоца већа изабрана је Љиљана Петровић која је поднела извештај о раду већа 
за 2020/2021. 
Усвојен је извештај о раду без икаквих примедби. Затим је усвојен програм рада већа 
наставника разредне наставе за 2021/22. 
Формирано је девет одељења првог циклуса. Израда глобалних и оперативних планова 
су урађени на време. Оперативни планови су предавани на време. 
Дан школе 8.септембар је одржао свако у својој учионици због епидемиолошких разлога. 
Полазнике прикупљамо тако што се довијамо на разне начине. Дајемо им одећу, обућу. 
Национална служба за запошљавање им је омогућила бус плус карте за превоз. Огледни 
часови су се одржавали следећим редоследом: 
Септембар: математика-Данијела Матић, наставна јединица Скупови 
Октобар: српски језик – Тамара Дрпић, наставна јединица Гласови и штампана слова 
Новембар: математика – Емилија Шорић, наставна јединица Множење 
Децембар: српски језик – Петар Којић, наставна јединица Описујемо ликове 
Јануар: српски језик – Љубица Поповић, наставна јединица Реченице по значењу 
Реализација часова је реализована у потпуности у првом циклусу. Полазници су имали по 
сто часова из српског језика и сто часова из математике. 
У другом полугодишту добијају енглески језик, дигиталну писменост и основне животне 
вештине. 
Оперативни планови су се на време одрађени и предати. Усаглашени су критеријуми око 
оцењивања полазника. Они који су редовно похађали наставу биће оцењени. 
Веће учитеља је радило без икаквих проблема. Имамо сјајну међусобну сарадњу. Такође, 
размењујемо мишљења и са наставницима предметне наставе. 
Огледни часови одржани су на време следећим редоследом: 
фебруар: Љиљана Петровић – математика, наставна јединица: Површина квадрата 
март: Здравка Бркић Којић – математика, наставна јединица: Мерење масе 
април: Јелена Марковић – српски језик, наставна јединица: Басне 
мај: Мина Ђоковић – српски језик, наставна јединица: Речи које означавају радњу 
Часови су нам били посећени од стране директорке Љиљане Петровић и њених 
сарадника. 
Пунктови Лазаревац и Барајево су добили таблу и рачунаре. Имали смо 28.6.2022. 
завршни испит у 
нашој школи где су дежурали учитељи и поједини били прегледачи. 
Наставни план и програм првог циклуса је у потпуности реализован на свим пунктовима. 
Успех и 
дисциплина полазника су у складу са посећивањем наставе. Од укупног броја полазника 
распоређених у девет одељења (140 полазника) оцењено је 52 полазника, док је 88 
полазника 
неоцењено. 
Реализација фонда часова успешно је завршена. 

2.2. Стручно веће наставника природних наука  
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У школској 2021/2022. настава се одвијала редовно. 

Током године одржано је пет састанака на којима је дискутовано о уџбеницима, 
оперативним плановима, усклађивању критеријума оцењивања и мотивисању полазника 
да редовније похађају наставу, и постигнут је оквирни договор око поделе пунктова. 

За разлику од претходних година, када је због погоршања епидемиолошке ситуације био 
неопходан прелазак на online наставу, настава се у школској 2021/2022. у потпуности 
одвијала редовно. 

Наставници су похађали три семинара: 

• Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за 
самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – SELFIE 

• Програм обуке за запослене у образовању „Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник“ – увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

• Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и 
ризичног понашања младих 

Наставници су између осталог оспособљени да одаберу и користе електронске уџбенике и 
развијају дигиталне компетенције, што је неопходно у савременом образовању. 

Школска 2021/2022. била је успешна, између осталог и по обновљеним посетама Соко 
Штарку, музеју Николе Тесле и Зоолошком врту, на којима су полазници могли да допуне 
теоријска знања из природних наука практичним демонстрацијама. 
2.3. Стручна већа  наставника српског и енглеског језика  

У току школске 2021/22. год. одржано је пет стручних већа наставника српског и 
енглеског јзика. 

На првом већу углавном се одлучивало о набавци очигледних средстава и стручне 
литературе, избору планирању и примени  тих средстава и стручне литературе. 
Такође је договорена међусобна посета часовима и распоред  огледних часова из српског 
и енглеског језика. 

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

По препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја наша школа је 
ове школске године није прелазила на наставу на даљину. Оператвни планове су рађени и 
достављани редовно, до 5-ог у месецу. За редовније похађање наставе потребно је да 
наставници свакодневно позивају полазнике и да им кроз разговор  указују  на значај 
образовања. Указано је и на то да би било корисно да се полазници који су у могућности 
укључе и у културне активности као што су посете позориштима и музејима и учешће на 
школским приредбама. Предложено је да наставници српског језика и наставници 
разредне наставе пажљиво прате рад  и способности својих полазника, како би могли да 
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издвоје најталентованије полазнике и да их припреме  за учешће на приредбама за 
школску славу и за Дан школе.  

2.4. Стручно веће наставника друштвених наука 

Веће наставника друштвених наука за школску 2021/2022 годину: 
• I седница већа наставника друштвених наука одржана је 21.10.2021. године под 

деловодним бројем 1199/01. У овом периоду огледни час одржала је Софија 
Анђелковић са темом „Нови век: велика географска открића“. 

• II седница већа наставника друштвених наука одржана је 13.12.2021. године под 
деловодним бројем 1408. У овом периоду огледни час одржала је Јелена 
Ђукановић са темом „Мултинационалне компаније и међународне институције“. 

• III седница већа наставника друштвених наука одржана је 03.02.2022. године под 
деловодним бројем 121. У овом периоду огледни час одржао је Стојан 
Младеновић са темом „Реке, бање, језера Србије“ у одељењу II 1 дана 07.03.2022.  

• IV седница већа наставника друштвених наука одржана је 02.03.2022. године под 
деловодним бројем 224.  

• V седница већа наставника друштвених наука одржана је 02.06.2022. године под 
деловодним бројем 555. У овом периоду огледни час одржала је Зивговић Љубица 
са темом „Најзначајније личности средњевековне Србије“ у одељењу II 10 дана 
18.05.2022. 

2.5. Стручни актив за развој школског програма 

  
У школској 2020/21 одржано је 5 састанака 
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
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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. 
У другом полугодишту одржана су 2 састанка. 
Четврти састанак одржан је 4.3.2021. и на састанку је анализиран постојећи школски 
програм и закључено је да је у складу са упутствима Министарства просвете. 
Расправљено је и о online настави и потешкоћама које наши полазници имају због 
смањених техничких могућности. Посебну пажњу треба обратити на трећи циклус због 
полагања завршног испита и уписа у средње школе. 
Пети састанак одржан је 1.6.2021.год. Седници су присуствовали сви чланови тима. На 
седници је анализиран рад тима и сарадња са осталим тимовима. Закључено је да је 
сарадња са осталим тимовима веома важна и треба је предвидети следећим школским 
програмом. 

2.6. Стручни актив за развојно планирање  
Овај тим у шк.2021/22.  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: 

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 А н а л и з а р е а л и з а ц и ј е п л а н и р а н и х 
активности
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1) Радован Тешић, андрагог 
2) Сњежана Павловић, социјални радник 
          Напомена: препорука Министарства просвете је да чланови тима буду  особе са 
горепоменутим улогама. 
  
     Одржана су четири састанка тима . Први је одржан 17.09.2020.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 највише односи на одговоре из анкете који се односе на 
оно што су полазници научили током пандемије као и на оно у чему су били спречени. 
Разматрана је и сарадња са другим тимовима школе. 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. 

     Други састанак је одржан 13.01.2022.г. На њему се углавном разговарало о неколико 
развојних циљева установљених у Развојном плану школе за период 2018-2022.г. 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 
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информално образовање имају велики утицај и значај, а релативно тешко их је мерити, 
изразити нумерички и сл. 
       Трећи састанак је одржан 28.3.2022. Најпре се разматрало неколико питања с обзиром 
да ове школске године истиче четворогодишњи развојни план. То су могућности 
стратешког проширења рада школе (увођење обука за занимања у оквиру школе), 
побољшање савремених комуникационих и информатичких средстава, унапређивање 
сарадње школе са локалном заједницом. Рачунарска опрема и „паметни телефони“ су се 
показали као веома значајни у условима пандемије корона вирусом јер је једно време 
школа морала да реализује наставу на даљину. Свакако да и без пандемије ова наставна 
средства постају све значајнија. Проблем је у веома ниском социоекономском статусу 
полазника школе који углавном немају добре рачунаре или телефоне, приступ интернету а 
школа и држава не могу помоћи свима. Због тога би један од основних развојних циљева 
школе требао бити побољшање електронских информатичких средстава. Сарадња са 
локалном самоуправом је претходних година била веома добра, међутим пандемија је 
отежала идентификацију оних без завршене основне школе, тако да се прошле и 
претпрошле године уписало тридесет до педесет полазника мање него ранијих година. 
Очигледно је да у отежаним условима рада на жалост највећу штету сносе најугроженији 
грађани. Иако пандемија приметно слаби, сматра се да треба тражити нова решења у 
смањењу броја оних без завршене основне школе.  
       Четврти састанак је одржан 27.5.2022. Разматрала су се нека питања у вези предлога 
новог развојног плана који истиче у октобру 2022. Договорено је да се пре одласка на 
годишњи одмор креира нови развојни план и предложи на усвајање школском одбору. 
Иако се то може урадити и у септембру, сматра се да због организације дана школе 
(8.септембар) као и због других административних обавеза на почетку школске године, 
може бити доста мање времена за израду развојног плана који ће бити добар, прихваћен 
од школског одбора итд. Слично томе може се десити да нешто што се планира не 
одговара могућностима па да се одложи до даљњег, а да се отвори нека друга активност. 
Договорено је да се још мало сачека са планирањем увођења једноставнијих обука за 
занимања јер су финасијски, законски , административни и образовни захтеви за тако 
нешто ипак велики иако се ради о једноставнијим обукама. Договорено је и да се још 
једном сви запослени преко вибер групе обавесте да могу давати предлоге за нови 
развојни план.  

   
           3. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

     Чланови тима у школској 2021/22. години били су: 

1.ДИРЕКТОР - Љиљана Петровић - руководилац 
2.ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА-Драгана Савић, Вукосава Матовић 
3.СТРУЧНИ САРАДНИЦИ- Сњежана Павловић, Шана Младеновић, Радован Тешић 
4.СВИ РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
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     Одржана су четири састанка колегијума на уобичајени начин и неколико краћих 
састанака на даљину (видео позиви на вибер групи) са непотпуним присуством свих 
чланова. Другачији начин састанака је узроковала непредвидива ситуација са ширењем 
корона вируса, а захтевала се хитност у неким променама у организацији наставе. То није 
обухватало 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 27.08.2020. 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 2020/21.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 у условима епидемије, требало је изабрати 
један модел, објаснити га свим полазницима, и пријавити га надлежној школској управи 
на одобрење. Због добрих просторних капацитета школе и броја полазника у одељењу 
који омогућује безбедно одвијање наставе, изабрана је уобичајена реализација наставе и 
предата ШУ Београд на усвајање.  На крају је направљена расподела радних задатака 
потребних за ефикасан почетак школске године. Детаљно се то може видети у 
документацији колегијума као и у Годишњем плану рада школе за 2021/22.г.  
       Други састанак је одржан 3.2.2022. Присуствовали су сви чланови који су могли доћи, 
пошто је било болесних од корона вируса, у изолацији су и сл. Кворум је постигнут а било 
је неколико наставника у својству оних који мењају одсутне (детаљније у архиви 
колегијума).  
       Прва тачка дневног реда је било формирање фебруарских одељења. Претежно се 
говорило о полазницима шестог и осмог разреда јер се полазници од првог до четвртог не 
оцењују до јануара. После утврђивања бројног стања и анализе после разредног испита 
највиже пажње посвећено је полазницима осмог разреда с обзиром на значај завршетка и 
настављања школовања.  
       Друга тачка је била прилагођавање наставе према отежаним условима рада односно 
пандемије корона вирусом. Према одобрењу Министарства просвете настава се од 
почетка школске године одвија на уобичајен начин уколико се не прогласи да све школе 
морају прећи на наставу на даљину. Због тога се и са фебруарским одељењима почиње са 
наставом као и са септембарским.  
       Трећа тачка се односила на сарадњу школе са породицама полазника. Дато је 
неколико предлога о могућностима побољшања сарадње (ефикасније информисање 
родитеља путем савремених информатичких средстава, освешћивање родитеља о значају 
правилног избора школе и занимања, указивање на актуелне промене о правима и 
обавезама полазника итд.). Нарочито се обратила пажња на искорењивање неизласка на 
завршни испит иако се прошлих неколико година радило о малом броју (3-7полазника). 
       Четврта тачка је била о могућностима побољшања сарадње са локалном 
самоуправом, па и око предуписних активности. Осим активности које су и раније 
практиковане сада се разматрала могућност значајније анимације грађана без завршене 
основне школе да се укључе у образовање. Уколико епидемиолошка ситуација дозволи 
планира се окупљање потенцијалних полазника у општинама у којима живе и заједно са 
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представницима општине анализирање проблема које имају а важни су за укључивање у 
образовање. Осим појављивања на телевизији планира се и сарадња са штампаним и 
електронским медијима ради упознавања већег броја људи о образовним могућностима 
које имају у оквиру школе. 
       Трећи састанак је одржан 22.03.2022. Главна тема састанка је била пробни завршни 
испит. Осим упознавања наставника који се први пут сусрећу са испитом, тежиште је било 
на побољшању анимације полазника да би што већи број њих приступио полагању испита. 
Један од важних разлога је да појава неизласка на завршни испит није искорењена иако се 
ради о веома малом броју полазника. Утолико пробни завршни испит има значај јер 
полазницима омогућава упознавање са свим аспектима ове врсте испита. Олакшавајућа 
околност је што се за полазнике Фооо од прошле године завршни испит уместо три 
полаже у једном дану.   
       Четврти састанак је одржан 3.6.2022.г. Тежиште састанка се односило на уобичајене 
проблеме на крају школске године и неколико промена у вези вођења документације, 
уноса података у ЈИСП, информисање нових наставника о прегледавању тестова са 
завршног испита и сл. Увек актуелан проблем је и мали број полазника који има жељу да 
настави школовање. У таквој ситуацији разредне старешине завршног разреда покушавају 
полазнике да упуте на одређене обуке за занимања. Пошто постоји могућност да, као и 
ранијих година, неколико полазника неоправдано не изађе на завршни испит, сви 
наставници и стручни сарадници користиће сваку могућу прилику да полазницима и 
њиховим родитељима и законским заступницима укажу на значај, права и обавезе 
изласка на завршни испит.  
       Направљен је затим распоред седница одељенских и наставничких већа, као и других 
обавеза на крају школске године. Разговарало се и о уједначавању критеријума 
оцењености. Пошто је у ФООО основни принцип напредак полазника у односу на самог 
себе, на разредни испит углавном излазе само они који нису редовно  долазили на 
наставу.  

