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Република Србија 

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

Основна школа „Кнез Сима Марковић“ 
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Б а р а ј е в о  

 

 

 

На основу члана 89. Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл. гласник РС“ 

бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 89. став 1. тачка 2. Статута Основне школе „Кнез Сима 

Марковић“ Барајево (деловодни број 2765 од 30.12.2013. године) Школски одбор на седници 

одржаној дана 09.07.2020.године, доноси 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

 

О доношењу Школског развојног плана за период од 2020-2023.год. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е     

 

 На седници Школског одбора одржаној 09.07.2020.године директор Школе и чланови 

стручних органи  презентовали су Школски развојни план за период 2020-2023. год. у коме је 

посебно истакнуто: 

 

 Планирање активности у пет приоритетних области: инфтаструктура, настава и 

учење, брига о ученицима, ваннаставне активности и комуникација и атмосфера. 

 

 Изложени Школски развојни план  за период 2020-2023.год. је једногласно донет без 

примедби и измена. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе      Председник школског одбора 

Зорица Јовановић Стевановић    Биљана Поповић, 

Проф. раз. Наставе      Наст.раз.наст. 

  

 

 



Чланови Стручног актива за развојно планирање: 

 

Данијела Николић,наставник српског језика 

Драгица Јојић,наставник технике и технологије 

Јасна Станић,наставник енглеског језика 

Мирјана Петровић,наставник историје 

Бојана Цупаћ,наставник музичке културе 

Бојан Стевановић,наставник физичког васпитања 

Горанка Баџа Травица,наставник разредне наставе 

Берина Латовић,наставник математике 

Ивана Тешић,наставник хемије 

Игор Обрадовић,наставник верске наставе 

Милан Лакић,представник родитеља 

Драган Радојичић,представник локалне самоуправе задужен за образовање 



Кратак историјат 

 

Почетком  септембра 2010.године навршило се шездесет година  од Отварања 

Основне школе Барајево број четири, у засеоку Багрдан. Отварање Основних школа на овим 

просторима трајало је више од 100 година.Почев од 1843. године када је отворена школа у 

Баћевцу, до 1. септембра 1950. године. 

Када је отворена Основна школа у Багрдану. За протеклих шездесет година 

постојања и рада ова мала школа, која је као самостална трајала само две године.Спајањем, 

припајањем и реорганизацијом школа израсла је у овако велику школу за коју кажемо да 

једна од три највеће у Србији, по величини ,разуђености школског реона и удаљености 14 

издвојених одељења од матичне школе. Школски реон се протеже од Липовице до подножја 

Космаја и од Борачког до Парцанског виса са пречником већим од 20 км. 

Као и многе друге и ова школа је почела у приватној кући, у једнојучионици са врло 

скромним намештајем. Једна учитељица радила је са 27 ученика у сва четири разреда, који 

су седели у пет скамија. Применом прве реформе школства у Републици ова мала школа се 

спаја са тек отвореном Нижом гимназијом у Барајеву, која је почела са радом, 17.09.1952. 

године са 192 ученика од првог до шестог разреда и пет наставника, од којих су четири били 

учитељи. До изградње школске зграде ова школа је радила у просторијама недовршеног 

Задружног дома у Багрдану, које нису одговарале потребама и захтевима школе. Јануара 

1957. Године школа се уселила у нову зграду. Број ученика,одељења и наставника нагло 

расте, па је убрзо и ова зграда постала недовољна да прими све ученике. Десет година 

касније, у јануару 1968. Године школа се уселила у ову данашњу, савремену и модерну 

школску зграду. Редовна настава у првој школској 1950/51. години почела је 

05.09.1950.године.Инвентар и најнужнија учила позајмљена су из школе у 

Бождаревцу,неколико скамија, табла и карта Југославије. У другој половини септембра 

1952.године, одлуком Среза београдског дошло је до спајања ново основаних школа у 

Багрдану у једну заједничку школу, која ће бити у осмогодишњем трајању. Усељење у нову 

зграду школе (данашња зграда општине) обављено је на дан 6. јануара 1957.године. Камен 



темељац за нову школу (данашња стара зграда матичне школе) постављен је 25.маја 

1962.године. 

После пет година рада, са прекидима и по неколико месеци што због лошег времена, 

што због мањка средстава, половином децембра 1967.године завршена је нова школска 

зграда. Зграду је пројектовао дипломирани архитектонски инжењер Александар Саша 

Решевски из Београда. Свечано отварање школе обављено је 22.децембра 1967.године у 

присуству више од двеста званица. 

Дуго се водила расправа о давању имена школи. Постојала су два предлога: име 

писца или првоборца. Превагнуло је ово друго. Скупштина општине Барајево,на седници од 

26. децембра 1967. године Донела је решење о давању имена школи, које гласи: Основна 

школа ''Миодраг Вуковић-Сељак''. Надимак ''Сељак'' саставни је део имена овог студента и 

првоборца из Барајева који је погинуо у јануару 1945. године на Сремском фронту као 

политички комесар 21. Српске дивизије. 

