
Извештај о раду директора  за прво полугодиште   
2019/20. године. 

 
      УВОД 

 
Рад директора Школе одвијао се у складу са обавезама које проистичу из Закона о 

основама система образовања и васпитања и Годишњег плана рада школе као и 
Школског програма али и у складу са сваком актуелном ситуацијом у школи, било да се 

радило о васпитно-образовном процесу рада, или другим пословима везаним за услове 
рада и сарадњу са друштвеном заједницом. Сви извештаји су анализирани и 
верификовани на седницама Школског одбора.  

 
1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И СВИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ 

 
 Учешће у изради ГПРШ за школску 2019/20. годину 
 

          Рад на изради ГПРШ почео је у мају 2019. године израдом планова допунске 
додатне наставе и секција. Сва стручна већа су одржала састанке и договорила се и о 
предлогу подела предмета и одељења на наставнике. У току јуна и августа прегледани 

су предлози стручних већа у вези са програмом рада и унете су измене. Такође су 
унете измене и у садржајима ЧОС-ова. Унети су стручне теме, угледни и  огледни 
часови предвиђени Европским развојним планом у оквиру пројекта Мудрији 
заједно,који се наставља и ове школске године. Коначна подела предмета извршена је 
у августу 2019. године. Годишњи план рада је урађен у септембру, са њим су упознати 

Наставничко веће 11.9.2019., Савет родитеља 12.9.2019. и 13.9.2019. Школски одбор је 
усвојио План.  
 

- Учешће у изради Школског програма 
          Упоредо са припремама за израду ГПРШ приступили смо изради Анекса школског 
програма. Школски програм је усвојен за приод од 2018- 2022. године. Анекс ће бити  

завршен у другом полугодишту због новог програма у 3. и 7. разреду. Материјал је 
подељен наставницима на седници Наставничког већа одржане 04.02.2020.године. 

- Учешће у самовредновању рада школе 

У школској 2019/20. години определили смо се  за кључну област у складу са              
циљевима и задацима Школског развојног плана и Извештаја Тима за спољашње 
вредновање: Етос и Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. 
 

- Учешће у остваривању Развојног плана 

Развојни план је израђен за перод од 2020 – 2025. године. и усвојен на седници 
Школског одбора дана 24.01.2020. 

 

Подршка ученицима 
1. Школа пружа континуирану подршку ученицима у учењу  

2. Подстицање личног и социјалног развоја ученика 



- Учешће у раду Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања 
        У току првог полугодишта школске 2019/20.године одржано је 3 састанака Тима за 
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. И ове школске 

године су у оквиру превентивних активности уведене радионице из приручника 
„Дигитално насиље“ који су реализовани на Чос-овима од 4. до 8.разреда. Настављена 
је сарадња школе са НВО „Центар за права детета“.  

         Већина ситуација насиља које су разматране на Тиму биле су резултат тренутних 
несугласица између ученика и након обављених разговора и спроведених васпитних 
мера као и појачаног васпитног рада дошло је до позитивне промене у њиховом 

понашању. Припадници МУПа су одржали  радионице у 1.4. и 6. разреду везане за теме 
које се тичу безбедности и заштити ученика.  
 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
 

- Израда 40-часовне радне недеље 
         На основу поделе предмета и одељења на наставнике урађена је 40-часовна 
радна недеља за све наставнике и подељена су појединачна решења у септембру 

2019.године. 
 

- Израда извештаја 

        У изради извештаја учествовали су сви наставници, посебно руководиоци тимова, 
актива и већа. Ови извештају су приказани у Извештају директора о раду школе за 
прво полугодиште.   
 

- Сарадња са секретаром, рачуноводством и благајном;  
         Учешће у планирању буџета, изради ЦЕНУС-а ( Доситеј), организовању пописа и 

планирању набавке опреме и средстава, учешће у изради Финансијског плана и Плана 
јавних набавки, као и стално праћење остваривања планова као и спровођење тендера 

за екскурзије и наставу у природи. 
 

- Сарадња са родитељима 

Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са 
договореним правилима сарадње. Одржано је у току првог полугодишта 4 
седнице Савета родитеља у Вишњици, где су упознати са начином извештавања 

о постигнућима и напредовању ученика. Родитељи су се укључили у бројним 
акцијама школе и пружили помоћ и реализацију истих. 

        Директор је у току полугодишта примала родитеље ученика ради решавања 

појединих проблема. 
 
     -   Учешће у раду Ученичког парламента 

У току првог полугодишта школске 2019-20. године одржано је 3 састанака. На 
првом, конститутивном састанку одржаном ученицима је објашњена улога УП у раду 
школе, као и то да он има свој одбор кога чине председник, заменик и записничар. 