4.    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА 
У школској 2021/22. години, одржано је  пет  састанака Одељенског већа нижих разреда. 
На првом  већу, одржаном 31.08.2021. 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 у Казнено-поправном заводу 
"Падинска Скела". У школској 2021./22. години формирано је 9 одељења првог циклуса. 
На већу одржаном 28. 10.2021. године анализиран је садржај наставних програма 
појединих предмета. За разредни час предвиђена су 34 часа а  за допунску и додатну 
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 30.12.2021. године. Том приликом 
анализиран је успех и дисциплина полазника. На крају првог полугодишта полазници се 
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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 
је била обележена,без приредбе, само у присуству свештеног лица,наставника и 
руководства школе. 

Четврто Одељенско веће одржано је 16.03.2022. године. На овом Одељенском већу 
разговарало се о међусобним односима полазника у одељењу. Пошто су наши полазници 
различитих година ,односи су коректни, међусобно се поштују и помажу једни другима. 
Рад на окупљању полазника се наставља. Договорено је да се предузму све потребне 
мере како би се спречило осипање полазника . Треба побољшати сарадњу са НСЗ-ом и 
Центрима за социјални рад. 
Дана 30.06.2022. одржано је пето Одељенско веће на  коме је анализирана реализација 
наставног плана и програма. Анализирана је дисциплина и успех полазника по 
одељењима. Полазници који су наставу похађали редовно и активно учествовали у 
настави, постигли су задовољавајући успех. Са дисциплином полазника првог циклуса није 
било проблема. 
  Од укупног броја полазника, распоређених у 9 одељења  ( 140 полазника), оцењено је 52 
полазника док је 88 полазника неоцењено. 

4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 
У школској 2021/2022 у првом полугодишту одржане су 4 седнице. 
Прва седница 31.08.2021. 
Друга седница 14.09.2021. 
Трећа седница 28.10.2021. 
Четврта седница 30.12.2021. 

Прва  седница је одржана 31.08.2021. 

На првој седници 31.08.2021. утврђен је број одељења и број полазника по одељењима и 
усвојен је распоред часова.У другом и трећем циклусу формирана су 23 одељења ,11 
одељења удругог и 12 одељења утрећем циклусу.Пунктови на којим ће се одржавати 
настава су  
Војводе Миленка 
Лазаревац 
Барајево 
Сремчица 
Жарково 
Ресник 
Ледине 
Сурчин 
Старо сајмиште 
Падинска скела 
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Школски простор је припремљен за почетек школске године, примењене су све мере 
дезинфекције и све остсле превентивне мере ковид инфекције. 

Друга седница је одржана 14.09.2021. 

На седници је утврђен коначан број одељења и број полазника.Одређене су разредне 
старешине. 
II1 Јелена Мајић 
II2 Зора Копуновић Сабљић 
II3 Јелена Ђукановић 
II4Марија Врањеш 
II5 Гордана Кртинић Шимуновић 
II6 Драгана Младеновић 
II7 Бранка Илић 
II8Светлана Радоњић 
II9 Драгана Нешић 
II10 Љубица Зивговић 
II11Јелена Васић Јовановић 
III1 Слађана Кнежевић Цвијетић 
III2 Марија Ђујић Бурсаћ 
III3 Страхиња Радић 
III4  
III5 Војкан Протић 
III6 Бранка Дамјановић 
III7 Kристина Продановић 
III8 Драгана Пљевчевић 
III9Вучић Краковић 
III10 Вукосава Матовић 
III11 Срђан Баловић 
III12 Јасмина Ђурђев 
Разговарало се о долазности полазника и препрекама .,од којих је највећа ковид 
инфекција.И даље ношење маски је обавезно.дезинфеција руку и полазници који имају 
знаке инфекције обавезно да се јаве разредном старешини. 

Трећа седница одржана је 28.10. 2021. 

На седници је анализиран успех на крају првог полугодишта. 
Разговарало се о долазности и дисциплини. 
Успех полазника је задовољавајући без обзира на препреке које доноси ковид инфекција. 

Четврта седница одржана 30.12.2021 

Расправљало се о успеху полазника на крају 5. и 7. разреда. 
Разговарало се о дисциплини и долазности. 
Успех је следећи 
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II1 завршио 5 полазника 
II2 завршило 2 полазника 
II3 завршило 10 полазника 
II4завршило 5 полазника 
II5 завршило 2 полазника 
II6 завршило 6 полазника 
II7 завршило 6 полазника 
II8 завршило 8 полазника 
II9 завршило 7 полазника 
II10 завршило 5 полазника 
II11 завршило 4 полазника 

III1завршило 6 полазника 
III2 завршило 5 полазника 
III3 завршило 7 полазника 
III4 завршило 4 полазника  
III5 завршило 5 полазника 
III6 завршило 5 полазника 
III7завршило 6 полазника 
III8 завршило 6 полазника 
III9 завршило 7 полазника 
III10 завршило 12 полазника 
III11 завршило 9 полазника 
III12 завршило 8 полазника 
Долазност и дисциплина је задовољавајућа. 

У другом полугодишту школске 2021/2022 одржане су три седнице Одељењског већа  

Пета седница одржана је 31.01.2022.године 

На седници је утврђен успех полазника после јануарског испитног рока  
У јануаском року 11 полазника полагало је разредни испит. 
II2 три полазника- добар успех 
II7 један полазник- довољан успех 
II11 један полазник- довољан успех 
III2 један полазник- дoбар успех 
III3 два полазника- довољан успех 
III4 два полазника- добар успех 
III7 један полазник- добар успех 

На седници је договорено да је потребно побољшати долазност полазника редовним 
позивањем ,обиласком терена у договору са андрагошким асистентом. 

Шеста седница Одељењског већа одржана је 10.06.2022.године 
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Дневни ред : 1.Успех полазника трећег циклуса на крају школске године 
                       2.Похвале и награде 
                        3.Текућа питања 

1. Успех полазника: 

2. Одлични ученици ће бити похваљени и награђени.Награда је књига или ранац са 
логом школе. 

3. Полазници су обавештени о полагању разредног испита 13. ,14 . и 15. јуна 2022.  

Седма седница Одељењског већа одржана је 30.06.2022. године 

Дневни ред: 1.Анализа успеха полазника трећег циклуса након разредног испита 
                      2.Анализа успеха полазника другог циклуса 
                      3.Обавештење о полагању завршног испита 
                      4.Текућа питања 

1. У јунском испитном року на разредни је изашло  5 полазника трећег циклуса. 
III2  три полазника: 2 добра и1 довољан 
III3  један полазник: добар 
III6  један полазник : добар 
III7  један полазник: добар 

2. Анализа полазника II циклуса, успех је приказан у табели: 

Број полазника Завршило Неоцењено

III1       17    7      10

III2       17    4      13

III3       15    6       9

III4       17    7     10

III5       16    7       9

III6       18    6     12

III7       16    7       9

III8       17    8       9

III9       17    9       8

III10       17   13       4

III11       17    9       8

III12       11    8       3
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3. Полазнике завршног испита пријавило је 109 полазника. На полагање јеизашло 85 
полазника, од тога 69 полазника је положило испит у матичној школи, 4 полазника 
полагало је у Барајеву,4 полазника полагало је у Лазаревцу а 8 полазника у Падинској 
Скели. 

4. Разговарало се о долазности полазника.Већина полазника има оправдан разлог због 
изостајања са наставе,неки су запослени а неки имају породичне обавезе. 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Извештај о раду Ученичког парламента школске 2021/22. године 

Ученички парламент ШООО „Ђуро Салај“ у  2021/22. школској години одржао је 8   
састанака.  

На првом састанку одржаном 10. 09 2021. године  конституисан  је  Ученички 
парламент и изабрано руководство и два члана који учествују у раду Школског одбора без 
права одлучивања. За председника  је изабрана Сандра Смиљанић , а за представнике 
Ученичког парламента без права гласа у Школском одбору изабрани су Габријел 
Митровић  и Сабит Ахмети  . 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  2021/22. Школску годину  који је 
једногласно усвојен. 

Други састанак Ученичког парламента одржан је 20. 11. 2021. године и био је 
посвећен  потребама полазника за хуманитарним акцијама, као и подршци 
превазилажењу проблема у стању пандемије изазване вирусом COVID 19. Потребе 
полазника за хуманитарним акцијама,  као и сваке године постоје. Ове године као и 
претходних контактирали смо  ХУ „Хлеб живота“ за донације али нажалост нису у 
могућности јер су им магацини празни. Kомпанија  DJak d. o. o. нам је испоручила 
донацију патика до сада у три наврата у месецу јуну, августу и септембру. Патике су 
подељене по пунктовима. Најављена је још једна донација обуће компаније DJAK D. O. O. 
У претходном периду имали смо три донације исте компаније .  Долазност полазника на 
почетку школске године   била је  задовољавајућа,јер после дужег перида број заражених 
је био мали и полазници су почели да редовно долазе у школу. Ми ћемо свакако радити  
на још већој долазности кроз разне хуманитарне акције. 

Трећи састанак Ученичког парламента одржан је  13. 12. 2021. 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 

укупн
о

176 5 5 43 31 84 0 84 92

% 100 2,84 2,84 24,4
3

17,6
1

47,73 0,00 47,73 52,27
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присуству запослених, а све ако се стање са епидемијом нормализује. Ако се стање са 
епидемијом не нормализује празник ћемо обележити као и претходне године.  

Четврти  састанак одржан је 01. 02. 2022. године. Анализирали смо како је 
обележен   дан Светог Саве ове године. Дан  је обележен  нешто другачије него 
претходних година а све у складу са епидемиолошким околностима. Пошто окупљање ове 
године као и прошле није препоручено, полазници су кроз цртеже и приче на часовима 
могли да представе све оно што су научили о првом српском епископу Светом Сави.  Успех 
полазника је нешто слабији од претходне године  због лошије долазности полазника због 
страха од заразе корона вирусом. Договорено је да се међународни дан борбе против 
насиља обелажи на свим пунктовима како би се скренула пажња на овај проблем. 
Планира се учешће полазника у радионицама које ће осмислити наставници са пунктова и 
Тим за заштиту од насиља. Договорили смо се да полазници узму учешће у радионицама 
на којима ће се израђивати разне предмете за промацију школе. 

Пети састанак је одржан 22. 02. 2022. године. Пети састанак је био посвећен обележавању 
дана ружичастих мајица, међународног дана борбе против вршњачког насиља које  има 
за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијања 
сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата. Вршњачко насиље постоји у 
различитим облицима. У циљу подизања свести о овом проблему, важно је учити о  
ненасилној комуникацији, разговарати са њима о томе како да препознају насиље, али и 
охрабрити их да га пријаве.  У том погледу урађено је много протеклих година  кроз низ 
кампања за спречавање насиља у школама. Другу годину за редом у нашој школи  
обележавамо Дана ружичастих мајица којима пропагирамо борбу против вршњачког 
насиља за  здраво и безбедно одрастање. Планирали смо да се тим укључи у активности 
за обележавање по пунктовима. Претходне године полазници су облачили ружичасте 
мајице и уз помоћ наставника на пунктовима правили паное са порукама против насиља. 
Такве активности планирамо и ове године. 

Шести састанак је одржан 29. 03. 2022. године на коме су  разматрани резултати 
пробног завршног испита школске 2021/22. године. На пробни испит,  који се ове године 
одржао 25. 03. 2022. године изашло је 58 полазника  из 12 одељења трећег циклуса. 
Полазници су изнели своја мишљења о потешкоћама на које наилазе приликом решавања 
теста. 

Седми састанак одржан је 07. 04. 2022. године. На састанку  је договорено да се 
напишу дописи са молбама ѕза бесплатне катре за Золошки врт и музеј Николе Тесле јер 
су полазници највише били заинтересовани за те посете. Школеки тим за борбу против 
насиља је најавио за полазнике наше школе активност „Спортом против дрога“.  

Осми  састанак одржан је 06. 06. 2022. године. На састанку  су  разматране  
припреме за предстојеће полагање Завршног испита и анализа успеха на крају школске  
године. Као и претходних година и наши полазници су обавезни да полажу завршни испит 
на крају школске године без обзира да ли се уписују у средњу школу или не.Ове школске 
године имали смо 12 одељења трећег циклуса и 97 полазника је завшило осми разред. 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

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

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

У складу са налогом директора школе и у складу са редовном планом рада, 
присуствовала сам часовима колега. Такође, по налогу и у сарадњи са  директором 
ступала сам у комуникацију са градским службама и локалним самоуправама са којим 
сарађујемо. Присуствовала састанцима са НСЗ и представницима општина, који су 
одржани у циљу побољшања сарадње и уписа нових полазника за школску 2022/2023. 
годину. 