До почетка школске 1969/70. године школа обухвата следећа подручна одељења 

(назив и број подручних одељења је исти и дан-данас): 

o Арнајево, удаљено 15 км; 

o Баћевац, удаљен 6 км; 

o Бељина, удаљена 10 км; 

o Бождаревац, удаљен 5 км; 

o Велики Борак, удаљен 12 км; 

o Губеревац, удаљен 11 км; 

o Гунцати, удаљени 8 км; 

o Глумчево Брдо, удаљено 11 км; 

o Лисовић 1, удаљен 7км; 

o Лисовић 2, удаљен 5 км; 

o Манић, удаљен 18 км; 

o Равни Гај, удаљен 7 км; 

o Рожанци, удаљени 17 км; 

o Средњи Крај, удаљен 8 км. 



 

Дана 27.јануара 1992.године Први пут је обележена Школска слава 

''СветиСава''. Тренутно на подручју општине раде две основне школе: 

ОШ ''Кнез Сима Марковић'' у Барајеву и ОШ ''Павле Поповић'' у 

Вранићу. Од септембра 2004. године школа носи назив ОШ ''Кнез 

Сима Марковић'' и у њен састав улази подручно одељење Бељина, где 

се настава одвија од првог до осмог разреда, као и још 13 подручних 

одељења, са наставом од првог до четвртог разреда. 2007.године је 

поред старе зграде школе призидана нова са 16 учионица у којима се настава одржава у  две 

смене. Школа располаже библиотеком и читаоницом  (медијатеком) као и са два рачунарска 

кабинета. Свака  учионица  има интернет везу (конекцију), а програмом Министарства за 

телекомуникације и информатичко друштво Републике Србије ''Дигитална школа'' 

предвиђено је опремање дигиталних кабинета рачунарима који ће омогућити 

мултимедијалну наставу која неће заостајати за савременим тековинама информатичког 

образовања и интерактивне наставе. 

У школи је запослено 118 чланова наставног особља у разредној и предметној 

настави и 40 чланова ненаставног особља (помоћни радници,хигијеничарска  служба, 

административно-рачуноводствено особље,секретаријат школе, стручна служба, управа 

школе). Тренутно, наставу похађа 1279 ученика. Школа редовно сарађује са институцијама и 

службама општине Барајево,Локалне самоуправе, Школском управом Београд, МПНТР 

Србије, Домом културе, Библиотеком ''Јован Дучић'', Центром за социјални рад, 

Полицијском станицом Барајево,Домом здравља Барајево, Школом за образовање одраслих 

„Ђуро Салај“, ОШ „Павле Поповић“, Вранић, ПУ Полетарац, Спортским савезом Барајево и 

другим удружењима и организацијама. 

Представници школе дају свој допринос и у реализацији различитих акционих 

планова на нивоу општине (највише на плану екологије и заштите животне средине). 



 

 



Материјално –технички и просторни услови рада 

 

Школа територијално покрива ¾ општине Барајево, односно 10 Месних заједница и 

Месну заједницу Губеревац (која припада општини Сопот).Школа функционише на 15 

локација, а похађа је 1279 ученика, док наставу изводи 102 наставника. Овако разуђена 

структура подручних одељења у многоме отежава унутрашњу организацију рада 

школе.Матична школа са седиштем у Барајеву, има 893 ученика, који похађају наставу у две 

смене, од школске 2007/08. године када је у рад пуштен новоизграђени објекат школе , и у 

коју долазе ђаци – путници из 10 села барајевске општине. Нови објекат матичне школе 

садржи 16 учионица чиме је растерећен веома згуснут распоред рада у старој школској 

згради, тако да сада матична школа има довољно простора за рад и реализацију свих 

наставних планова и програма.У састав наше школе улази подручно одељење Бељина, где се 

настава одвија од I до VIII разреда, као и још 13 подручних одељења, са наставом од I до IV 

разреда. У селима се  претежно настава одржава у комбинованим одељењима. Рад у 

издвојеним одељењима се одвија у специфичним условима, са скоро свуда присутним 

проблемима грејања, јер само у пет школских објеката постоји централно грејање, остали се 

греју пећима (на угаљ). Проблем је и снабдевање водом пошто ученици у 5 издвојених 

одељења - Арнајево, Манић, Рожанци, Лисовић 1, Губеревац- користе воду за пиће из 

апарата који набављамо од фирме „LA FANTANA“ из Београда (финансиран Секретаријат 

за образовање, јер у овим издвојеним одељењима нема градског водовода. Ова издвојена 

одељења техничку воду користе из резервоара, а коју довози ЈКП „10. Октобар“ Барајево и 

то финансира Секретаријат за образовање. 