Затим су гласањем изабрани председник и записничар. Такође су изабрана два члана 
ученичког парламента који ће бити у тимовима за самовредновање (Алекса Зековић 
8/2) и школско развојно планирање ( Василије Матић 7/3). Ученице Анђела Милић 7/1 и 

Вања  Ацковић 7/1 присуствоваће седницама Школског одбора. Ученици су једногласно 



усвојили План и Програм рада УП. Разговарано је о правилима понашања и кућном 

реду  школе. Директорка је предложила члановима Парламента да сами могу да 
припреме неку од тема за наредни састанак или да предложе нешто ново о чему би 
желели да разговарају. 

          Са ученицима је разговарано о томе колико су упознати са Дечјим правима, о 
разлици између права и дужности и обавеза као и о дискриминацији права. Закључак је 
да су ученици слабо упознати са својим правима и да не праве разлику између права и 

обавеза. (На ову тему треба више разговарати са ученицима).  
 

- Учешће у раду Школског одбора чије су седнице одржаване по  плану 

 Директор је присуствовала свим седницама. Школски одбор је доносио 
одлуке из свог домена. Усвојени су ГПРШ, ШП, План стручног усавршавања као и 

сви извештаји. Директор је чланове упознавала са успехом и владањем ученика, 
реализацијом плана и програма и осталим активностима школе.  

Школски одбор је усвојио: 

 Извештај о остваривању ГПРШ за школску 2018/19. годину, 
 Извештај о раду директора за школску 2018/19. годину, 

 Извештај о раду школе за школску 2018/19.годину, 

 Извештај о успеху и владању ученика на крају 2018/19.год. 
 Годишњи план рада за 2019/20. годину, 

 Извештај о остваривању Развојног плана установе за период од 2015 -
2020.године, 

 Школски развојни план за период 2020 – 2025.године, 
 Извештај о изведеним екскурзијама,за 1.2.3.4. 7.и 8. разред реализоване у 

октобру 2019.године. 
 Финансијски план за 2020.годину, 

 Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019.године 
 План стручног усавршавања 

 Извештај о стручном усавршавању 

 
3. САРАДЊА СА ДРЖАВНОМ УПРАВОМ, ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И 

ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
- Присуство и учешће у раду Актива директора на нивоу општине и града 

као и сарадња са органима јединице локалне самоуправе, 

организацијама и удружењима 
У овом полугодишту одржана су 3 састанка Актива. Добијена је, информација, да је 
предлог Општине и Града израдити план за боравак деце у току летњег распуста. На 

нашој општини предложене су централне школе. На другом састанку Актива 
(26.11.2019) договорена је сарадња са Геронтолошким центром и Клубом 
пензионера,која ће реализовати програм у сарадњи са свим основним школама на 

нашој општини. Реализација је била 16.12.2019.године под насловом “Унук, бака, 
дека- Палилулска журка века.“ Школа је подржала ову манифестацију учешћем 

наших ученика, бака, дека и учитеља. Трећи састанак је одржан у ГО Палилула-
припрема за полагање завршног теста и организација Ускршњег карневала. Наша 
школа је ове године остварила сарадњу са Општином Палилула, која је урадила 

санацију фискултурне сале у Вишњици (кречење, хобловање и лакирање паркета), 
кречење сутерена, свлачионица, замена столарије у мушком тоалету и свлачионицама. 



Такође, издвојени објекат у Сланцима је комплетно окречен, замењена столарија на 5 

учионица и 4 спољна врата на тоалетима. Саниран је кров и постављени су нови олуци. 
У току распуста од 10.02.2020.године започета је санација школе у Великом Селу. 
Окречена је фискултурна сала, свлачионица, учионица у приземљу школе, ходник и 

улаз у школску зграду и тренутно се ради на замени подова у све 4 учионоце. 
Београдске Електране су извршиле комплетну санацију котла за грејање у Вишњици 
и у Сланцима. На захтев Савета родитеља школа је остварила сарадњу са Градским 

зеленилом, где је добијено решење за орезивање грана и уклањање стабла која због 
старости и потенцијалне опасности могу угрозити безбедност ученика. План орезивања 
је реализован 8.12. и 14.12.2019.године (у време када се није држала настава),а 

Градска чистоћа је очистила школско двориште.  Сарадња је остварена и са ГСО, која 
нам је изашла у сусрет и одобрила средства за набавку 5 лап-топова, 11 монитора и 2 
рачунара. Школа остварује сарадњу са Домом здравља, Црвеним крстом, Центром 

за социјални рад, ПУ Палилула, Центром за права детета и Центром за 
културу „Влада Дивљан“ која нам је омогућила бесплатно коришћење сале за 

прославу Дана школе.( 23. 10. 2019. године.)  
 