У сарадњи са разредним старешина, анрагошким асистентом активно сам 
учествовала у прикупљању  и ажурирању документације полазника за 2021/2022. год. као 
и на упису за наредну школску годину. Присуствовала сам свим седницама Наставничког 
већа, на којим сам  и записничар. Записник сам водила и у електронској форми.  

Свакодневно сам учествовала у решавању текућих питања која тичу рада школе. 
Учествовала сам у анализи успеха наших полазника на крају тромесечја и школске године 
и у статистичкој обради података. 

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

6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

У школској 2021/2022.години, обављала сам послове помоћника директора школе 
са 50 % ангажовања.  

Послови које сам обављала у протеклих годину дана односили су се на 
организацију и обезбеђивање наставе, упис полазника, помоћ наставном особљу у 
вођењу педагошке документације и преглед исте,  присуство часовима наставе.  
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Присуствовала сам седницама стручних већа и актива, Педагошког колегијума, а 
руководила Одељењским већем виших разреда на коме се расправљало о успеху 
полазника, долазности, дисциплини и другим питањима од значаја за рад установе. 

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

Пратила сам важне дописе и обавештења путем школског мејла, обавештавала 
запослене о свим дописима битним за организовање рада школе и одржавање наставе. 

 Учествовала сам у организацији разредног испита у јануарском и јунском 
испитном року, и одржавању пробног испита.  

Била сам члан испитне комисије за завршни испит и учествовала у обезбеђивању 
услова за полагање завршног испита и припреми свих запослених у школи који учествују у 
организацији и спровођењу завршног испита у складу са Стручним упутством и другим 
актима Министарства. 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНДРАГОГА 

Према Годишњем плану рада школског андрагога реализовао сам следеће послове и 
радне задатке: 
   Учествовао у изради Годишњег плана рада школе с обзиром на обавезе, дужности и 
компетенције рада андрагога у школама за основно образовање одраслих. 
   Радио на формирању неколико школских стручних тимова и био њихов члан, и 
руководилац тимова за: Израду индивидуалног образовног програма,Самовредновање 
рада школе, Школски програм. 
   На сумирању васпитно-образовних резултата у 2021/22. години и упису полазника у 
шк.2022/23. 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. 
      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. 
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   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 
ко ј е с е од н о с е н а б ољ е р а з у м е в а њ е г р а д и в а , п р о бл е м е п а м ћ е њ а и 
заборављања,описмењавања и сл. 
   На полугодишту  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. 
      Од увођења ванредног стања средином марта 2020.г.узрокованог пандемијом корона 
вируса, па до краја полугодишта, 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 2021/22.  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  документације. 

• Сарађивала сам са наставницима, разредним старешинама и размењивала 
информације о полазницима школе.  
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• Сарађивала сам са Локалном самоуправом, Националном службом за 
запошљавање у циљу евидентирања одраслих без  завршене основне школе и 
њиховог укључивања у образовни процес. 

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

• Сарађивала сам са Градским центром за социјални рад, и осељењима:Одељење 
Звездара, Одељење Стари град, Одељење Чукарица, Одељење Врачар Одељење 
Сурчин, Одељење Звездара, Одељење Раковица, Одељење Вождовац, Одељење 
Савски Венац, Одељење Нови Београд, Одељење Барајево и Одељење Лазаревац. 
 у циљу достављања мишљења, ажурирања неопходне документације за упис и 
праћења даљег тока школовања у школској 2021/22. години 
  

•  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. 

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

• Учествовала сам у раду  Педагошког колегијума и Наставничког већа. 

• Учествовала сам у раду стручних тимова: Стручног тима за програм социјалне 
заштите, Стручног тима за програм професионалне орјентације, Стручног тима за 
програм сарадње са локалном самоуправом, Стручног тима за програм сарадње са 
породицом, Стручног тима за програм за ИОП, Стручног тима за програм заштите 
од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 
ризичног понашања и Стручног тима за самовредновање рада школе, Стручног 
тима за програм културних активности школе. Стручни тим за професионални 
развој запослених, Стручни тим за развој школског програма, Стручни тим за 
обезбеђивање квалитета и развој установе и Стручни тим за развојно планирање. 

• Обилазила сам полазнике у истуреним одељењима школе. 

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

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

 55



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 2021/2022.	

• Била сам члан комисија за проверу савладаности програма увођења у посао за 
приправнике  

• Похађала сам више семинара у циљу стручног усавршавања. 

• Реализовала сам Годишњим програмом предвиђена предавања на седницама 
Наставничког већа.  

• Сарађивала сам са Црвеним Крстом Србије ради обезбеђивања помоћи за 
полазнике наше школе. Обезбедила сам донацију патика и хигијенског прибора за 
полазнике наше школе 

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

• Остварила сам сарадњу са Народним позориштем и обезбедила донацију у виду 
бесплатних  карата за представе које су биле на репертоару (у складу са 
епидемиолошким мерама) 

• Остварила сам сарадњу са Београдским драмским позориштем и обезбедила 
донацију у виду бесплатних  карата за представе које су биле на репертоару(у 
складу са епидемиолошким мерама 

•  Учествовала у свим активностима које су обухватале наставу на даљину, за време 
када је настава извођена на даљину 

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

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

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

•  Водила сам личну  документацију о свом раду. 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
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Као стручни сарадник – библиотекар, радим у складу са годишњим планом и 

програмом рада школе за 2021/2022. годину. Редовно водим документацију о раду у виду 

месечних планова и извештаја, који прате годишњи план рада библиотеке. Библиотека је 

отворена сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова.  

Књиге из фонда библиотеке биле су на располагању заинтересованим 

полазницима и наставницима школе, осим током завршетка ревизије, тј. од септембра до 

краја новембра. Највише интересовања показали су полазници из матичне школе Ђуро 

Салај јер се библиотека налази у овој установи. Како би и полазници на осталим 

пунктовима били у могућности да користе библиотечки фонд, обилазила сам одређене 

пунктове једном месечно, а полазницима је омогућено да дођу до жељених књига и 

посредством разредних старешина.  

Библиотечки фонд је, донацијама и буџетом који је школа издвојила за нове књиге, 

закључно са месецом јуном, увећан за 31 издање. Фонд лектире обогаћен је новим 

делима, која нису била део библиотече грађе. Књиге се редовно евидентирају у 

електронском програму. Електронски програм на крају месеца јуна 2022. године броји 

2576 јединица.  

Колегница Јасмина Сибиновски донирала је школи 80 књига из личне библиотеке, 

које ће благовремено бити заведене. 

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. Обновљено је чланство 

старих полазника и ради се на упису нових.   

 У периоду од 3. 9. 2020. до 4. 10. 2021. године била сам на стручној пракси и обуци 

у библиотеци ШООО Браћа Стаменковић, под менторством Браниславе Максић. Након 

тога, Школа ме је у складу са законом пријавила за полагање стручног испита.  

Ревизија и отпис библиотечке грађе обављени су у периоду од 5. 5. 2021. до 30. 11. 

2021. године. Коришћен је метод ревизије помоћу електронског бар – код читача 

(аутоматски из базе података). Записник о ревизији је заведен под бројем 1324 

(25.11.2021), а извештај под бројем 1323 (25.11.2021). Одлука о отпису заведена је под 

бројем 1449 (22. 12. 2021). Народној библиотеци достављене су јединице које је желела 

да задржи, а остале су отписане, што документује потврда из Народне библиотеке 0201-ca 

(1. 3. 2022). 
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Руководилац сам Тима за програм рада школске библиотеке у школској 2021/2022. 

години. Тим за програм рада школске библиотеке осмишљава начине за обележавање 

свих важнијих културних датума,  сарађује са осталим школским тимовима и 

наставницима, подстичући међупредметну корелацију и сарадњу међу колегама 

приликом реализовања различитих активности. Као руководилац Тима, била сам учесник 

свих активности које су реализоване. 

Такође, креирам Летопис школе.  

Ове године није организован Сајам књига због корона вируса. Такође, из истог 

разлога, библиотечка секција не може бити оформљена јер нема заинтересованих 

полазника.  

Као библиотекар била сам психолошка подршка ученицима који би ми се поверили 

приликом доласка у библиотеку. 

Радим на обележавању свих важнијих датума за културу.  

Припремила сам материјал за сајт школе поводом Meђународног дана писмености 

и Дана школе, који је ове године посвећен настанку и развоју штампе.  

Такође, допринела сам обележавању Европског дана писмености пригодним 

паноом који је обухватио и порекло ромског језика, што је од значаја за полазнике Школе.    

Месец књига обележен је прављењем паноа о настанку и развоју писма.  

Поводом Европског дана науке организовала сам гледање документарног филма о 

Михајлу Пупину, Пупинова бајка, што је реализовано 8. 11. 2021. године, у једној од 

учионица у матичној школи. Направила сам онлајн Kahoot квиз поводом филма, који се 

посебно допао ученицима јер су се такмичили у паровима, користећи мобилне телефоне.  

Била сам модератор радионице коју је одржала професорка Зора Копуновић 

Предрасуде, стереотипи и дискриминација, почетком месеца децембра 2021. године.  

Ради стручног усавршавања завршила сам 2 програма ЗОУВ – а: Програм обуке за 

оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, 

очување здравља и безбедности ученика (Београд, 8. 12. 2021), као и Програм обуке за 

запослене у образовању/ Дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (Београд, 18. 1. 

2022). 

П о в о д о м п л а н и р а н и х а к т и в н о с т и н а к о н о д с л у ш а н е 

обуке Унапређивање међупредметне компетенције ученика: Одговоран однос према 

здрављу, као стручни сарадник – библиотекар одржала сам наставницима предавање 31. 
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8. 2021. у просторијама Школе за основно образовање одраслих Ђуро Салај. Наставници 

су упознати са концептом којим се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, 

очување здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне 

равноправности.   

У школи су спроведене две ваннаставне активности из домена компетенције: 

1.    Ваннаставна активност – Трибина Превенција злоупотребе и упознавање о 

штетностима ПАС (24.9.2021). На трибини сам била модератор.  

2.    Ваннаставна активност - Радионица СВИ СМО ЈЕДНАКИ, АЛИ 

ЈЕДИНСТВЕНИ (Афирмисање родне равноправности поводом обележавања 

Светског дана науке) (4.10.2021) Током радионице била сам координатор и заједно 

са колегама усмеравала ученике који су правили паное о различитим научницима, 

мушког и женског пола.  

Похађала сам акредитовани стручни скуп са међународним учешћем: Важност и 

улога библиотекара у препознавању различитости и унапређењу живота и 

образовања особа са сметњама у развоју и инвалидитетом, који је одржан 3. децембра 

у 12.00 у Анексу Библиотеке шабачке.  

Такође, одслушала сам вебинар  Са стручњацима на вези 2 – безбедно током 

пандемије који се одржао онлајн на YouTube каналу 23. децембра, као и онлајн семинар 

Обука за израду ЕУ пројеката и формирање пројектних тимова јавног сектора.  

У периоду од 1. 3. 2022 до 1. 4. 2022. године похађала сам обуку Регионалног 

центра за професионални развој запослених у образовању (Ниш), који је одобрио ЗОУВ, 

под називом: Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци и ризичног понашања младих.  

Током манифестације Ноћ музеја, подржала сам посету различитим музејима, 

посетивши са полазницима  Музеј Николе Тесле, ПТТ музеј, Народни музеј и Музеј 

аутомобила.  

Поводом обележавања Дана река поделила сам адекватан видео материјал којим 

су ученици информисани о штетном утицају мини-хидоелектрана на еколошки систем.  

Обележавања Националног дана књиге (28. фебруара) организовала сам у склопу 

прослављања Дана розе мајица, последње среде у месецу фебруару, тако што су ученици 

читали песме о пријатељству, а затим једну користили за прављење паноа, око које су 
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писали афирмативне поруке које подржавају заједништво, пријатељство, толеранцију, 

љубав... Сви пунктови су на овај начин обележили ова два дана.  

Међународни дан матерњег језика обележен је заједно са Међународним даном 

мира (који се обележава када и Дан жена 8.3) 9.3.2022. на пункту у  Жаркову,  где су 

полазници направили пано од латинских, енглеских и српских пословица. На тај начин 

прославили смо мудрост различитих матерњих језика, као и једног мртвог језика, као и 

оба писма, ћирилицу и латиницу. Радионицу сам водила у сарадњи са колегиницом 

Јеленом Мајић и Зором Копуновић.  

Подржала сам акцију Спортом против насиља (14.4), коју је водила Зора 

Копуновић, испред тима за превенцију насиља. Посетили смо Београд на води, 

разговарали о значају река и посветили дан спортским активностима.  

Сортирала сам, организовала и делила донирану одећу и обућу полазницима, коју 

је обезбедила социјална радница школе Сњежана Павловић.  

Учествовала сам у реализовању Ускршње радионице у сарадњи са колегиницом 

Слађаном Кнежевић Цвијетић. Полазници су правили ускршње магнете и честитке.  

Испуњавала сам своје обавезе у реализацији Наставничког и одељењских већа.  

Посећивала сам различите пунктове Школе и учествовала у изласцима на терен 

поводом уписа нових полазника, нпр. у Сремчици и Маринковој бари.  

Била сам дежурни наставник и прегледач на завршном пријемном испиту. 

Током школске године сарађујем сам са директором школе, стручним 

сарадницима, андрагошким асистентом, разредним старешинама, наставницима и 

полазницима. 

Својим радом настојим да промовишем значај књиге, развој и усвајање читалачких 

навика, да осмислим и подржим све трибине, радионице и активности које подстичу 

развој културе и целоживотног учења. 