 

Број Назив школе Адреса објекта Телефон 

1. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

матична школа Барајево 

 

Барајево, 

Светосавска 77 

 

8300-124 

8301-243 

2. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Арнајево 

 

Арнајево, 

Космајског одреда 1 

 

8321-073 

3. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Баћевац 

 

Баћевац, 

Миленије Ивановић 70 

 

8303-801 

4. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Бељина 

 

Бељина, 

Космајска 5 

 

8321-010 

5. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Бождаревац 

 

Бождаревац, 

Школска 5 

 

8303-802 

6. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Велики Борак 

 

Велики Борак, 

Карађорђева 1 

 

8354-150 

7.  ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Глумчево Брдо 

 

Глумчево Брдо, 

Глумчево Брдо 456 

 

8325-149 

8.  ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Губеревац 

 

Губеревац, 

Космајска 2 

 

8327-127 

9. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Гунцати 

 

Гунцати, 

Палих бораца 1 

 

8303-800 

10. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Лисовић 1 

 

Лисовић 1, Иве и 

Илије Трифуновића 237 

 

8303-803 

11.  ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Лисовић 2 

 

Лисовић 2, 

Ратка Јевтића 62 

 

8303-804 

12. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Манић 

Манић, 

Чедомира Ранковића 1 

 

8321-495 

13. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Равни Гај 

 

Равни Гај, Душана Дује 

Дамњановића 76 

8303-805 

14.  ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Рожанци 

 

Рожанци, Космајских 

партизана 24 

 

8321-210 

15. ОШ“Кнез Сима Марковић“ 

издвојено одељење Средњи Крај 

 

Средњи Крај, 

Школска 375 

 

8303-806 



 Услови средине у којој школа ради 

 

Побољшани су инфраструктурни услови рада ОШ Кнез Сима Марковић, од 2017-2020. 

Године реализацијом Развојног плана:  

- Окречени су кабинети у матичној школи, 

- Окречене учионице издвојених одељења, 

-Фасадна столарија је замењена у издвојеним одељењима Гунцати, Великом Борку и 

Бељини, 

- Урађена је замена фасаде у издвојеним одељењима Великом Борку и Бељини, 

- Замењен је под у фискултурној сали и постављен паркет матичне школе, 

- Адаптирана и реконструисане су ограде у Бељини и Баћевцу и постављене цокле 

бетонске и гвоздена ограда, 

- Урађена адаптација и санација крова у Равном Гају, 

- Израђени су тротоари и дренажа око старе зграде матичне школе и фискултурне сале, 

- Извршена адаптација и санација учионичког простора у издвојеном одељењу 

Гунцати, 

- Замењена заштитна ограда око терена за мали фудбал у матичној школи, 

- Асфалтиран је терен за мали фудбал у матичној школи, 

-Извршено је обележавање спортских терена у издвојеним одељењима: Арнајеву, 

Бељини, Рожанцима, Манићу, Лисовићи1, Бождаревцу, Глумчевом Брду, Равном Гају, 

Гунцатима и Баћевцу и Матичној школи, 

-Уведене термотехничке инсталације у издвојеном одељењу Велики Борак на пелет, 

-Уведене термотехничке инсталације на електричну енергију у издвојеном опдељењу у 

Бождаревцу, 

-Уведене термотехничке инсталације на гас у издвојеном одељењу у Губеревцу, 

-Замењене плочице на спољашњим улазима и степеницама матичне школе, 

-Постављене завесе и венецијанери, 

-Климатизоване учионице и кабинети у матичној школи. 



ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

Бројно стање ученика се смањило током протекле три године. Сада настљаву 

похађа 1279 ученика у матичној школи и 14 издвојених одељења, у 71 одељење, у 

две смена у матичној школи, издвојеном одељењу у Бељини , издвојеном одељењу 

у Баћевцу и издвојеном одељењу Глумчево Брдо. У осталих 11 издвојених 

одељења настава се реализује само у првој смени. 

 

Као што је већ напред наведено Школа покрива ¾ територије Општине Барајево, 

односно 10 Месних заједница и МЗ Губеревац (која територијално припада општини 

Сопот, међутим због боље повезаности са Барајевом и система организације превоза 

она је прикључена Школи Барајево). То значи да је настава организована у Матичној 

школи и 14 подручних школа. Од тога, у МЗ Бељина Школа ради са свих осам разреда 

као и у матичној школи, а у осталим подручним школама настава се организује за 

млађе разреде (од I до IV разреда). 

 

Ритам радног дана школе, динамика током школске године, класификациони 

периоди 

 

Критеријуми и елементи за смене рада, време одржавања наставе и распоред часова: 

 број одељења 

 број наставника који раде и у више школа укључујући и две локације у оквиру ове 

школе (матична и у Бељини) 

 удаљеност места становања од школе и могућност превоза (варијанта са превозом и 

евентуално без превоза) 

 капацитет школе (број учионица) и могућност увида у однос ученика према 

школској имовини 



 дневна оптерећеност ученика, разноврсност часова изаступљеност предмета 

 фонд часова редовне, додатне и допунске наставе, слободне и радне активности 

 школски календар 

 

Време почетка и одржавања наставе 

У матичној школи: 

Преподневна смена             Послеподневна смена 

I  час       07 и 45 - 08 и 30    13 и 45 - 14 и 30 

II  час     08 и 35 – 09 и 20    14 и 35 – 15 и 20 

III  час    09 и 40 -10 и 25    15 и 40 - 16 и 25 

IV  час   10 и 30 – 11 и 15    16 и 30 – 17 и 15 

V  час    11 и 20 – 12 и 05    7 и 20 - 18 и 05 

VI  час   12 и 10 – 12 и 55    18 и 10 – 18 и 55 

 

Продужени боравак у матичној школи за ученике првог разреда : 

Од 6 и 30 часова до 13 и 30 часова пре подне. 

Од 12 часова до 18 часова поподне. 

