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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

 

            Школа постоји од 19.априла 1961. године, када је, указом Народног одбора 

општине Савски венац, почела да ради под именом „22.децембар“. То име, пуно 

симболике, будући да је саграђена у подножју Војне академије копнене војске и да је у 

њеној изградњи учествовала војска, носила је до 1993. године. Од те године, 

поштујући континуитет догађаја, школа добија име „Војвода Радомир Путник“. Оба 

имена подједнако су значајна за све који су били, или ће бити њени ученици. 

         

Пројектована типски, карактеристично за тај период, са пространим и светлим 

учионицама,а оно што је можда одваја од других, сличних школа, јесте  огроман 

спортски терен и амбијентална издвојеност од саобраћајне гужве града. То је 

вероватно један од разлога што је увек имала више ученика него суседне школе. 

Школску 2012/2013. годину школу завршава 56 ученика осмог разреда, а уписано 

је 73 првака, тако да ће у школској 2013/2014. години школу похађати 635 ученика. 

Осим класичног облика наставе, од првог до осмог разреда, у школи раде и целодневна 

одељења у првом и у другом разреду. 

          

            Остварујући образовно-васпитни програм кроз различите садржаје редовне и 

изборне наставе, као и кроз низ слободних активности, школа  своју културну и и јавну 

функцију  остварује и кроз садржаје других организација као што су: 

- „Пријатељи деце“ 

 

- Библиотека „Исидора Секулић“ 

- Дечји центар „Мајдан“ 

- Клуб старих „Дедиње“ 

- „Црвени крст“ 

- „Млади техничар“ 

- Одред извиђача „Франце Прешерн“ 

- београдска позоришта 

- организација „Ноћ музеја“ 
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Оваквим начином рада, школа је остала у лепој успомени бившим ђацима, који је 

радо посећују,а неки од њих су сада познати и славни. Међу којима су: 

 

- Марко Аврамовић - ватерполиста, репрезентативац, 

- Мики Јанковић - јуниорски тениски првак Европе, 

- Андреа Московљевић - ритмичка гимнастичарка, репрезентативка, 

- Томислав Ђорђевић -  архитекта и некадашњи председник општине 

Савски венац, 

- Бојана Стефановић  - глумица, 

- Дејан Митровић - солиста оркестра „Гудачи светог Ђорђа“, 

- Миша Тешић – лекар, 

- Немања Говедарица – адвокат, 

- Драган Јовановић - селектор ватерполо репрезентације Канаде, 

- Андријана Брајовић – студент, републички победник у соло певању, 

- Јана Јанковић - студент ветерине, извођач у опери „Дом за вешање“, 

Емира Кустурице, 

- Марко Ћурчић – пијаниста и многи други. 

 

Али не само познати, својој старој школи увек се радо  враћају сви. 
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1.ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 
 

Табела 1. Основни подаци о школи 

Назив школе ОШ “Војвода Радомир Путник” 

Адреса Бошка Петровића 6, Београд 

Телефон 2667-224; 3670-017 

Сајт школе 

Е-mail адреса 

www.osvojvodaputnik.edu.rs 
osradomirputnik@sbb. rs 

Дан школе 19.април 

Број смена две 

Датум оснивања школе 19.04.1961.године 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.osvojvodaputnik.edu.rs/
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2. ВИЗИЈА И МИСИЈА  

 

 

ВИЗИЈА 

  

Желимо да останемо престижна основна школа у Београду,која нуди 

квалитетно образовање по мери ученика, континуирано учи и има активну улогу у 

друштвеној заједници. 

 

МИСИЈА 

 

Ми смо школа која континуирано унапређује све неопходне материјалне, 

људске, безбедоносне и организационе услове за квалитетно образовање и васпитање 

ученика у складу са њиховим склоностима и афинитетима, кроз континуирано 

унапређење сопствених капацитета и сарадњу са родитељима, локалном заједницом 

и осталим релевантним субјектима. 

  

 

 

3. ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ 

 

 

 

Јаке стране 

 

 

Слабости 

 

 

 Традиција дуга преко 50 година; 

 

 Безбедна локација школе са 

пространим школским теренима 

које ретко која школа поседује; 

 

 

 Организационе способности 

наставника: професионализам, 

лична одговорност, интегритет, 

поверење, тимски рад, 

транспарентност, отвореност... 