10. ИЗВЕШТАЈ АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА  

Андрагошки асистент у школи је радио са школским тимом  око окупљања нових 
полазника, рад са институцијама које  углавнoм имаjу контакт  са циљном групом, лицима 
старијим од 15 година  а нису завршили  основну школу. Улога асистента је да информише 
потенцијалне полазнике и представнике институција око стварања механизама за 
уписивање полазника преко истих и враћање полазника у образовни систем, када не 
долазе на наставу. Ради  са полазницима око  мотивације за упис у ФООО да се што већи 
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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   за сиромашне у време короне. 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 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. 
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 и посета председника И секретара нашој школи  
а са њима обилазио ромска насеља која су у плану за расељавање. 
 помаже помочници директора вуки матовић да  прегледа документа приликом уписа 
полазника , да ли су сва документа исправна и комплетна и упозорава помочницу 
директора ако нешто недостаје и учествује у њиховом добављању. 
Сваког месеца писао извештај националној служби за запошљавање за 61 полазника 
потписаника уговора .  
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОД: 

• Потписаних  23 уговора са нсз-ом за 1. Циклус 

• Потписаних  12 уговора са нсз-ом за 1. Циклус 

• Потписаних 26 уговора са нсз-ом за 3. Циклус 

• Бесплатних  бус-плус  картица  3  за млађе полазнике од 17 година 

• Преко ПРАХИСА  добијено једно држављанство за полазника са Старог сајмишта 
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• Помоћ наставницима око полазника са којима нису имали контакт  са  14  
полазника, са сарадницима на терену.. 

• Обављени састанци у филијалама Нсз-а и Сзср,ради сарадње у вези уписа у нову 
школску годину 

• Успешно обављен упис полазника у нову школску годину,на пунктовима као и на 
терену у Ромским насељима 

• И то 129 полазника у први циклус      (65 на евиденцији код НСЗЗ) 

•          134 полазника у други циклус    (54) 

•          156 полазника у трећи циклус    (59) 

• Приликом уписа као и током школске године у школи,на пунктовима и на терену 
подељено је неколико хиљада пари патика добијених од компаније „ЂАК“ као 
донација као и велика количина играчака и гардеробе добијених од организације 
„Хлеб живота. 

• Извештаји о резултатима које су постигли полазници који се налазе на евиденцији 
код НСЗЗ предати су у НСЗЗ Београд 

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

Тим је од свог формирања, од стране директорке, на седници Наставничког већа, 

18.08.2021., радио у континуитету, сходно Годишњем плану рада, који је усвојен 

непосредно након формирања Тима.  

Због опасности и епидемиолошких мера услед вируса КОВИД 19, интезивна 

сарадња, договори око активности, одвијали су се путем апликације Вибера, а конкретне 

активности и физичким присуством чланова Тима. Све активности су изнете на седницама 

Наставничког већа Школе. Поступало се по инструкцијама надлежног Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, у свим потребним сегментима рада и конкретних 

активности. Контрола и анализа стања безбедности по ученике и запослене у школи 

спровођена је константно, уз учешће свих запослених, посебно разредних старешина, 

предметних наставника, чланова Тима, представника полазника и њихових представника у 

Тиму и Ученичком парламенту. Полазници су дали велики допринос у одржању Нулте 

толеранције на насиље. 
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Посебна пажња посвећена је праћењу активности полазника током образовно-

васпитног рада, током одмора, у просторијама школе и школском дворишту; у смислу 

анализе понашања полазника и подстицања позитивне атмосфере, са нултом 

толеранцијом према сваком виду насиља. Сви чланови Колектива, несебично и 

пожртвовано, у сваком тренутку представљали су својим примером кроз понашање и 

деловање изузетну хуманост и позитивност у свакој ситуацији која је то захтевала; у 

смислу подршке сваком полазнику Школе, како психичке, тако и у учењу и напредовању, и 

кроз различите акције и у материјлном смислу. 

Полазници су стекли врло коректан однос и позитивне интеракције са Разредним 

старешинама, предметним наставницима, Стручном службом и на различите начине са 

свим запосленима Школе, тако да се у сваком моменту атмосфера поверања 

подразумевала, што је створило посебано позитивну радну атмосферу, изнедрило 

толеранцију у међусобним односима међу свим учесницима наставног процеса, па су 

ученици школски простор доживљавали као пожељан и свој боравак у њену као 

задовољство и мотивацију за рад, живот и нова пријатељства. 

Стручне службе, помоћнице директорке, правна служба и директорка лично, у 

сваком моменту су били упозанати и учествовали у свим корацима, предузетим у смеру 

позитивне атмосфере, толеранције, мирољубивости и колегијалности, као и сви 

запослени, у сталном контакту са члановима Тима. Различитим трибинама и 

активностима, упркос КОВИДУ, Тим је успевао да превазиђе све препреке на путу 

постизања нулте толеранције на сваки вид насиља. Тим је координирао и учествовао у 

припреми, организацији и реализацији Пројекта међупредметне корелације на тему 

здравља, по предлогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, током 

септембра месеца. 

Такође, Тим је упознао све запослене са дописом нашег надлежног Министарства и 

приложеним материјалом за едукацију наставника и свих запослених, полазника и свих 

актера образовно-васпитног рада, путем званичне интернет конверзације Школе. Тим је 

одржао четири састанка, ради анализе стања и доношења договора око свих активности и 

реализације задатака постављених пред Тим и запослене. У децембру је одржано 

предавање и трибина о предрасудама, дискриминаији, насиљу-са освртом на дигитално 

насиље и интернет предаторе (базирано на материјалима са линкова надлежног 

Министарства). Тим је сачинио полугодишњи извештај о свом раду, који је достављен 

руководству школе, у коме се констатује да током првог полугодишта ове школске 
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2021/2022 није забележен ни један случај нити једног вида насиља, нити  покушај насиља, 

нити је изражена  сумња на насиље. Тим је наставио свој континуитет у раду, да негује и 

подстиче атмосферу реда, рада и толеранције међу свим чиниоцима образовно-васпитног 

процеса. 

Организованом акцијом, којом је координирао Тим за заштиту, на свим пунктовима 

и у матичној школи, обелешен је Дан розих мајица, као Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља, 23.фебруара, 2022., последња среда у фебруару месецу. Уз креативне 

радионице, предавања наставника и дискусију са полазницима, уз фотографске 

забелешке, које су постављене на вибер групу Школе, дат је допринос развоју 

толеранције, емпатије, позитивног погледа на свет, као и директна подршка сваком 

полазнику, да докаже и покаже свој максимум у знању, вештинама, толеранцији, 

поштовању и самопоштовању. Посебан осврт је дат на специфичност сваког појединца, те 

према томе и потреба прихватања различитости међу људима. 

Активности под називом „Спортом против дрога ” и  „Дан планете Земље” , 

22.април, изведене су организовано на свим пунктовима, односно у природи на обали 

оближње  реке, или друге  водене  површине, под координацијом Тима, у смислу 

демонстрације значаја спорта за развој здраве личности. Такође, кроз примере чисте и 

загађене обале  и саме реке, полазници развијају, на лицу места, очигледно,  позитивну 

еколошку свест и одговорност у чувању и заштити наше локалне и природне средине 

уопште. Фотографске забелешке и видео материјал са лица места постављени су на 

званичној вибер групи школе, и послужиће у предстојећим радионицама за израду паноа, 

као очигледних наставних средстава, за одређене предмете. Кроз разговор са 

полазницима, наставници су постакли сваког полазника да буде одговоран и толерантан 

према сваком човеку, али и према свом животном простору. 

До краја школске године Тим је наставио са уобичајеним активностима, при чему 

треба истаћи, да није постојао ни један облик ни појава насиља, напротив, ниво 

мирољубивости и позитивне енергиј подигнут је на виши ниво, у односу на почетак 

школске године. 

Тим је извршио евалуацију и самоевалуацију свог рада и резултата свог рада, а из 

самих чињеница и коначног резултата: ниво насиља'једнак је нула, проценио да треба 

наставити у сличном стилу и у наредној школској години. 

12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
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Чланови тима у школској 2021/22. 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 четири састанка. Први је одржан 17.09.2021.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 равномерно 
подељена, договорено је да се због могућности неповољне епидемиолошке ситуације 
услед ширења корона вируса, коначна одлука донесе нешто касније.  
     Анализирани су подаци из прошлогодишњег истраживања на тему учења у условима 
пандемије корона вирусом. Сматра се да могу бити искоришћени за побољшање наставе 
на даљину, прилагођавање наставе онима који имају низак социоекономски статус и сл. 

     Други састанак је одржан 18.01.2022.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 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. У супротном тема истраживања ће бити из области 
„Постигнућа ученика“,  подручје истраживања из „Квалитета школских постигнућа“, а 
испитаници полазници школе. 
     С тим у вези договорено је да чланови тима 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.) 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.  

       Трећи састанак је одржан 8.4.2022. Састанку су присуствовали и по један члан тима за 
развој школског програма и развојно планирање. Разматрани су подаци о 
самовредновању из претходне четири године и како се могу корисно искористити за нови 
развојни план школе од 2022/23 – 2025/26 године и за развој школског програма. 
Нарочито су корисни подаци из 2017 године када су испитаници били и родитељи 
полазника. Такође подаци из 2019.године се могу озбиљно узети у обзир јер је 
учествовало 102 полазника школе. Општи је утисак да су жене мотивисаније за стицањем 
знања и вештина него мушкарци, и да на жалост трећина свих полазника похађа школу јер 
су приморане од стране других установа. Ово су подаци који се често јављају у 
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самовредновању. Осим њих и неки други су разматрани када је требало давати предлоге 
за евентуалне промене у развојном плану школе и развоју школског програма. Ове године 
ће подаци о квалитету школских постигнућа дати бољи увид у неке проблеме који су 
везани за одржавање наставе у условима пандемије корона вирусом. 
       Четврти састанак је одржан 1.7.2022. Разматрани су резултати истраживања из области 
квалитета школских постигнућа. Стиче се утисак да би било корисно на исту тему 
анкетирати и наставнике и стручне сараднике. Можда би до другачијих резултата дошли 
ако би иста питања поставили само полазницима осмог разреда, или полазницима који су 
у добром социоекономском положају. Могућности су бројне, али  неколико података који 
се истичу могу бити основа за даља истраживања.   
         Када погледамо  одговоре у целини уочава се једна тенденција да је већина сврстана 
у поље три (63.84 %) где су одговори који гласе „у већој мери тачно“. То значи да су 
испитаници углавном позитивно проценили квалитет школских постигнућа.  
       Овако висок скор у трећој колони може се тумачити и тиме да су све тврдње 
конструисане као позитивне, међутим на то смо рачунали и нисмо их мењали ради 
лакшег разумевања питања. У колони  4 где су одговори „тачно у потпуности“ има их 19,87 
%, у колони 2 где су одговори „у мањој мери тачно“ је 10,94 %, док је у првој колони 
најмање одговора (5,36 %) где су одговори „нетачно“.  
       Према мишљењу испитаника произилази да пандемија можда и није значајније 
утицала на усвајања знања. Детаљи истраживања са табеларним приказима се могу 
видети у архиви школе. У сваком случају, школа ће у оквиру самовредновања рада, које је 
обавезна да реализује, и даље испитивати квалитет школских постигнућа, а резултате 
истраживања ће чланови тима презентовати на следећој седници наставничког већа. 

13.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА 

У току школске 2021/22. године одржана су четири састанка школског тима. 
За руководиоца тима изабран је Стојан Младеновић. Утврђено је бројно стање 

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

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

Организовани су састанци поводом уписа полазника за нову, 2022/2023.годину. 
Контактиране су националне службе за запошљавање, центри за социјални рад, 
координатори на општинама, а такође је наставно особље са стручним сарадницима 
обилазило и терене. 
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Школа је у току године, за најугроженије полазнике, обезбедила помоћ у прибору, 
одећи и обући. 

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И  
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

У току школске 2021/2022 год. одржанa су четири састанка стручног тима.  
На првом састанку стручног тима договорен је план рада и сачиње списак активности као 
и  идеје за пројектну наставу ( по предметима и међупредметно, као и садржај, динамика 
и резултати). Предлог је био да се у циљу повезивања знања из више предмета два или 
више професора могу удружити да заједно држе час. Стављен је акценат на 
функционалности и на повезаност предмета.  
На другом састанку стручног тима анализирани су резултати пројектне наставе у вези 
важећих епидемиолошких мера у борби против корона вируса. Пројектна настава је 
укључила активно тражење информација о тренутно важећим епидемиолошким мерама 
које су полазници били дужни да нађу користећи знање из дигиталне писмености. 
На трећем састанку стручног тима анализирала се пројектна мастава о очувању планете 
земље. Пројектна настава се одвијала на одређеним пунктовима.Полазници су 
припремали предлоге о очувању животне средине у својој околини. У пројектну наставу 
биле су укључене и спортске активности по избору полазника.  Полазници су се одазвали у 
великом броју и показали висок ниво заинтересованости за овакав вид наставе. 
Четврти састанак стручног тима био је посвећен анализи успеха полазника и њиховој 
заинтересованости за активно вођење послова.  Свим заинересованим полазницима било 
је објашњено како најлакше да дођу до информација за налажење посла а уз помоћ 
националне службе запошљавања. 

15. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

     Чланови тима у школској 2021/22. су: 
1. ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ - директор, руководилац тима 
2. СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ - социјални радник 
3. РАДОВАН ТЕШИЋ - андрагог 
4. ВУКОСАВА МАТОВИЋ - наставник 
5. САНДРА СМИЉАНИЋ  - 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 четири састанка тима. Први је одржан 27.08.2021.г. Прво је обављен избор 
чланова и руководиоца тима. Затим се направио осврт рада тима у претходној школској 
години. Највише се разматрао рад у условима епидемије корона вирусом, полагања 
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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 учењу у условима 
пандемије искористи за побољшање наставе на даљину. Директорка је у својству 
руководиоца педагошког колегијума представила основне елементе оперативног плана 
рада школе на почетку школске године. То је захтевало Министарство просвете, а после 
усклађивања рада ова два тима приступило се изради Оперативног плана који се ШУ 
Београд дао на сагласност. 
     Други састанак одржан је 19.01.2022..године. Највише су разматрана питања 
методологије истраживања у оквиру самовредновања рада школе као обавезне 
активности тима. Повољна околност је што су сви запослени завршили прошле 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 
прилагођавање реалним условима које узрокује епидемија корона вирусом треба да 
постоји и код критеријума оцењивања.. 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. У сарадњи са тимом за самовредновање рада школе, обавиће се 
истраживање из кључне области „Постигнућа ученика“ и подручја истраживања „Квалитет 
школских постигнућа“.    
       Трећи састанак је одржан 27.5.2022.Разматрало се неколико питања у вези креирања 
развојног плана школе, пошто се активности тима за развојно планирање и тима за 
обезбеђивање квалитета и развој установе значајно преплићу. Развојни план истиче у 
октобру 2022. међутим неопходно је да неколико месеци раније буде завршен и као такав 
предат школском одбору на усвајање. Неколико аспеката се истиче као што је разматрање 
проширивања школског програма у смеру реализације обуке за једноставнија занимања у 
оквиру школе, побољшање механизама који доприносе смањењу осипања полазника итд. 
Разговарало се и о обнављању активности које су се практиковале пре пандемије корона 
вирусом јер је констатовано да постоји велика вероватноћа да је слабији контакт уживо са 
потенцијалним полазницима један од узрока мањег броја полазника у последње две 
године.  
       Четврти састанак је одржан 1.7.2022..Највише се разговарало о праћењу напредовања 
полазника. То је један од основних аспеката рада тима, а ове школске године је у оквиру 
самовредновања обављено истраживање из области квалитета школских постигнућа.  
Разлог за избор ове теме је претпоставка да би пандемија корона вирусом у претходне 
две године могла негативно утицати на ову област.  
       Чланови тима који су и чланови тима за самовредновање, презентовали су резултате 
истраживања. Произилази да битних промена у квалитету школских постигнућа нема, 
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међутим договорено је да се следеће године понови истраживање али са другим 
полазницима или да се на исту тему анкетирају наставници и стручни сарадници. 
Детаљније се може видети у извештајима тима за самовредновање рада школе. 
       Затим је обављено оквирно сумирање рада тима. Ове школске године се нешто више 
радило на аналитичко истраживачким подацима из ранијих година јер су се давала 
мишљења у креирању развојног плана школе који истиче крајем ове године. У праћењу 
компетенција наставника тежиште је било на увођењу у рад неколико нових колега, а сви 
наставници и стручни сарадници су наставили са самообразовним активностима везаним 
за рад у затвору, јер школа од 2018 године има неколико одељења у КПЗ „Падинска 
скела“. 

16. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

     Чланови тима у шк.2021/22. су били: 
Наставници: 
- Вукосава Матовић 
- Бранка Илић 
- Стојан Младеновић 

Стручни сарадници: 
- Сњежана Павловић 
- Радован Тешић - руководилац 

     Одржана су четири састанка тима. Први је одржан 17.09.2021. Обављена је кратка 
презентација основних елемената Оперативног плана рада школе за почетак школске 
године. Анализирали су се и подаци прошлогодишњег истраживања о самовредновању 
рада школе. Процењено је да се неки подаци који се односе на отежавајуће аспекте учења 
на даљину могу искористити за унапређење овог вида наставе. Пошто ће Град Београд 
највероватније обезбедити додатна електронска информатичка средства, сматра се да ће 
се настава ефикасније одвијати ако се епидемиолошка ситуација са корона вирусом 
погорша. 
Велика је вероватноћа да ће се ове школске године повећати број полазника који ће 
обавити неку од обука за занимање коју организује Национална служба за запошљавање. 
Овај део школског програма је последњих година био у стагнацији, управо због 
неповољне епидемиолошке ситуације.  

     Други састанак је одржан 21.01.2022.г. Разговарало се о праћењу и вредновању 
резултата рада полазника. Иако се успех полазника побољшава у неким годинама општи 
је утисак да није то што је значајно већ да полазници нешто лакше остварују постављене 
им образовне задатке. Могуће је да неки други фактори изван образовања имају 
одређену улогу (социјализација, материјални статус полазника и сл.).  
     Затим се говорило о унапређивању квалитета образовно васпитног рада у школи. 
Тежиште је било на повећању броја полазника осмог разреда који су укључени у обуке за 
занимања. Национална служба за запошљавање је често интегративни фактор између 
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осталих актера па је договорено да се разни проблеми у вези обука за занимање пријаве 
обавезно и овој установи. 
     На крају се разматрало о неколико „сценарија“ уколико се ситуација са корона вирусом 
погорша. Ипак се нема пуно избора због слабих техничких могућности полазника, па је 
закључак да се настава на даљину не може одвијати као у редовним школама. 

Трећи састанак је одржан 8.4.2022.Чланови тима су обавештени о теми у оквиру 
самовредновања рада школе а то је „Квалитет школских постигнућа“. Пошто се тиме бави 
и тим за развој школског програма договорено је да се заједнички организује анкетирање, 
обрада података и њихово анализирање. Разматрала се и могућност проширивања 
школског програма у смеру реализовања теријске и практичне наставе за занимања, 
једноставније обуке за занимања и сл. Иако образовне потребе полазника за тиме постоје 
и оне се задовољавају у оквиру Националне службе за запошљавање, примећено је да је 
опао број полазника који се одлучује за обуке за занимања у НСЗ-у. Због тога су 
разматране правне, организационе, техничке и дидактичке могућности школе. Закључак 
је да могућности постоје уколико се значајније промени ситуација обучавања за 
једноставнија занимања.  
       Четврти састанак је одржан 1.7.2022. Разматрало се побољшање сарадње, искустава 
између овог тима и тима за развојно планирање. Томе нарочито погодује околност што је 
израда развојног плана при крају а четворогодишњи школски програм истиче наредне 
године. Због тога су Сњежана Павловић и Радован Тешић као чланови оба тима, на овом 
састанку презентовали најзначајније промене у развојном плану које би могле бити 
корисне у изради школског програма. То се највише односило на проблем све слабијег 
реализовања обука за занимања која су саставни део Функционалног основног 
образовања одраслих. Део решења овог проблема могло би бити реализовање обука за 
занимања у оквиру школе. Међутим, пошто то захтева значајно финансијско улагање, 
прилагођавање са правилницима о раду, добијање разних дозвола од Министарства 
просвете, договорено је да се додатно испитају реалне могућности реализације иако су 
намере оправдане.  

       

17. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

         Чланови тима у школској 2021/22. години били су: 
Сњежана Павловић-стручни сарадник 
Данијела Матић - наставник разредне наставе 
Радован Тешић - стручни сарадник-руководилац тима 
     Одржана су четири састанка тима. На првом састанку одржаном 20.09.2021. године 
највише се разговарало о сарадњи са другим тимовима школе. Разлог томе је што су 
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чланови тима најпре одговорни за програм инклузивног образовања у оквиру кога се 
ради и индивидуални образовни план уколико буде потребно. 
       С тим у вези надовезало се и  поређење рада тима у уобичајеним околностима и у 
условима неповољне епидемиолошке ситуације.  Дато је и неколико предлога за промене 
у Годишњем плану рада тима. 
     Други састанак је одржан 14.01.2022.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, помоћ члана породице итд. Ипак, 
претпоставља се да и у тим условима настава вероватно не би била једнако ефикасна као 
и у уобичајеним околностима. Пошто није било полазника који раде по ИОП-у три члана 
тима су се распоредили по образовним циклусима ради помоћи наставницима у 
реализацији наставе за полазнике који нешто теже прате наставу, живе у нехигијенским 
насељима, имају слабу подршку породице у образовним активностима и сл.   
       Трећи састанак је одржан 1.4.2022. Разговарало се о неколико активности које треба 
да обављају чланови тима у овом периоду. Ради се о томе да у овој школској години нема 
ниједног полазника који наставу похађа по ИОП-у па су чланови тима распоређени у 
другим активностима инклузивног образовања. У овом периоду почињу припреме за 
пробни завршни испит, предуписне активности за наредну годину, веће ангажавање 
заправилан избор занимања и сл. Једна од активности тима за инклузивно образовање је 
учешће у развојном планирању школе. Пошто ове године истиче четворогодишњи 
развојни план чланови тима су обавештени шта је чија обавеза у изради развојног плана 
школе. Идентификовање оних без завршене основне школе је у последње две године 
знатно теже због пандемије корона вирусом. Због тога је договорено да се прошири 
сарадња са свим установама са којима школа сарађује, а највише сада када следе 
предуписне активности и припреме за пробни завршни и завршни испит. 
       Четврти састанак је одржан 9.6.2022. Тежиште састанка је било на уписним 
активностима које се одвијају у мају и јуну 2022. Чланови тима су ту доста ангажовани јер 
су и чланови тима за инклузивно образовање, а нарочито када у неким годинама нема 
ниједног полазника који ради по ИОП-у. Направљен је распоред изласка на терен, не само 
у насеља где полазници живе већ и распоред састанака са представницима локалне 
самоуправе, Општинским центрима са социјални рад, Националном службом за 
запошљавање. Приметна је тенденција мањег броја уписаних у последње три године. 
Један од разлога може бити и пандемија корона вирусом, међутим школа и друге 
установе испитују мањи број уписаних јер се може десити да је укупан број становника 
мањи, мањи је број лица без основне школе итд.   

  

18. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
НАСТАВНИКА 

Чланови овог тима су: 
Љиљана Петровић- директор школе 
Радован Тешић- андрагог 
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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 

План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника текао је  по предвиђеном 
плану: кроз дидактичко методичка усавршавања и усавршавања у ужој наставној области.  
Облици стручног усавршавања наставника и стручних сарадника су:  
- усавршавање у струци путем семинара 
-предаваања и саветовања у организацији Министарства просвете РС 
 -предавања у организацији стручних органа у школи,  
-посета огледним часовима,  
-увођење иновација у настави, 
-организовање предавања од стране просветно-педагошке службе. 

Од почетка ове школске године наш тим је одржао  четири састанка.  
Тим је на својим састанцима разматрао предлоге колега, пратио њихова интересовања и у 
складу с тим смо бирали семинаре. Направљене су табеле са свим одслушаним 
семинарима и окачене на огласну таблу како би сваки наставник имао увид  и био упознат 
са стањем стечених бодова. Дат је предлог како да се уради лични портфолио наставника  
и како би могао да се уради за полазнике. 
Огледни часови су организовани и спроводђени по плану, часовима су присуствовали 
директор школе и андрагог или помоћници директора, на тај начин је праћена примена 
знања стечених на семинарима. 
На жалост и ове године изостали су Сусрети учитеља у организацији Друштва учитеља 
Београда, догађај коме се наши учитељи посебно радују. 
Табеле са интерним бодовима треба да се предају андрагогу пре одласка на годишње 
одморе. 
Сертификати семинара треба да су предати како би се завели у базу података. 
 ОДСЛУШАНИ СЕМИНАРИ: 

1.  30.9. 2021. Дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник- увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образоних материјала. Обука је одржана 
путем интернета, трајала је две недеље, након чега је следила израда домаћег 
задатка (обухвата примену наученог кроз индивидуални рад у практичним 
условима).Семинар носи 19,5 бодова. 

2. 3.12.2021. организоване су две обуке на Windows 10, MS Office 365 и MS Intune. 
Обе обуке су одржане онлајн путем MS Teams-a (биле су бесплатне), за оне који 
нису пратили уживо снимци су доступни на адреси: www.e-nastava.rs. 
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3.   Семинар- обука Израда ЕУ пројеката, одржана је у два термина 21.12. и 
28.12.2021. од 10-14 сати, преко Зум апликације. 

Овој обуци присуствовали су сви чланови Пројектног тима школе. 

4. Вештине за адолесценцију-превенција злоупотребе психоактивних супстанции 
ризичног понашања младих, 24 бода; одржан 30.3.-1.4.2022. 

5. Обука за дежурне наставнике на завршном испиту у основном 
образовању,14.6.2022. Такву обуку прошли  су и наставници који су прегледали 
тестове 

-Одржан је већи број вебинара  на који су се наставници пријављивали по личним 
жељама и у складу са својим интересовањима. 
-У овом периоду најчешћи су вебиари посвећени презентацијама уџбеника разних 
издавача (Клет, Нови Логос, Фреска, Вулкан знање).  
Велики број наших колега одслушао је вебинар  на тему „Са стручњацима на вези - 
безбедно током пандемије“, који је припремио тим стручњака Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 
- Наши наставници на састанцима својих актива размењују искуства, заједничким снагама 
припремају материјал за рад, уводе иновације у настави. 

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 школске 2021/2022  године је имао четири састанка. 
У саставу тима, као и до сада били су: Љиљана Петровић, Сњежана Павловић, Кристина 
Продановић, Радован Тешић и разредне старешине 3 циклуса. 
  

 Први састанак је одржан 25.10.2021.године. Обављен је кратак преглед активности 
у прошлој и направљен годишњи план рада за текућу школску годину. Највише пажње је 
посвећено проширењу активности тима ради побољшања сарадње школе са 
полазницима и њиховом даљем школовању. Школу похађају полазници који су 
малолетни, па је увек корисно побољшавати сарадњу са члановима породице полазника. 
Осим тога већина полазника је веома ниског социоекономског статуса, па је породица и 
породични односи често подстицај, али и баријера у укључењу у образовне активности.  
Такође,велики број наших полазника живи у осетљивим породицама,а неки чак и у 
хранитељским,тако да нам је помоћ Центра за социјални рад од великог значаја. И ове 
године, акценат ће бити наставак школовања наших полазника јер већини недостаје 
подршка породице. 