Издвојена одељења: 

Преподневна смена                                                          Послеподневна смена 

1.Арнајево            7 и 30 часова  

2.Баћевац              7 и 30 часова                                       11 и 45 часова 

3.Бождаревац       7 и 45 часова 

4.Велики Борак           8  часова 

5.Глумчево Брдо  7 и 45 часова                                           12 часова 

6.Губеревац          8 и 30 часова 

7. Гунцати             7 и 30 часова 

8. Лисовић  1         8 и 20 часова 

9. Лисовић  2                 8 часова 

10. Манић              7 и 30 часова 

11.Равни Гај           7 и 45 часова 

12.Рожанци            7 и 30 часова 

13. Средњи Крај    7 и 30 часова 



СНАГЕ ШКОЛЕ 

 

-Стручност наставног особља; 

-Спремност наставника да се стручно  усавршавају; 

-Дигитализовани кабинети; 

-Читаоница ; 

-Велико, ограђено, школско двориште; 

-Едукација и социјализација деце са посебним потребама; 

-Видео надзор и безбедност школе; 

-Добра сарадња са локалном заједницом; 

-Сарадња са образовно-научним институцијама (ФАСПЕР); 

-Коришћење мултимедијалних средстава у настави; 

-Сарадња са полицијском станицом Барајево и Министарством за ванредне ситуације. 

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ 

 

-Школа је отворена за ученике из осетљивих друштвених група (имамо око 100 

ученика ромске националности 

-комплетан тим који чини педагошко - психолошку службу (педагог,психолог, 

специјални педагог и педагошки асистент) 

-између 10 и 20 ученика без родитељског старања који живе у хранитељским 

породицама 

-14 издвојених одељења. 

 

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

 

-Застарео школски инвентар; 

-Недостатак фискултурних сала у издвојеним одељењима; 

-Лоше окружење (кладионице, кафићи, играонице); 

-Непотпуна опремљеност школе наставним средствима; 

-Немаран однос појединаца из окружења према школској имовини; 

-Недостатак архитектонских решења која би омогућила лакши приступ 

школи деци са телесним оштећењима (рампе, лифтови) 

-Недостатак наставних средстава за ученике са сметњама у развоју. 



Мисија и визија школе 

 

Мисија 

Мисија школе преставља сажетак свих сржних вредности којих школа треба да се 

придржава у раду. Савремена настава која подразумева актуализацију људских 

вредности уз поштовање достојанства личности свих делатника у образовању 

карактерише мисију школе. Такође, школа као отворен систем, који се прилагођава 

савременим токовима информатичког образовања и која истрајава на концепту 

целоживотног учења у складу је са нашим виђењем мисије школе. 



Визија 

Школа која ''ради на себи'' јесте визија за коју смо се ми определили. То значи школа 

која није некаква статична, старовремска установа, већ активан агенс промене. 

Промене се односе на начин учења и мишљења, осавремењивање наставног процеса, 

развијање међуљудских односа и развој ученичких знања,способности и компетенција 

до мере у којој ће школа постати ''друга кућа''. Модел ученика који са осмехом креће у 

школу јесте визија наше школе. 

Министарство просвете технолошког развоја Србије у сарадњи са МУП Србије и 

Одељењем за ванредне ситуације од школске 2017/2018. године спроводи Програм о 

безбедности деце. Њихови предавачи одржавају предавања за ученике I, IV и VI 

разреда на часовима ОЗ и ЧОС на следеће  

Теме: 

1.Безбедност деце у саобраћају; 

2.Полиција у служби грађана; 

3.Насиље као негативне друштвене појаве; 

4.Превенција и заштита деце од опојних дрога иалкохола; 

5.Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; 

6.Превенција и заштита деце од трговине људима; 

7.Заштита од пожара; 

8.Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 



Кључне области рада школе које треба унапредити 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Стратешки циљеви: 

 

а.Побољшање материјално-техничких услова рада школе 

б.Осавремењавање наставе набавком наставних средстава 

в.Већа доступност и квалитет обазовања за ученике са сметњама у развоју 

 

Задатак 

 

Активности 
Носиоци 

активности/партнери 

Временски оквир 

реализације 
Исходи Евалуације 

1.Кречење 

учионица 

матичне школе и 

издвојених 

одељења:Велики

Борак,Манић,Рож

анци,Средњи 

Крај 

 

 

2.Замена фасадне 

столарије у 

издвојеном 

одељења Манић и 

Рожанци; 

Баћевац, 

Лисовић1, 

Лисовић2 

 

 

3.Хобловање и 

лакирање паркета 

у издвојеном 

одељењу Манић, 

Рожанци, 

 

 

 

4. Увођење 

термотехничких 

инсталација у 

издвојеном 

одељењу 

Гунцати, 

Гл.Брдо, 

Равни Гај 

 

5.Изградња 

подлоге за 

асфалтирање 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

Секретаријат за образовање и 

дечију заштиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГОБарајево 

 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

Секретаријат за образовање и 

дечију заштиту 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

      2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 

 

 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 

2022/2023 

2021//2022 

 

 

 

2020/2021 
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терена за мали 

фудбал у 

издвојеном 

одељењу Велики 

Борак 

 

6.Ограђивање 

дворишта 

издвојених 

одељења и 

спортских терена: 