 

 Учешће и успеси наших ученика 

на разним такмичењима и 

задржавање успеха у каснијем 

школовању; 

 

 Креативност, амбициозност, 

таленат ученика у разним 

областима 

 Недостатак наставног простора 

(кабинетa за предметну наставу,још 

једне фискултурне сале, учионице за 

изборне предмете, свечане сале и 

медијатеке);  

 

 Неприкладна 

опремљеност  појединих учионица 

(дотрајала опрема и оштећени 

школски инвентар,непокривеност 

свих учионица интернет мрежом и 

сл.); 

 

 Недостатак савремених наставних 

средстава; 

 

 Недостатак савремено опремљене 

кухиње;  

 

 Рад наставника у две и више школа; 
 



 ОШ „Војвода Радомир Путник“, Београд - Развојни план школе 

 

- 7 - 

 

 

 Ентузијазам учесника васпитно-

образовног процеса; 

 

 Целодневна настава; 

 

 Преподневна настава за ученике 

од V-VIII разреда; 

 

 Отвореност за сарадњу; 

 

 DELF  пројекат и стицање 

међународне дипломе.  

 

 

 

 

 Однос друштва према образовању 

који је на незавидном нивоу, што се 

одражава на материјални положај 

запослених и њихову мотивисаност 

за рад. 

 

 

 

 

 

Шансе 

 

 

 

 

Потешкоће / претње 

 

 

 

 Сарадња са родитељима и 

старатељима ученика; 

 

 Сарадња  са другим школама  и 

институцијама; 

 

 Спремност локалне самоуправе да 

помогне развој школе; 

 

 Повећање безбедности ученика; 

 

 Могућност избора учења страних 

језика. 

 

 Поремећен систем вредности у 

друштву; 

 

 Смањење буџета Министарства 

просвете, науке и технолошког 

развоја, Градског секретаријата за 

образовање и локалне самоуправе; 

 

 Недостак новчаних средстава за 

едукације наставника, опремање 

школе; 

 

 Утицај негативних трендова 

савременог друштва на васпитање и 

понашање свих актера васпитно-

образовног процеса. 
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ШТА ЖЕЛИМО ДА ПРОМЕНИМО / ПОБОЉШАМО 

 

 

 

 Побољшање материјално-техничке опремљености школе и боља 

искоришћеност школског простора; 

 Подршка ученицима и предан васпитни рад; 

 Повећање нивоа безбедности; 

 Унапређење квалитета наставе; 

 Развијање сарадње са другим школама и институцијама. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА  

 

 

Етос - оцењени су високим оценама, али сматрамо да се ради о 

фундаменталној  

области у којој увек има простора за унапређивање и осавремењивање у складу са 

развојем  

технологија и нових сазнања.  

 

 

Постигнућа ученика – иако школа у овој области има високе оцене, 

сматрамо да је неопходн континуирани рад на даљем побољшавању квалитета наставе и 

мотивацију ученика. 
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

 

1.ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Табела 2. Побољшање материјално-техничке опремљености школе 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

Побољшање 

опремљености 

кабинета 

 

Опремање 

ентеријера кабинета    

Обезбеђивање средстава за:  

-реконструкцију расвете; 

-замену подова; 

-интерактивне табле; 

-пројекторе; 

-карте; 

-друга наставна средства 
Извештаји о 

обезбеђеним 

средствима и % 

реализације 

појединачних 

активности 

 

Наставници, 

директор, 

локална 

заједница, 

спонзори 

Од 2013-

2017.године 

Побољшање 

функционалности и 

опремљености 

библиотеке 

Реконструкција 

библиотеке 

Обезбеђивање средстава за: 

-реконструкцију расвете; 

-повећање библиотечког фонда 

лектиром, стручном литературом и 

белетристиком; 

-набавка адекватних ормана, 

полица, столова и столица; 

-набавка рачунара повезаних са 

интернетом 

Библиотекар, 

наставници 

српског језика, 

директор 

школе, локална 

заједница и 

донатори  

Побољшање 

функционалности и 

опремљености 

трпезарије 

Реконструкција 

кухињског и 

трпезаријског 

простора 

-израда пројекта; 