      Други састанак одржан је 07.12.2021. године. Проширење рада тима дало је 
ефекта у смислу да је више наставника укључено у разговору о њиховом даљем 
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школовању. Разредне старешине ће обавити разговор о њиховом професионалном 
развоју,такође и стручни сарадници ће бити ангажовани чешћим посетама пунктевима и 
уколико се створе ускови разговараће и са члановима њихове породице. Велику подршку 
у ангажовању полазници имају и од Националне службе за запошљавање. 

Трећи састанак  је одржан 25.3.2022.године. Чланови Тима су сагласни да се одмах 
након пробног завршног испита полазници упознају са обавезама око полагања завршног 
испита које ће се одржати у јуну месецу. Разредне старешине и Тим ће имати све потребне 
информације око уписа у трогодишње и четворогодишње стручне школе. Сарадња са 
Националном службом за запошљавање се наставља. И ове године полазници наше 
школе биће обавештени о тачном датуму одржавања бесплатних обука које они 
организују. 

Последњи(четврти) састанак за ову школску годину је одржан 20.6.2022.године. 
Разредне старешине 3.циклуса су на часовима одељењског старешине обављале 
разговоре са полазницима о даљем школовању, али и са њиховим родитељима. Међутим, 
као и до сада, веома мали број полазника је заинтересовано за упис у средње школе, 
подршка родитеља је минимална. Већина је изјавила да ће школовање прекунути након 
завршеног осмог разреда а мали број њих да ће уписати неки занат или завршити неку 
обуку. Након објављивања коначних резултата полагања завршног испита полазници и 
родитељи ће моћи попунити листе жеља уз помоћ  разредних старешина у просторијама 
наше школе. 

20. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ДОДАТНУ И ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

Тим за програм допунске и додатне наставе образован је школске године 2021/2022 у 
саставу: 

1. Бранка Дамјановић 
2. Светлана Радоњић 
3. Љубица Зивговић 
4. Драгана Савић 
5. Драгана Младеновић 
6. Вучић Краковић 
7. Љиљана Петровић, наставник разредне наставе 
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8. Гордана Кртинић Шимуновић руководилац тима 

Тим за програм додатне и допунске наставе одржао је четири седнице.  

Прва седница је одржана дана 13.09.2021. године. 
Наставници су израдили прелиминарни годишњи план на основу искустава из претходних 
година. План је благовремено достављен. 
Направљен је списак полазника за допунску и додатну наставу. 
Закључено је да се у овој школској години,  повећао број полазника којима је потребна 
допунска настава , а смањен је број полазника којима је потребна додатна настава. 
Предложено је да се допунска и додатна настава обављају на терену обзиром да се и 
редовна настава одвија на терену. 
Седници су присуствовали сви наставници. 

Друга седница је одржана дана 19.11.2021. године.  
Тим за програм додатне и допунске наставе закључио је да се проблеми понављају као и 
претходних година. Допунска настава се организује за полазнике који заостају са 
усвајањем градива због болести, психичких и физичких недостатака, тешких материјалних 
проблема, помањкања радних услова у кући, удаљености школе од куће, честих 
изостанака са наставе и осталих проблема. 
Седници су присуствовали сви наставници. 

Трећа седница је одржана дана 24.03.2022. године. 
Наставници прате и контролишу напредак полазника додатне и допунске 
наставе. Спискови полазника за допунску наставу се допуњавају новим 
полазницима за шести и осми разред. 
Допунска и додатна настава се обавља на терену, за свако одељење посебно. 
Седници су присуствовали сви чланови тима. 

Четврта седница је одржана дана 10.06.2022. године. 
Евиденцијом одржаних часова додатне а нарочито допунске наставе,тим за 
програм додатне и допунске наставе,закључио је да се проблеми претходних 
година понављају. 
Провером  присутности полазника часовима допунске наставе,увидели смо да много 
изостају,као и на редовној настави. Полазници који су евидентирани за 
додатну наставу,долазе редовно и на додатну наставу. 
Седници су присуствовали сви наставници. 

21. ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ 

Садржај програма предвиђен за школску 2021/22. год. остварен је следећом динамиком:  
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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 
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.fes¤valnauke.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.  
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             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. 

- Одржане су разне креативне радионице у којима су полазници могли да искажу 
своју маштовитост и креативност, као и разна предавања на тему полно 
преносивих болести и болести зависности. Полазници су активно учествовали. 

- Међународни Дан жена, 8. март обележен је на сваком пункту, где смо се 
подсетили на борбу за једнакост, право гласа и еманципацију жена. 

- Полазници су имали могућност да у ''Ноћи музеја'' посете разне музеје ( ПТТ, 
Народни музеј...), као и одређена позоришта.  

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

   

Током школске 2021/2022.године Тим за развој спорта и спортских активности се састао 4 
пута. Одржане су две седнице од септембра до децембра и две седнице од јануара до 
маја.  
Прва седница одржана је 7. октобра 2021.године. Разматран је следећи дневни ред: 

1. Утврђивање плана и програма рада спортске секције  

2. Планирање активности спортске секције  за школску 2021/2022.годину 

Разматрајући прву тачку дневног реда, закључено је да ће активности спортске 
секције зависити од нивоа интересовања полазника, услова на терену  и 

 77



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 2021/2022.	

могућности школе. Обавиће се разговор са полазницима на свим пунктвима ради 
утврђивања интересовања за поједине активности. 

Када је реч о другој тачки дневног реда, планирано је формирање секције за 
фудбал, уколико се стекну услови и уколико постоји интересовање полазника за 
шетњу савским кејом. 

Друга седница одржана је  3. децембра 2021. године. Разматран је следећи дневни 
ред: 

1. Анализа планираних активности Тима за развој спорта у првом полугодишту 

2. Планирање предавања о значају спорта и спортских активности за очување и 
побољшавање  здравља 

Разматрајући планиране активности Тима за развој спорта и спортских 
активности за прво полугодиште, закључено је да не постоји довољно 
интересовање за реализацију рада секције за фудбал. На основу претходно 
обављених разговора, ученици су као немогућност укључивања у секцију 
наводили, здравствено стање, породичне и радне обавезе.  
Током новембра 2021.године, организована је и изведена шетња савским кејом 
и центром града. 

Током другог полугодишта, школске 2021/2022.године, планирано  је 
предавање о значају спорта и физичких активности за очување здавља. 
Предавања  ће се реализовати у склопу ЧОС-а.  

Трећа седница одржана је 14. Марта 2022.године . Обухваћен је следећи 
дневни ред : 

1. Организовање спортских игара на пунктовима 

2. Организовање шетње са полазницима наше шкле по пунктовима и 
планирање спортских игара  

3. Организовање шаховског такмичења 

Организовање спортских игара на пунктовима  реализовано је са руководиоцима 
пунктова и разредним старешинама. Захваљујући донацији спортске продавнице  ,, Ђ а к “ 
обезбеђено је више лопти са кошаркашке, фудбалске и одбојкашке активности и одређен 
број вијача.  Ови реквизити су распоређени на терене, али и одређен број се налази у 
резерви у матичној школи.  

 78



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 2021/2022.	

Сви заинтересовани полазници који су изразили жељу за индивидуалним спортским 
активностима су добијали жељене спортске реквизите. Услед недовољног броја 
полазника на пунктовима, није било могуће организовати колективне игре.  
У периоду од 13-16.априла 2022.године реализована је шетња са полазницима до 
занимљивих локација на подручју пункта. Том приликом, предметни наставници су 
говорили ученицима о занимљивостима посећеног места. На крају планиране шетње и 
предавања, ученици су имали прилику да играју жељену колективну игру или 
индивидуалну  спортску активност. Учешће су узели сви полазницици.  Шетња и спортске 
активности су реализоване у сарадњи са Тимом за заштиту од насиља. 
Почетком маја, планирано је такмичење из шаховске секције. Услед недовољно 
пријављених полазника, планирано такмичење је отказано.  

Четврта седница одржана је 13.маја 2022.године. На седници су разматране следеће 
тачке:  

1. Анализа рада полазника из области спортских активности  

2. Анализа успешности планова и предузетих активности из области спорта током 
школске 2021/2022.године и предлози за даље унапређење рада Тима 

На четвртој седници Тим је сумирао досадашњи рад у школској 2021/2022.години. 
констатовани су исти проблеми, а коју су у вези са спортским активностима. Ти проблеми 
су, када је реч о колективним играма (фудбал, кошарка,одбојка) број полазника који 
долази на пункт или школу, старосна доб и полна неуједначеност. Боља ситуација је у 
оним спортским активностима који се могу изводити индивидуално, у пару или мањој 
групи.  
Током текуће школске године у плану је било формирање фудбалске и(ли) кошаркашке 
секције и(ли) одбојкашке секције. Услед  велике старосне неуједначеностикао и пословних 
обавеза полазника, који им онемогућавају редовнији долазак на наставу, нисмо успели да 
остваримо тај циљ.  У наредој школској години покушаћемо да спојимо неколико ближих 
пунктова, и да од редовнијих ученика оформимо један тим. Тим се усагласио да се током 
зимског распуста, када не могу да се реализују активности напољу, пажњу фокусирамо на 
телесне вежбе у учионици  или на шаховске игре или игре са доминама. Ове активности 
би се спроводиле пре или након часова, у школи или на пункту.   
            

                                   

23. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Садржај програма предвиђен за школску 2021/22. год. остварен је следећом динамиком:  
Анализа рада у претходној школској години (септембар, октобар, новембар, јануар, март, 
април) утврђено је: 
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- 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 
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.fes¤valnauke.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 
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-  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. 

- Одржане су разне креативне радионице у којима су полазници могли да искажу 
своју маштовитост и креативност, као и разна предавања на тему полно 
преносивих болести и болести зависности. Полазници су активно учествовали. 

- Међународни Дан жена, 8. март обележен је на сваком пункту, где смо се 
подсетили на борбу за једнакост, право гласа и еманципацију жена. 

- Полазници су имали могућност да у ''Ноћи музеја'' посете разне музеје ( ПТТ, 
Народни музеј...), као и одређена позоришта.  

24. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Одржана су четири састанка Тима за здравствену заштиту на којима су присуствовали сви 
чланови тима:Вукосава Матовић,Вучић Крајковић,Кристина Продановић и Слађана 
Кнежевић-Цвијетић,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 
ш и р е њ а в и р у с а ( о б а в е з н о н о ш е њ е з а ш т и т н и х м а с к и у ш к о л с к и м 
просторијама,дезинфекција руку и поштовање дистанце). 
Полазници су редовно добијали пригодан материјал са упутствима и саветима о мерама 
заштите на вибер групе. 
Такође су редовно извештавани и о значају имунизације за стицање колективног 
имунитета и о најближим домовима здравља где могу примити вакцину и урадити тестове 
на корона вирус,уколико осете било какве респираторне тегобе,поготово у време када су 
се појављивали нови сојеви корона вируса. 
У пролеће,када се број инфицираних знатно смањио, 
и мере су попустиле. 
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Није више било обавезно ношење заштитних маски,али је и даље остала препорука да је 
сигурније да се маске носе у затвореним просторијама у којима борави већи бр.људи, 
јер епидемија није прошла. 

Осим ових мера заштите од корона вируса,полазници су често упозоравани и о штетности 
пушења и дуванског дима на здравље пушача,али и непушача који бораве с њима у истим 
просторијама,као и на то какве све последице дувански дим може изазвати. 

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 прве половине  школске године 2021/22. године одржао три  
састанка: 17. 09. 21. 10. И 27. 12. 2021. Године.  

НА ПРВОМ САСТАНКУ ОДРЖАНОМ 17. 09. 2021. ГОДИНЕ ПЛАНИРАЛИ СМО  
АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. 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. 

КОНСТАТОВАНИО ЈЕ ДА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ТРЕБА ПОЧЕТИ ШТО ПРЕ ЗБОГ ЛОШЕГ 
МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА НАШИХ ПОЛАЗНИКА. 

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. 
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ДРУГИ САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН 21. 10. 2021. ГОДИНЕ И РАЗМАТРАНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ ТЕМЕ: 
АНАЛИЗА ДОНАЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ DJAK D. O. O. ПОТРЕБА ЗА НАСТАВКОМ ДОНАЦИЈА, 

ДОНАЦИЈА  КАРАТА ЗА ПРЕДСТАВЕ НАРОДНОГ И БЕОГРАДСКОГ ДРАМСКОГ 
ПОЗОРИШТА 

Компанија  DJAK D. O. O. Је у неколико наврата донирала обућу за полазнике наше 
школе, до сада три пута у месецу јуну, августу и септембру ове године. Полазници су 
истакли да је донација била корисна и да би волели да и даље добијају обућу. Као и 
претходних година обратили смо се и ХХУ „Хлеб Живота“ за помоћ међутим ове године 
нису имали могућности да помогну нашим полазницима. 

Што се тиче сарадње са Народним и Београдском драмском позориштем, сарадња 
се наставља, сада у мањем обиму донирају карте због епидемиолошке ситуације. 

ТРЕЋИ САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН 27. 12 2021. СА  ТЕМОМ: АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА 
ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА ПОЛАЗНИКА 

Како су наши полазници угрожени са сваке стране питање помоћи је нешто што је 
стална потреба. Да ли се ради о појединачним случајевима (наставници су сакупљали 
гардеробу коју смо према потребама прослеђивали на пунктове). У наредним месецима 
планирали смо се да се обратимо Црвеном крсту за помоћ у хигијенском прибору,  
Беозооврту за бесплатне карте.  