Арнајево, 

Бељина, 

Велики Борак, 

Гунцати, 

Глумчево Брдо 

 

7.Адаптација и 

санација стаклене 

пасареле замена 

старих 

дотрајалих новим 

плочицама у 

матичној школи 

 

 

8.Постављање 

заштитне ограде 

у издвојеном 

одељењу Бељина 

 

9.Инвестиционо 

одржавањетротоа

ра и прилазних 

платоа у 

издвојеном 

одељењу Бељина 

 

 

10.Изградња 

оградеоко 

дворишта у 

издвојеном 

одељењу Велики 

Борак 

 

 

11.Климатизација 

учионица и 

кабинета матичне 

школе 

 

12.Адаптација, 

 Секретаријат за спорт и 

омладину 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ 

ГО Барајево 

Секретаријат за 

образовање и дечију 

заштиту 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

 

        ОШ КСМ/ 

        ГО Барајево 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

2022/2023 

2022/2023 

 

 

 

2020/2021 

2021/2022 

 

 

 

 

 

2020/2021 

 

 

 

2020/2021 

 

 

 

 

 

2019/2020 

2021/2022 

2022/2023 

 

 

 

2019/2020 

2020/2021 

 

 



санација и 

реконструкција 

комплет зграде 

издвојеног 

одељења Баћевац 

 

13.Постављање 

завеса и 

венецијанера у 

учионицама и 

кабинетима 

матичне школе 

 

14.Израда 

подлоге и темеља 

за асфалтирање 

терена за мали 

фудбал у 

Средњем Крају 

 

15.Замена 

дотрајале 

заштитне мреже 

на спортском 

терену матичне 

школе и изградња 

трибина поред 

кошаркашког 

терена 

 

16. Замена 

дотрајалих 

заштитних мрежа 

у издвојеним 

одељењима 

Глумчево Брдо, 

Равни Гај, 

 

17.Обележавање  

спортских терена 

матичне школе и 

издвојених 

одељења где 

постоје мали 

спортски терени 

 

18.Увођење 

термо-техничких 

инсталација у 

издвојеном 

одељењу Манић 

 

 

ГО Барајево 

Канцеларија Владе 

Србије за јавна улагања 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

Спортски савез 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ КСМ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

2019/2020 

2020/2021 

 

 

 

2020/2021 

2021/2022 

2022/2023 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

2021/2022 

2022/2023 

 

 

 

 

 

2021/2022 

2022/2023 

 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 



19.Адаптација, 

санација и 

реконструкција 

крова у 

издвојеном 

одељењу Велики 

Борак 

 

20.Адаптација и 

санација ограде у 

издвојеном 

одељењу 

Срдедњи Крај 

 

 

21.Увођење 

термотехничких 

инсталација у 

издвојеном 

одељењу Средњи 

Крај 

 

 

22.Ограђивање 

издвојеног 

одељења Равни 

Гај 

 

 

23.Адаптација,са

нација и 

реконструција 

светларника и 

равног крова 

матичне школе 

ОШ КСМ/ 

ГО Барајево 

 

 

 

 

 

 

ОШКСМ 

ГОБарајево 

 

 

 

 

ОШКСМ 

ГОБарајево 

Секретаријат за образовање 

и дечију заштиту 

 

 

 

 

ОШКСМ 

ГОБарајево 

 

 

 

 

ОШКСМ 

ГОБарајево 

Секретаријат за образовање и 

дечију заштиту 

ОШ КСМГО ОШ КСМ 

2020/2021 

2021/2022 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

2020/2021 

2021/2022 



Осавремењивање наставе, набавка наставних средстава 

Активности Носиоци 

активност/

партнери 

Временски 

оквир 

реализације 

Исходи Евалуација 

Куповина белих табли ОШ КСМ 

 

2020/2023 Квалитетнија, 

интересантнија, 

интерактивнија настава 

А
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Куповина паметних табли ОШ КСМ 

 

2020/2023 Квалитетнија, 

интересантнија, 

интерактивнија настава 

Куповина пројектора и 

рачунара 

ОШ КСМ 

 

2020/2023 Квалитетнија, 

интересантнија, 

интерактивнија настава 

Куповина рачунара за потребе 

наставе технике и технологије 

ОШ КСМ 

 

2020/2023 Квалитетнија, 

интересантнија, 

интерактивнија настава 

Географске карте за разредну 

наставу 

ОШ КСМ 2020/2023 Практичност наставног 

процеса 

Прибор за цртање за наставу 

математике 

ОШ КСМ 2020/2023 Практичност наставног 

процеса 

 CD плејери и ТV уређаји ОШ КСМ 2020/2023 Квалитетнија, 

интересантнија,интеракт

ивнија настава 

Панои ОШ КСМ 2020/2023 Практичност наставног 

процеса 

Намештај-ормани за 

учионице,ђачке клупе, и 

столице 

ОШ КСМ/  

Секрет.за 

образовање 

2020/2023 Квалитетнија, 

интересантнија, 

интерактивнија настава 

Струњаче за наставу физичког ОШ КСМ/ 

Спортски 

савез 

2020/2023 Практичност наставног 

процеса 

Спортски реквизити вијаче, 

обручи, лопте, чуњеви 

ОШ КСМ/ 

ГО 

Барајево/ 

Спортски 

савез 

2020/2023 Практичност наставног 

процеса 

Инструменти за наставу 

Музичке културе 

ОШ КСМ/  

Секрет.за 

образовање 

2020/2023 Практичност наставног 

процеса 

Наставна средства за  

Прод.боравак 

ОШ КСМ/  

ГО Барајево 

2020/2023 Квалитетнија, 

интересантнија,интеракт

ивнија настава 

 

Већа доступност и квалитет образовања за ученике са сметњама у развоју. 