-реализација  пројекта 

У потпуности 

реконструисана 

трпезарија 

Локална 

заједница, 

директор 

Од 2013-

2017.године 

Обезбеђивање новог 

простора за кабинете 

и салу 

Реконструкција 

подрумског 

простора 

-израда пројекта за реконструкцију  

са циљем добијања употребљивог 

учионичког простора; 

- реализација пројекта 

Функционалан и 

употребљив 

подрумски простор за 

извођење наставе 

Локална 

заједница, 

директор школе 

Побољшање изгледа 

и функционалности 

спортских терена 

Реконструкција и 

проширивање 

атлетске стазе 

-израда пројекта; 

-реализација пројекта 

Реконструисана и 

савремено уређена 

атлетска стаза 

Локална 

заједница, 

директор школе 
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2.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Табела 3. Подршка ученицима 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

Праћење 

напредовања и 

афирмисање 

успеха ученика 

 

Рад и успех 

учинити важним 

и корисним 

Предавање о начину вођења личне 

педагошке документације  
Формирана лична 

педагошка 

документација 

наставника 

 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Почетак 

школске 

2013/2014. 

године 

Вођење личне педагошке 

документације за ученике од I-VIII 

разреда 

Подршка 

ученицима са 

посебним 

потребама 

Обезбеђивање 

оптималних 

услова за рад и 

напредовање 

ученика 

-стручно усавршавање запослених; 

-идентификовање ученика; 

-израда педагошког профила 

ученика; 

-израда ИОП-а; 

-сарадња са другим институцијама; 

-сарадња са интерресорном 

комисијом 

Формирана 

евиденција о 

праћењу 

идентификованих 

ученика 

 

Наставници, 

чланови Тима за 

инклузивно 

образовање, 

педагог, 

родитељи 

Од 2013-

2017.године 

Подршка 

надареним 

ученицима 

Идентификовањ

е ученика по 

одељењима и  

мотивисање за 

даље 

напредовање 

-иницијално тестирање ученика; 

-израда плана праћења образовања; 

-израда ИОП-а; 

- јавном промоцијом ученика 

такмичара и њихових постигнућа 

мотивисати ученике и наставнике 

(књига обавештења,огласна 

табла,школски сајт...) 

-формирана 

евиденција о 

праћењу 

идентификованих 

ученика; 

-посебно 

припремљени 

задаци; 

-књига обавештења, 

сајт школе 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, педагог, 

директор, 

родитељи 

Направити базу података школских 

постигнућа ученика и на основу тога 

континуирано пратити напредак 

школе у наредном периоду 2013-

2018. године. 

Формирана база 

података за сваку 

школску годину 

Наставници, 

педагог, 

директор школе 
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РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

Успешна 

реализација 

завршног 

испита за 

ученике осмог 

разреда 

 

Обезбеђивање 

адекватних 

услова за 

спровођење 

завршног испита 

- план припреме за завршни 

испитпрема упутствима 

Министарства за сваку школску 

годину; 

-информисање родитеља о текућим 

питањима и реализацији завршног 

испита; 

 

-организовање припремне наставе; 

- формирање комисије за анлизу 

резултата на завршном испиту 

претходне школске године и мере 

унапређивања 

Записници са 

родитељских 

састанака и 

евиденција о 

реализацији 

завршног испита 

Предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

комисија за 

завршни 

испит,родитељи Од 2013-

2017.године 

 

Припремна настава за завршни испит 

 

Помоћ 

ученицима 

приликом 

избора за 

наставак 

образовања 

Информисање 

ученика о 

могућностима 

избора средњих 

школа  

 

-израда плана Тима за ПО; 

-радионице ПО; 

-састанци и сарадња са менторском 

школом; 

-посете сајмовима занимања и сл. 