ЧЕТВРТИ САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН  22. 02. 2022. СА ТЕМОМ:  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА 
РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА, МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ 

НАСИЊА 
Сутра  је последња среда у фебруару, „Дан розe мајица“ и Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља. Прихваћен је 2007. године, након догађаја у једној канадској 
провинцији, где је ученик једне школе дошао обучен у розе мајицу. Група вршњака 
починила је брутално насиље над њим, не знајући да је дечак тим чином подржао своју 
тешко оболелу мајку од карцинома. Сутрадан су сви његови другови обукли розе мајице у 
знак подршке и као симбол борбе против вршњачког насиља. Тиме је розе мајица постала 
заштитни знак, као и подршка сваком детету које доживи насиље.  

Обележавање данашњег дана има за циљ промовисање толеранције, емпатије, 
поштовања различитости, развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање 
конфликата. 
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Вршњачко насиље постоји у различитим облицима. У циљу подизања свести о 
овом проблему, важно је учити о  ненасилној комуникацији, разговарати са њима о томе 
како да препознају насиље, али и охрабрити их да га пријаве.  У том погледу урађено је 
много протеклих година  кроз низ кампања за спречавање насиља у школама.  

Другу годину за редом у нашој школи  обележавамо Дана ружичастих мајица 
којима пропагирамо борбу против вршњачког насиља за  здраво и безбедно одрастање. 
Планирали смо да се тим укључи у активности за обележавање по пунктовима. Претходне 
године полазници су облачили ружичасте мајице и уз помоћ наставника на пунктовима 
правили паное са порукама против насиља. Такве активности планирамо и ове године. 
  

ПЕТИ  САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН 11. 103. 2022. ГОДИНЕ И РАЗМАТРАНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ 
ТЕМЕ: ДОПИС ЗООВРТУ ЗА ДОНАЦИЈУ КАРАТА ЗА ПОЛАЗНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ, 

ДОПИС ЦРВЕНОМ КРСТУ ЗА ДОНАЦИЈУ  ЗА ПОЛАЗНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ 
АКЦИЈЕ ПОВОДОМ УПИСА ПОЛАЗНИКА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ПРОГРАМ 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОЛАЗНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

Као и претходних година школа ће упутити молбу за бесплатне карте  за 
БЕОГРАДСКИ ЗООВРТ.Сваке године БЕОГРАДСКИ ЗОЛОШКИ ВРТ донира карте за посету 
врту за полазнике наше школе ма чему смо им бескрајно захвални јер је сваке године 
велико интересовање. Посету ће вероватно реализовати у месецу мају текуће школеске 
године 

Упис полазника у наредну школску годину је акција која почиње марта сваке 
календарске године и траје до септембра. У  оквиру уписних активнсти је и тражење 
донација у виду школског прибора и хиигијенског материјала за који ћемо се обратити 
Хлебу Живота као и сваке године као и Црвеном Крсту Београда 

У оквиру програма   ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ за полазнике наше школе, на 
предлог наших полазника контактираћемо следеће школе:Хемијско технолошку 
прехрамбену школу, ГСП. Школу за негу лепоте, Графичку школу, Школу за дизајн текстила, 
Кожарску школу, Туристичко угоститељска школа. Ове године ћемо програм 
професионалне орјентације спроводити упознавајући полазника преко флајера и 
разговора јер школе ове године нису још у могућности да нас приме. 

  
ШЕСТИ  САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН  08. 04. 2022. СА  ТЕМОМ: РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПЛАНОВА ЗА УПУЋИВАЊЕ ДОПИСА ЗА ДОНАЦИЈЕ 

Како сам телефонским путем договорила са надлежним дописи за донације су  
написани и биће  упућени ЗООВРТУ, Музеју Николе Тесле, Црвеном Крсту Београда и 
Хлебу живота. Дописи ће, према усменим договорима, бити написани у току месеца а 
реализацију очекујемо у мају месецу такође по договору. 
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СЕДМИ  САСТАНАК ЈЕ ОДРЖАН  12. 05. 2022. И БИО ЈЕ ПОСВЕЋЕН ТЕМАМА    
ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ И АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ ПОЛАЗНИКА, 

ПОСЕТА ЗООВРТУ, МУЗЕЈУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА „МОЋ МУЗЕЈА“ 

Седмa  седница  је одржана  12. 05. 2022. На састанку  се разматрало следеће: 
припреме за предстојеће полагање Завршног испита и анализа успеха пред крај школске  
године. Као и претходних година и наши полазници су обавезни да полажу завршни испит 
на крају школске године без обзира да ли се уписују у средњу школу или не.Ове школске 
године имали смо 12 одељења трећег циклуса.  Што се тиче успеха   полазника је 
завршило  трећи циклус и приступиће завршном испиту. 

Полазници наше школе посетили су Музеј Николе Тесле 09. 05. 2022. Године. 
Двадесетак полазника са наставницима су слушали предавање о Николи Тесли, како је из 
малог Личког места Смиљан кренуо у Европу да се школује а после у Америку и постао 
један од најблиставијих умова човечанства. Полазници су нучествовали у експериментима 
и прошли кроз музејску поставку. Посета ЗООВРТУ је реализована и такође наишла на 
одушевљење међу полазницима, као и сваке године. 

Манифестација Дани музеја ове године ће бити   реализована  под називом МОЋ 
МУЗЕЈА  у времену од  14 до 20 маја и наши полазници  ће се као и претходних година 
укључити обиласком музеја. 

         

26. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

На почетку школске 2021/2022. године направљен је план рада Стручног тима за програм 
заштите животне средине. Чланови тима су:   Вукосава Матовић, Марина Mаксимовић, 
Драгана Нешић, Гордана Кртинић – Шимуновић и Јелена Марковић.  

У току школске године одржано је пет седница  Стручног тима за програм заштите 
животне средине. 

Прва седница Тима одржана је 20.09.2021. 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 4.11.2021. 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. 

Трећа седница Тима одржана је 28.1.2022. године. Разговарали смо о планирању 
предавања на теме „Национални дан без дувана“ и обележавању светског дана 
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мочварних станишта. Пкланиране су радионице израде предмета од пластичних чаша и 
предмета од папира. Учествују полазници свих циклуса. Радови ће бити изложени на 
пунктовима где се одржава настава. 

Четврта седница Тима одржана је 7.03.2022. године. Планирана је радионица „Спортом 
против насиља“ како би се обележио  Дан планете Земље.Учествују полазници свих 
циклуса.  Обрађена је тема „Улога младих у заштити здравља и човекове средине“. 
Планирано је да се скорије време одржи радионица прављења саксија од пластичних 
флаша и балона. 

Пета седница Тима одржана је 17.05.2022. године.  Разговарали смо о успешности 
реализације радионице  „Спортом против насиља“ поводом  дана планете Земље .  
Обележен је Светски дан животне средине адекватним предавањем  полазницима свих 
циклуса. Разговарало се о Програму рада Тима за заштиту животне средине за наредну 
школску годину и наставници су задужени да изнесу своје предлоге. 

27. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

     Чланови тима у школској 2021/22. години били су: 

1. РАДОВАН ТЕШИЋ - стручни сарадник  
2. СЊЕЖАНА ПАВЛОВИЋ - стручни сарадник, руководилац  
3. КРИСТИНА ПРОДАНОВИЋ-предметни наставник 
4. МИНА ЂОКОВИЋ-наставник разредне наставе  

     Одржана су четири састанка тима. Први је одржан 13.10.2021. 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. 
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          Други састанак је одржан 17.01.2022.г.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 различитим  ситуацијама, тако да је школа делимично 
то кориговала због специфичности образовног рада са одраслима.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.  

Трећи састанак је одржан 1.4.2022. Разматрало се питање подршке породица полазника за 
завршетак и наставак школовања. Постоје солидне могућности да се ова подршка развија 
пошто школа тесно сарађује са Центрима за социјални рад и Националном службом за 
запошљавање, а многи полазници или њихови чланови породице користе неке услуге 
ових установа. Друго питање је било о пробном завршном и завршном испиту. Неколико 
тема су увек актуелне као што је информисање полазника и њихових родитеља о 
изменама о правима и обавезама везаним за завршни испит, помоћ при правилном 
избору занимања и сл. Иако су сви полазници информисани о обавезности полагања 
завршног испита да би се завршила основна школа, још увек је ранијих година било по 
неколико неоправданих неизлазака. У оквиру професионалне оријентације полазника 
последњих година све већи ефекат се постиже упућивањем полазника на сајтове средњих 
школа, јер углавном имају „паметне телефоне“. 
       Четврти састанак је одржан 9.6.2022. Разматрало се неколико питања важних за 
завршетак школовања и уписне активности за наредну школску годину. Нарочито се 
истакло да вреди покушати са искорењивањем неоправданог неизласка на завршни 
испит. Сматра се да код малолетних полазника породица или старатељи могу доста 
помоћи па је договорено да разредне старешине, као и ранијих година, покушају са 
благовременим информисањем о значају, правима и обавезама приликом завршетка 
школовања. Предуписне активности које се обављају у мају и јуну, имају за циљ да се 
полазници или упишу или да се информишу о обавезности и значају завршетка основне 
школе. И овде породице потенцијалних полазника имају велику улогу. Због тога је 
договорено да се у ова два месеца повећа излазак на терен (насеља у којима полазници 
живе) пошто је у претходне две године то било смањено због пандемије корона вирусом. 
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28. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Стручни тим за програм рада школске библиотеке у току школске 2021/2022. 

године састао се 4 пута: 1. 10. 2021, 1. 12. 2021, 25. 02. 2022 и 13. 06. 2022. 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 Стручног тима за програм рада 

школске библиотеке. Чланови Тима су упознати са извештајем  о завршеној ревизији и 

отпису библиотечке грађе. Ревизија и отпис библиотечке грађе обављени су у периоду од 

5. 5. 2021. до 30. 11. 2021. године. Коришћен је метод ревизије помоћу електронског бар – 

код читача (аутоматски из базе података). Записник о ревизији је заведен под бројем 1324 

(25.11.2021), а извештај под бројем 1323 (25.11.2021). Одлука о отпису заведена је под 

бројем 1449 (22. 12. 2021). Народној библиотеци достављене су јединице које је желела 

да задржи, а остале су отписане, што документује потврда из Народне библиотеке 0201-ca 

(1. 3. 2022). 

 На састанцима је било речи о анализи постојећег фонда књига, одабиру 

одговарајуће литературе за Светог Саву, набавци стручне литературе, увећању 

библиотечког фонда, упису полазника и обележавању важнијих датума, као што је 

Међународни дан писмености, Месец књига, Свети Сава, Међународни дан мира, 

Међународни дан матерњег језика, Дан река... 

Библиотечки фонд је, донацијама и буџетом који је школа издвојила за нове књиге, 

закључно са месецом јануаром, увећан за 31 издање. Фонд лектире обогаћен је новим 

делима, која нису била део библиотече грађе. Књиге се редовно евидентирају у 

електронском програму. Електронски програм на крају месеца јула 2022. године броји 

2576  јединица (у електронском систему посебно су обележене отписане једнице, којих је 
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током отписа било 454). Колегница Јасмина Сибиновски донирала је школи 80 књига из 

личне библиотеке, које ће благовремено бити заведене. 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 у сарадњи са разредним старешинама омогућава полазницима приступ 

библиотечкој грађи која их занима.  

Тим за програм рада школске библиотеке осмишљава начине за обележавање свих 

важнијих културних датума,  сарађује са осталим школским тимовима и наставницима, 

подстичући међупредметну корелацију и сарадњу међу колегама приликом реализовања 

различитих активности. Навешћемо неколико успешно реализованих активности.  

П о в о д о м п л а н и р а н и х а к т и в н о с т и н а к о н о д с л у ш а н е 

обуке Унапређивање међупредметне компетенције ученика: Одговоран однос према 

здрављу, стручни сарадник – библиотекар, у сарадњи са колегама, организовао је и 

спровео две ваннаставне активности из домена компетенције: 

1.    Ваннаставна активност – Трибина Превенција злоупотребе и упознавање о 

штетностима ПАС (24.9.2021) 

2.    Ваннаставна активност - Радионица СВИ СМО ЈЕДНАКИ, АЛИ 

ЈЕДИНСТВЕНИ (Афирмисање родне равноправности поводом обележавања 

Светског дана науке) (4.10.2021) 

Тим је подржао реализовање радионице професорке Зоре Копуновић Предрасуде, 

стереотипи и дискриминација, која је одржана у децембру месецу 2021. године. 

Библиотекар Школе био је модератор. Тиме је остварена сарадња са тимом за превенцију 

насиља. Поводом Европског дана науке организовано је гледање документарног филма о 

Михајлу Пупину, Пупинова бајка, што је реализовано 8. 11. 2021. године, у једној од 

учионица у матичној школи. Направљен је и Кахоот квиз поводом филма, а библиотекар је 

био модератор. Ове школске године, у оквиру манифестације Ноћ музеја, подржали смо 

посету различитим музејима. Библиотекар је са ученицима посетио Музеј Николе Тесле, 
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ПТТ музеј, Народни музеј и Музеј аутомобила. Поводом обележавања Дана река, 

библиотекар је пронашао и поделио адекватан видео материјал којим су ученици 

информисани о штетном утицају мини-хидоелектрана на еколошки систем. Обележавања 

Националног дана књиге (28. фебруара) библиотекар Школе организовао је у склопу 

прослављања Дана розе мајица, последње среде у месецу фебруару, тако што су ученици 

читали песме о пријатељству, а затим једну користили и за прављење паноа. Сви пунктови 

су на овај начин обележили ова два дана. Међународни дан матерњег језика обележен је 

заједно са Међународним даном мира (који се обележава када и Дан жена 8.3) 9.3.2022. 