Набавка наставних средстава према специфичним потребама ученика са сметњама у 

развоју који похађају наставу у одељењима редовне наставе. 

Циљани исходи у овим активностима су: лакше праћење наставног програма, брже 

напредовање,оспсобљавање ученика са сметњама у развоју за социјализацију и 

друштвено-интерактиван живот. 



НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Приоритетна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стратешки циљеви: 

a. Квалитетна и савремена настава 

б. Подизање нивоа функционалних знања ученика 

в. Инклузивно образовање 

Задатак 1.1 

Унапредити компетенције наставника и стручних сарадника 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци 

активности/ 

партнери 

Временски 

оквир 

имплемен. 

Исходи Евалуација 

Обука 

наставника за 

примену 

школског 

програма 

заснованим на 

исходима 

Број 

обучених 

наставника 

Управа школе 

и ППС 

2020-2023 Обучени наставници, 

уједначени 

критеријуми 

оцењивања 

извштаји, 

чек листе, 

анкете 

Стручно 

усавршавање 

наставника и 

Стручних 

сарадника за 

примену 

дигиталних алата 

за онлајн наставу 

Број 

семинара 

на нивоу 

стручних 

већа за 

области 

предмета 

Управа школе 

и МП 

2020-2023 Унапређење 

наставног процеса, 

подизање ученичких 

компетенција до 

нивоа фунционалне 

примене знања 

Огледни и 

угледни часови – 

на нивоу 

стручних већа 

Број 

огледних/у

гледних 

часова 

Руководиоц и 

стручних већа 

2020-2023 Подизање нивоа 

квалитета наставе 

Разрађивати 

школске програме 

и планове 

наставника са 

циљем тематске 

повезаности међу 

предметима 

Број 

огледних/ 

угледних 

часова 

Руководиоц и 

стручних већа 

2020-2023 Подизање нивоа 

квалитета наставе 

 

 



Задатак 1.2 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: Подршка наставницима 

а)Обука наставника за коришћење и примену савремених технологија у наставника 

кроз стручно усавршавање унутар установе. 

б)Унапређење дигиталних способности и вештина наставника за рад на даљину, 

неопходних за квалитетно коришћење информационокомуникационих технологија и 

дигиталних медија, у циљу унапређивања процеса наставе и учења и других 

активности у онлајн настави. 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: Подршка ученицима 

а) Подршка ученицима у стицању и унапређивању функционалних знања у коришћењу 

дигиталних ресурса за потребе онлајн наставе 

б) Подизање нивоа функционалних знања ученика у коришћењу платформи са 

дигиталним уџбеницима 

в) Подизање нивоа безбедности ученика у дигиталном окружењу 

г) Увођење мултимедијалне наставе 

Циљеви Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Евалуација 

Оспособљавање 

ученика и 

наставника за 

различите примене 

рачунарске, 

информационе и 

комуникационе 

технологије. 

-Развијање  

компетенција код 

ученика и 

наставника за рад у 

дигиталном 

окружењу 

 

-Оспособљавање 

ученика да 

самостално 

приступају 

интернету, 

проналазе и 

преузимиају 

неопходне 

информације у 

дигиталном 

окружењу. 

 

- Развијање свести 

код ученика о 

опасностима и 

ризицима при 

коришћењу 

интернета. 

-Обука ученика 

у коришћењу 

дигиталних 

платформи за 

учење 

-Рад са 

ученицима у 

оквиру  

програмерске 

секције. 

-Обука 

наставника у 

коришћењу 

дигиталних 

платформи за 

учење 

-Обука ученика 

за коришћење 

платформи са 

дигиталним 

уџбеницима 

-Обука 

наставника за 

коришћење 

платформи са 

дигиталним 

уџбеницима 

- Предавања 

ученицима на 

тему 

дигиталног 

насиља и 

интернет 

безбедности 

Наставници 

информатик

е и ТиО и по 

потреби 

остали 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошко-

психолошка 

служба 

2020/2023 

 

П
р
аћ

ењ
е 

и
 

п
р
о
ц

ен
а 

 



Задатак 1.3 

Прилагођавање школског програма и креирање индивидуалних образовних планова 

Израда  

Прилагођених 

наставних 

планова 

Број 

Прилагођених 

наставних 

планова 

током једне 

школске 

године 

Тим за 

Инклузивно 

образовање 

Сваке 

школске 

године 

Образовање у 

складу са 

индивид. 