 

Евиденција о 

састанцима и 

организованим 

посетама, 

радионицама 

 

Тим за ПО 

ученика, 

родитељи 

(презентација 

занимања) 

 

 

 

 

 



 ОШ „Војвода Радомир Путник“, Београд - Развојни план школе 

 

- 12 - 

 

3. ПОВЕЋАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ  

 

Табела 4. Повећање нивоа безебдности 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Проширити 

мере 

безбедности 

ученика у 

школи  

 

Реконструкција видео-

надзора и проширење 

покривености видео-

надзором  

 

-израда плана 

реконструкције видео-

надзора; 

 

-обезбеђивање средстава; 

 

-инсталирање опреме за 

видео-надзор 

Инсталирана 

опрема за видео-

надзор 

Локална 

самоуправа, 

директор школе, 

донатори 

Од 2013-

2017.године 

Превенција 

насиља 

 

Реализовање 

превентивних 

едукативних програма 

 

-предавања за ученике  и 

родитеље у циљу 

превенције насиља; 

 

-радионице за ученике у 

сарадњи са подтеатром; 

 

-оснаживање вршњачке 

медијације; 

 

-учешће родитеља у раду 

Тима у циљу превенције 

насиља 

Евиденција о 

реализованим 

предавањима и 

радионицама 

Инспектори 

МУП-а, 

одељенске 

старешине, 

педагог, 

директор, Тим за 

заштиту ученика 

од насиља, 

занемаривања и 

злостављања, 

родитељи 
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4. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 

 

Табела 5. Унапређење квалитета наставе 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

Остварити ефикасне 

методе учења 
 

Примена 

савремених метода 

у настави 

 

- Реализација угледних 

часова у складу са 

Годишњим планом рада 

школе; 

 

-формирање базе 

припрема за реализацију 

угледних часова 

База припрема 

реализованих 

часова 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

педагог 

Од 2013-

2017.године 

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Обезбеђивање 

перманентног 

усавршавања 

запослених 

-израда Плана стручног 

усавршавања; 

 

-похађање планираних 

семинара и реализација 

активности предвиђених 

Планом 

-Званични План 

стручног 

усавршавања 

наставника; 

 

-сертификати о 

похађаним 

семинарима 

Наставници, педагог, 

директор школе 
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5. РАЗВИЈАЊЕ САРАДЊЕ СА ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ШКОЛАМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

Табела 6. Развијање сарадње са предшколским установама, школама и другим институцијама 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

 

Сарадња са 

предшколским 

установама и 

школама (основним и 

средњим) на 

територији општине 

Савски венац и шире 

Размена искустава 

позитивне праксе 

 

-организовање састанака 

праксе; 

-семинари; 

-такмичења; 

-општински активи 

-евиденција о 

одржаним 

састанцима и 

посетама другим 

школама и 

институцијама 

Наставници, 

педагог, директор 

школе 

Од 2013-

2017.године 

 

Сарадња са 

Институтом за 

француски језик у 

оквиру пројекта 

“DELF SCOLER” 

Реализација пројекта 

“DELF SCOLER” и 

Дана франкофоније 

-организовање и 

спровођељње пројекта 

“DELF SCOLER”; 

-организовање Дана 

франкофоније 

Извештај о 

реализацији  

Наставници 

француског 

језика, директор 

школе, Институт 

за француски 

језик 

Сарадња са Домом 

здравља 

Здравствена заштита 

ученика 

 

-израда Протокола о сарадњи 

са Домом здравља; 

-организовање систематских 

прегледа ученика; 

-организовање предавања за 

ученике  

Евиденција о 

реализованим 

систематским 

прегледима и 

предавањима 

Директор школе, 

медицинско 

особље Дома 

здравља, педагог, 

одељенске 

старешине  

До краја 

школске 

2013-

2014.године 

Од 2013-

2017.године 

Сарадња са другим 

институцијама 

(Центар за социјални 

Реализација 

предавања, 

радионица, 

-контакти и састанци са  

институцијама; 

-учешће у манифестацијама 

Евиденција о 

одржаним 

састанцима, 

Наставници, 

педагог, директор 

школе 

 

 

 Од 2013-
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рад, МУП, Општина, 

Дечји култруни 

центар, позоришта, 

амбасаде, 

високошколске 

установе и друге 

институције 

састанака, 

манифестација   

културног центра; 

-одлазак у позориште и сл. 

-учешће ученика у 

различитим програмима 

учешћу у 

манифестацијам

а и сл. 

2017.године 
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