на пункту у  Жаркову,  где су полазници направили пано од латинских, енглеских и српских 

пословица. На тај начин прославили смо мудрост различитих матерњих језика, као и 

једног мртвог језика, као и оба писма, ћирилицу и латиницу. Радионицу су водиле 

наставнице Јелена Мајић, Зора Копуновић и библиотекар Шана Младеновић. Тим је 

подржао акцију Спортом против насиља (14.4), коју је водила Зора Копуновић, испред 

тима за превенцију насиља. Посетили смо Београд на води, разговарали о значају река и 

посветили дан спортским активностима. Библиотекар је учествовао у реализовању 

Ускршње радионице у сарадњи са колегиницом Слађаном Кнежевић Цвијетић. Полазници 

су правили ускршње магнете и честитке.  

Стручни Тим за програм рада школске библиотеке настојаће да и у наредној 

школској години промовише значај књиге, развој и усвајање читалачке навике и да 

подржи све трибине, радионице и активности које подстичу развој културе и 

целоживотног учења. 

29. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 
САМОУПРАВОМ 

Сарадња са београдским општинама је успешно протекла ове школске 
2021/2022.године. 

Чланови Тима за сарадњу са локалном самоуправом су: 
Јелена Мајић, професор енглеског језика и руководилац тима 
 Сњежана Павловић, социјални радник школе 
Радован Тешић, андрагог школе 
Стојан Младеновић, професор географије 
У току школске године састанке са Националном службом за запошљавање је 

организовао андрагошки асистент Сејдо Комина,а касније и Саша Табковић, андрагошки 

 90



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 2021/2022.	

асистент на замени. Састанке са Центром за социјални рад је организовала Сњежана 
Павловић, социјални радник школе. 

У првом полугодишту су одржана два састанка са представницима Националне 
службе за запошљавање ( Београд центар, Нови Београд, Чукарица  и Раковица). У 
Националној служби је проверавано да ли су наши полазници на њиховој евиденцији и 
какав им је статус. Полазници се у већини случајева одазивају на позиве из НСЗ-а да буду 
редовнији на настави.Решавани су и појединачни случајеви неактивности полазника. 
Договорено је да разредне старешине, као и претходних година, воде рачуна о 
долазности полазника на месечном нивоу. Потребно  је да полазници своје изостанке 
оправдају одговарајућим оправдањем и у школи, и у Националној служби. 

У другом полугодишту је у току априла одржано седам састанака са 
представницима Националне службе за запошљавање. Први састанак је одржан на 
општини Стари град. Представници НСЗ-а су били Марчела Обућина Вујанац и Ружица 
Карловић. Испред школе, састанку је присуствовао Комина Сејдо, андрагошки асистент и 
Вукосава Матовић, помоћник директора. Разговарано је о обукама за нову школску 
2022/23.годину. Достављени су планови заказаних састанака представника школе са 
представницима националне службе по филијалама. Договорено је да ће представници 
националне службе давати информације потенцијалним полазницима о датуму и месту 
уписа у школу. Други састанак је одржан у НСЗ Раковица са руководиоцем Марицом 
Вујичић, а испред школе је био Комина Сејдо, андрагошки асистент, као и Ђоковић Мина, 
професор разредне наставе. На општини Лазаревац је испред НСЗ-а била Марина Савић а 
испред школе је био Комина Сејдо, андрагошки асистент, као и Љиљана Петровић, 
професор разредне наставе. На општини Нови Београд састанку су присуствовали: 
руководилац службе Бранка Радовић, Комина Сејдо, андрагошки асистент, Петар Којић, 
професор разредне наставе, Љубица Поповић, професор разредне наставе. На Сурчину је 
одржан састанак са Тамаром Мандић, руководиоцем службе. Представници школе су 
били Комина Сејдо, андрагошки асистент и Јелена Марковић, професор разредне наставе. 
На општини Звездара и Вождовац је одржан састанак са Браном Познановић, 
руководиоцем службе. Представници школе су били Комина Сејдо, андрагошки асистент и 
Данијела Матић, професор разредне наставе. На општини Чукарица је одржан састанак са 
Сузаном Јаковљевић, руководиоцем службе. Представници школе су били Комина Сејдо, 
андрагошки асистент и Тамара Дрпић и Емилија Шорић, професори разредне наставе. 

У току маја и јуна одржани су састанци са представницима Националне службе, као 
и Центра за социјални рад, поводом уписа нових полазника.  

Дана 31.5.2022.  у просторијама школе одржан је упис полазника за школску 
2022/23. годину , пункт Војводе Миленка. На упису су биле разредне старешине сва три 
циклуса и сви стручни сарадници. Упису су присуствовали и представници Социјалне 
заштите Милна Бабовић ( Савски Венац), Милена Пејовић ( Звездара) и Митар Радека 
(Вождовац). Тога дана су на упис са упутом дошла само два полазника са Општине 
Вождовац.  

 На пункту Сурчин одржан је упис полазника за школску 2022/23. годину. Састанку 
су присуствовали:Милица Бучановић и Љубинко Живковић, предеставници Центра за 
социјални рад;Јелена Марковић, разредни старешина првог циклуса;Вукосава Матовић, 
разредни старешина трећег циклуса;Срђан Баловић, разредни старешина трећег 
циклуса;Љубица Зивговић, разредни старешина другог циклуса;Саша Табаковић и Комина 
Сејдо, андрагошки асистенти. За школску 2022/23. Год. Уписан је 21 полазник.  

 91



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 2021/2022.	

На пункту Жарково организован је упис полазника у сарадњи са НСЗ 
Чукарица.Састанку су присуствивали испред НСЗ-а Сузана Јаковљевић,испред наше школе 
разредне старешине Тамара Дрпић,Марина Максимовић,Кристина Продановић,као и 
Сњежана Павловић и Саша Табаковић. Представница НСЗ-а,Сузана Јаковљевић донела је 
списак лица која по њиховој евиденцији немају завршену основну школу.На дан уписа 
појавила су се 2 полазника и оба су за први циклус. 

На пункту Ресник, састанку су присуствовали: сарадница Националне службе 
Раковица, Слађана Димовска; стручни сарадник Сњежана Павловић; андрагошки асистент 
Саша Табаковић, наставница енглеског језика и разредни старешина Драгана Пљеваљчић 
и учитељица Мина Ђоковић. Уписано је укупно пет полазника. 

На пункту Ледине присутни су били: Љубица Поповић, Драгана Пљеваљчић, Саша 
Табаковић, Петар Којић, Драгана Нешић, Светлана Радоњић, Вучић Краковић. У име 
Националне службе за запошљавање Милан Гемаљевић, а у име Центара за социјални 
рад Милан Цветковић. Окупљање полазника је вршено на основу редовног обавештавања 
у оквиру наставе на пункту Ледине и путем позивања од стране надлежне службе НСЗ. 
Укупно се пријавило 33 полазника. 

На пункту Барајево састанку су присуствовали: Зорица Живковић, НСЗ, Милованка 
Ристић, Центар за социјални рад Барајево, Радован Тешић, андрагог, Саша Табаковић, 
заменик асистента, Здравка Бркић Којић, разредни старешина, Марија Врањеш, разредни 
старешина, Војкан Протић, разредни старешина. За школску 2022/23. Годину уписано је 10 
полазника. 

На пункту Сремчица, састанку су присуствовали: Сузана Јаковљевић  НСЗ, Сњежана  
Павловић стручни сарадник, Саша Табаковић, заменик андрагошког асистента, Гордана 
Кртинић разредни старешина, Бранка Дамјановић разредни старешина и Емилија Шорић 
разредни старешина. За школску 2022/2023 годину уписано је 13 полазника. 
 На свим пунктовима је договорено да ће се добра сарадња са Националном 
службом и Центром за социјални рад наставити. 

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

Тим је одржао четири седнице у току школске 2021/2022. године. 

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

Драгана Савић, Софија Анђелковић Тасић (на првој седници), Војкан Протић (на остале три 

седнице), Слађана Кнежевић-Цвијетић и руководилац тима Јелена Ђукановић.  

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

активности попут излета и наставе у природи. Активности ће бити прилагођене и 

реализоване у складу са мерама заштите због епидемиолошке ситуације изазване 

вирусом “COVID 19”.  

На другој седници говорили смо о реализованим онлајн активностима. Поједине 

активности које су биле предвиђене нису одржане због епидемиолошке ситуације. 
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Договорено је да ће све даље активности Тима за школске излете, екскурзије и наставу у 

природи зависити од тренутне епидемиолошке ситуације.  

На трећој седници разговарали смо о реализованим активностима. Одржани су 

излети у природи. На сваком пункту наставници су водили полазнике на приградске и 

градске локалитете како би се на лицу места уверили о стању животне средине и наших 

вода.  

На четвртој седници смо говорили о реализованим активностима током године. 

Реализована је настава у природи по пунктовима, посета Калемегдану и Зоолошком врту, 

акција „Музеји за 10 – Моћ музеја“. У наредној школској години планира се више излета у 

близини града, пошто не изискују веће материјалне трошкове.  

31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

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 2022.год.  
–Припрема за састављање  годишњих  финансијских извешаја за 2021.год. 
-Припрема новог закона о јавним набавкама у пракси 
-Припрема образовних установа за израду предлога финансијског плана за 
2023,2024,2025.годгод. по програмској методологији-два семинара 
-Обука о имплементацији Система за управљање фактурама/СУФ/ 
 /примена Закона о електронском фактурисању/ 
 /имплементатор Информатика а.д./ 
-Започете припреме као и упознавање са ФУК-ом,финансијско управљање и контрола  код 
корисника јавних средстава 
-упознавање са пројектом „ИСКРА“ 
-рад на систему  е-Фактура 
  /организатор  вебинара је Образовни информатор,Семинари Србије, Министарство 
финансија и др./ 

IX ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕДИ ШКОЛЕ 
Извештај о инспекцијским прегледима у 2021/22. школској години 
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               Дана 22. 08. 2022. године. године комунални инспектор Марина Вуковић 
извршила је  редован теренски и канцеларијски инспекцијски преглед у погледу 
инспекцијске контроле чистоће и уредности екстеријера зграде, ограде и дворишта 
ШОООО „Ђуро Салај“ у улици Војводе Миленка бр. 33. Констатовала је да је један сегмент 
ограде према улици Војводе Миленка кородиран и неофарбан. Констатовала је да су 
фасада, двориште и жива ограда у чистом и уредном стању. Дана 31. 08. 2022. Школи је 
достављено Решење бр. X-02. Бр. 355-1587/2022. Од 23. 08. 2022. Године којим се налаже 
ШООО „Ђуро салај“ да површину око зграде доведе у исправно стање, тако што ће ограду 
очистити од корозије офарбати сегмент ограде.  

X РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 Извештај о раду Школског одбора у 2021/2022. школској години 

                Скупштина града Београда је на својој седници одржаној 29. Јуна 2018.године, 
донела Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих ''Ђуро Салај'', Београд, у саставу: представници запослених: Тамара Дрпић,  
Љубица Поповић,  Драгана Нешић, Бранка Илић, Александар Станковић, Слободан 
Трнинић и Добрила Ђорђевић. 
Скупштина града Београда, на седници оджаној 25. Фебруара 2019.године , донела је 
Решење о разрешењу  дужности члана  Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих ''Ђуро Салај'', Београд,  Добриле Ђорђевић и Решење о именовању Јасмине 
Бојић за новог члана Школског одбора Школе за основно образовање одраслих ''Ђуро 
Салај''. 
Скупштина Града Београда је на седници одржаној 21. децембра 2021. године, донела 
Решење о разрешењу дужности члана Школског одбора ШООО ''Ђуро Салај'' Слободана 
Трнинића и Решење о именовању Тамаре Милошевић за новог члана Школског одбора 
школе за основно образовање одраслих ''Ђуро Салај''. 
У школској 2021/2022 години, до дана сачињавања извештаја Школски одбор је: 

1. Разматрао и усвојио Годишњи извештај о раду  школе за 2020/2021 школску 
годину; 

2. Разматрао  и усвојио Годишњи извештај о раду директора школе за школску 
2020/2021 годину; 

3. Разматрао и усвојио Извештаја о остваривању развојног плана  школе на  
годишњем нивоу за 2020/2021.годину; 

4. Разматрао и усвојио извештај о остваривању плана стручног усавршавања за 
2020/2021.годину; 

5. Разматрао и усвојио Извештај о самовредновању рада школе за 2020/2021 школску 
годину; 

6. Разматрао и донео Годишњи плана рада школе за школску 2021/2022 школску 
годину; 

7. Разматрао и доношео План стручног усавршавања запослених за 2021/2022 
школску годину; 

8. Разматрао и усвојио предлог – нацрта финансијског плана за 2022.годину; 
9. Именовао актив за развојно планирање; 
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Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 2021/2022.	

10. Разматрао и усвојио измене и допуне финансијског плана за 2021. годину. 
11. Разматрао и усвојио предлог финансијског плана за 2022.годину. 
12. Разматрао и усвојио предлог  плана набавки за 2022.годину. 
13. Разматрао извештај о ревизији школске библиотеке и донео одлуку о отпису 

библиотечко – информационе грађе и извора; 
14. 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 2021.годину. 

15. Усвојио Годишњи обрачун  за период 01.01.2021.године до 31.12.2021.године. 

16.  Разматрао и усвојио полугодишњи извештај  о раду директора за 
2021/2022.годину; 

17.  Разматрао и усвојио полугодишњи извештај о раду школе за 2021/2022.годину 

18. Образовао комисију за технолошке вишкове 

19. Разматрао и усвојио нацрт  Статута  
20. Разматрао и усвојио Правилник о раду  
21. Разматрао и усвојио измене Финансијског плана за 2022. годину 
22. Разматрао и усвојио Статут  
23. Упознавање Школског одбора са успехом полазника у школској  2021/2022.години; 
24. Разматрао и усвојио Развојни план школе за период од 2022. до 2026. године 
25. Донео одлуку о расписивању конкурса за избор директора Школе 
26.  Образовао Комисију за избор директора Школе 

У овом периоду Школски одбор је одржао укупно осам седница. 

Председник Школског одбора 
Бранка Илић 

______________________________ 
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