Потребама 

ученика 

Извештај о 

процесу и 

ефектима 

прилагођавања 

планова 

Израда ИОП-а Број ИОП-а 

током једне 

школске 

године 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Сваке 

школске 

године 

Образовање у 

складу са 

индивидуални 

м потребама 

ученика 

Извештај о 

процесу и 

ефектима 

реализације 

ИОП-а 

Сарадња са 

специјалном 

школом 

„Милоје 

Павловић“, 

„Вељко Ра- 

мадановић“,  

ФАСПЕР-ом 

Различити 

видови 

сарадње 

Управа 

школе и тим 

за ИОП 

2020-2023 Квалитетнија 

настава за 

ученике са 

посебним 

образовним 

потребама 

Извештај о 

сарадњи 

 

 



БРИГА О УЧЕНИЦИМА 

Приоритетна област: брига о ученицима 

Стратешки циљеви : 

a. Подизање нивоа безбедности ученика у поседу школе 

б. Поштовање и заштита дечјих права 

в. Посебна подршка ученицима из осетљивих друштвених група 

Задаци: 

Реализација превентивних програма, едукација из области дечјих права, помоћ 

ученицима из осетљивих друштвених група 

 



 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци 

активности/ 

партнери 

Временски 

оквир 

имплем. 

Исходи Евалуација 

Програм заштите 

ученика од 

насиља 

Реализација 

програма, 

поштовање 

свих 

предвиђених 

процедура 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

2020-2023 Побољшана 

безбедност 

ученика, 

комуникација и 

сарадња 

И
зв

еш
та

ји
, 
ан

к
ет

е 

Безбедност 

ученика на 

интернету (у 

онлајн окружењу) 

Реализација 

програма, 

поштовање 

свих 

предвиђених 

процедура 

Тим за 

Заштиту 

ученика од 

насиља 

2020-2023 Побољшана 

безбедност 

ученика, 

комуникација и 

сарадња 

Програм 

превенције 

злоупотреба 

психоактивних 

супстанци 

Број одељења, 

односно 

ученика који су 

обухваћени 

програмом 

ППС 2020-2023 Боља 

информисаност 

ученика о ПАС-а, 

смањење ризика 

од употребе ПАС 

Програм Посебне 

подршке 

ученицима из 

осетљивих 

друштвених група 

Број ученика 

који је 

укључен у 

програм 

ППС и 

одељенске 

старешине 

2020-2023 Побољшањешкол

ског успеха и 

психосоцијалног

функционисања 

Програм 

професионалне 

оријентације 

Број ученика 

који су прошли 

кроз њу и 

допринос 

адекватном 

избору школе 

ППС 2020-2023 Велики број 

ученика прави 

адекватан узбор 

средње школе, у 

складу са својим 

жељама и 

могућностима 

Едукативно-

креативне 

радионице за 

ученике (технике 

успешног учења, 

развојне потребе и 

проблеми у 

пубертету) 

Број одржаних 

радионица; 

број 

укључених 

ученика 

ППС 2020-2023 Ученици 

примењују знања 

у свакодневном 

животу 

Самовредновње - 

анонимно 

анкетирање 

ученика о 

квалитету сарадње 

са наставницима, 

управом школе и 

ППС 

Учешће 

ученика у 

попуњавању 

анкета 

ППС 2020-2023 Запослени у 

школи 

прилагођавају 

свој рад и однос 

са ученицима 

ученичким 

похвалама и 

критикама 

Трибине за 

родитеље 

Број одржаних 

трибина; број 

укључених 

родитеља 

ППС 2020-2023 Корисност тема о 

којима је било 

речи за односе 

родитељ -ученик 

и сл. 

 



ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Приоритетна област: ваннаставне активности 

Стратешки циљеви : 

a. Eко-школа : подстицање и развијање еколошке свести и одговорности код 

ученика 

Задатак 1.1 

Подстицање ученика да се у већој мери ангажују у очувању здраве животне 

средине 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци 

активности 

/партнери 

Временски 

оквир 

имплен. 

Исходи Евалуација 

Осавремењивање 

рада 

еколошке 

секције 

Формирана 

еколошка 

секција, број 

ангажованих 

ученика, 

Наставници 

биологије и 

други 

волонтери 

(ученици и 

наставници) 

2020-2023 Подизање 

еколошке 

свести и 

одговорности, 

већа брига за 

заштиту 

животне 

средине 

Извештаји о 

реализованим 

актив ностима 

секције и 

одржаним 

јавним 

часовима 

еколошке 

етике 

Јавни час 

еколошке етике 

Редовно 

одржавање 

јавног часа 

етике 

исто исто исто исто 

 

 

     

 



Задатак 1.2 

Наставак рада еTwinning тима са циљем уласка у Еразмус пројекат 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

1.Унапређивање и осавремењивање наставе и учења 

-Развијање климе у школи у циљу припреме наставника за промене (онлајн настава, 

рад на платформама за учење на даљину) 

-Семинари, обуке, вебинари и радионице у циљу повећања дигиталних компетенција 

наставника, ученика и запослених у школи (Дигитално окружење: е-безбедност, 

предострожност, етичност, заштита и чување података и уређаја, здравствена заштита, 

допринос друштвеној заједници; Дигитални ресурси: претраживање интернета, 

селекција и евалуација, адаптација и креирање, управљање, заштита и дељење; 

Оцењивање и праћење напретка ученика: сумативно оцењивање, формативно 

оцењивање, е-портфолио одељења и ученика; Професионални ангажман: комуникација 

и сарадња, професионални развој у онлајн окружењу, е-портфолио) 

-Употреба дигиталних технологија у циљу подстицања иновативности у настави 

-Унапређивање процеса планирања наставника за рад (планирање примене технологије 

у настави, употреба Web 2.0 алата, креирање интерактивних садржаја) 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

-Безбедност ученика на интернету (у онлајн окружењу) 

-Увођење преводилачке секције 

-Увођење секције Прве помоћи и здравствене заштите 

ЕТОС 

Приоритетна област: ЕТОС 

Стратешки циљеви : 

Примена информатичко-комуникационе технологије у учењу,подучавању, 

информисању и промоцији школе 

Задатак 1.1 Оспособити редовно функционисање и одржавање веб странице школе 

Активности 

 

Индикатори 

успеха 

 

Носиоци 

активности/па 

ртнери 

 

Временски 

оквир 

имплементације 

Исходи 

 

Евалуација 

 

Креирање и 

одржавање 

веб странице 

уз помоћ 

неког од веб 

дизајн 

софтвера 

Успешно 

креирана веб 

Страница 

школе 

Наставници 

информатике, 

ПП служба 

2020-2023 Квалитативни 

и 

квантитативни 

Упитник о 

функциона-

лности 

презентације 

намењен 

ученицима и 

наставницима 



Приоритетна област: ЕТОС 

Стратешки циљеви : 

a. Обука ученика за креирање и реализовање е-секција (информатичка, новинарска, 

итд) 

Задатак 1.2 Оспособити ученике да уз помоћ наставника информатике и педагошко-

психолоше службе да осмисле и креирају електронске секције за које постоји 

интересовање код ученика, уз помоћ неког софтверског пакета за е-учење. 

Активности 

 

Индикатори 

успеха 

 

Носиоци 

активности/па 

ртнери 

Временски 

оквир 

имплементације 

Исходи 

 

Евалуација 

 

Осмишљавање 

и реализација 

програма 

електронских 

секција у којем 

би учествовали 

заинтересовани 

ученици,уз 

подршку 

наставника 

Успешно 

реализован 

програме-секције 

путем 

самопроцене 

њене 

сврховитости и 

функционалности 

Наставници 

информатике, 

ученици-

волонтери 

2020-2023 Квалитет 

доступност 

и визуелни 

дизајне-

секције 

Извештај о 

реализацији 

 

Приоритетна област: ЕТОС 

Стратешки циљеви : 

a. Промоција и маркетинг школе 

Задатак 1.1 

Формирање тима за промоцију и маркетинг школе 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци 

активности 

/партнери 

Временски 

оквир 

имплемен. 

Исходи Евалуација 

Постављање 

табле са 

фотографијама 

ученика и 

спортисте 

генерације 

Постављена 

табле у холу 

школе 

Ученички 

парламент и 

ППС 

2020-2023 Представљање 

свих ученика за 

које постоје 

доступни подаци 

у школској 

архиви 

Извештај о 

реализованим 

активностима 

Оснивање тима 

за односе са 

јавношћу 

Основан тим 

за односе са 

јавношћу 

Директор 

школе 

2020-2023 Квалитетнија 

промоција и 

представљање 

школе у јавности 



 

Приоритетна област: ЕТОС 

Стратешки циљеви : 

а. Бољи односи међу запосленима и ученицима 

Задатак 1.1 

Побољшање атмосфере међу запосленима и ученицима 

Активности Индикатори  

успеха 

 

 

Носиоци  

активности 

/партнери 

Временски  

оквир  

имплемента

ције 

Исходи Евалуација 

Спортске 

активности за 

запослене 

Учешће у 

спортским 

такмичењима 

за просветне 

раднике 

запослени 2020-2023 Освојене медаље, 

бољи 

међуљудски 

односи 

И
зв

еш
та

ји
 о

 р
еа

л
и

зо
в
ан

и
м

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
м

а 
и

 а
н

к
ет

е 

Састанци 

стручних већа и 

педагошких 

колегијума 

Квалитет 

одржаних 

састанака 

сви 

запослени 

2020-2023 Побољшање 

наставе 

Излети за 

раднике школе 

 

 

Број излета Синдикати 2020-2023 Бољи 

међуљудски 

односи 

запослених 

Прослава Дана  

Школе за 

запослене у 

школи 

 

 

 

Одржавање 

планиране 

прославе 

Школа, 

Запослени, 

донатори 

2020-2023 Дружење 

запослених и 

гостију из других 

школа,  

друш.заједницеи 

лок.самоупр. 

Прославе за 

раднике школе 

(Нова година, 8. 

март) 

Одржавање 

планираних 

прослава 

Управа 

школе 

2020-2023 Бољи 

међуљудски 

односи 

запослених 

Хуманитарне 

акције 

Број 

одржаних 

акција; помоћ 

угроженим 

лицима 

Запослени 2020-2023 Пружање помоћи 

угроженим 

појединцима 

Дружења за 

ученике, 

(излети, Garden 

party) 

Број 

организовани

х дружења  

Управа, 

ППС 

2020-2023 Подстицање 

колективног духа 

и дружења 

 

 