  4.РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 
Развијање и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 
Директор континуирано прати и подстиче ученике на рад и резултате.Прати успешност 

и промовише њихова постигнућа. Обезбеђена је примена програма учења који су 
прилагођени претходним знањима ученика, где се уважава разноликост средине из које 
долази (мигранти). 

 
 

- Припрема и руковођење седницама Наставничког већа. 

 
У току првог полугодишта одржано је пет седница.  

         Наставничко веће се бавило темама које су његовој надлежности: успех и 

владање ученика, реализација свих видова образовно-васпитног рада, изрицање 
награда, похвала, васпитно-дисциплинских мера, анализом рада стручних већа и 
стручних сарадника, безбедност ученика и запослених,  израдом ГПРШ и ШП, новинама 

у законима.    
Учешће у раду Педагошког колегијума и одељењских већа  млађих и 

старијих разреда.    
         Директор је пратила и присуствовала свим седница одељењских већа млађих и 
старијих разреда. Извештаји са ових седница се налазе код директора. На састанцима 

Педагошког колегијума разматрале су се теме из Плана наставничког већа и у вези са 
инклузивним образовањем и увођењем ИОП-а 3 за талентовану децу.  
 

- Учешће у раду стручних већа, тимова и стручних актива. 
         Директор је присуствовала састанцима стручних већа, актива и тимова. 
Анализиран је рад и потребе за наставним средствима. 

 
- Обавештавање запослених, родитеља и ученика 

         Због разуђености објеката, и ове школске године обавештавање наставника и 

чланова школског одбора се врше путем маил-а. Родитељи се обавештавају путем 



дописа и преко сајта школе. Ученици се обавештавају преко одељењских старешина и 

путем сајта а запослени се обавештавају писмено(огласна табла), вибер-група и 
мејлом. Од ове школске 2019/20.године у употреби је нови сајт школе који  садржи све 
потребне информације у складу са Законом. 

 
 

- Учешће у изради летописа школе. 

          У изради летописа користе се подаци о успеху и владању ученика, такмичењима, 
образовно-васпитном раду. Све остале активности дате су кроз месечни преглед. 
 

5. САРАДЊА СА ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ 

 

 
         Сарадња се одвијала по питањима везаним за радне односе и технолошке 

вишкове. Сви наставници који су проглашени технолошким вишком су распоређени по 
школама које су исказале вишак до пуне норме.По новом Правилнику школи је додељен  
један домар на 100%, један на 50% и психолог на 50%. Директорка је Министарству 

упутила допис тражећи да нам доделе 2 домара и 1 пихолога са пуном нормом. На 
основу тачних података и увидом у документацију којом располаже школа из 
Републичког Геодетског Завода – Катастар непокретности, утврђено је, да школа 

располаже већом квадратуром, те је на основу тога упућен захтев Министарству 
Просвете где је исказана потреба за радника на одржавању хигијене. (одобрена 26.09 
са 80% радног времена). Уложена жалба, јер се није усвојила потреба за домарем и 

психологом. Први жалбени поступак је позитивно решен за добијање 100% психолога 
10.12. 2019. године. Жалбени поступак за утврђивање другачијег броја извршилаца на 
пословима домар/мајстор је позитивно решен 16.01.2020.године за 200% норме 

извршилаца. Поступак прибављања сагласности од стране Министарства 
просвете науке и технолошког развоја започео је 25.06.2019.године а 
завршено је 16.01.2020. године. 

 
- Повреде забране из члана 44. до 46.(недолично понашање запосленог и 

његовог негативног утицаја на ученике) 

 
- Повреде забране у току првог полугодишта школске 2019/20. године није било. 

 
6. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

- Коришћење средстава утврђених финансијским планом 
        Директор је учествовала у изради Финансијског плана и Плана јавних набавки. 
Средства су се користила по плану и по закону. Све мале набавке су спроведене 

прикупљањем понуда а велике су објављиване на порталу. 
 

- Права, обавезе и одговорност ученика  

У овом полугодишту није било повреда забране. 
 

- Редовно обавештавање запослених, ученика и родитеља о питањима 



која су од интереса за рад школе путем сајта, мејлова, штампаних материјала, 

обавештења у писаној форми окачена на огласној табли за родитеље и огласној табли 
за запослене. 
 

7. Стручно усавршавање запослених 
 

         Стручно усавршавање се одвијало унутар и ван установе. У току је наставак и 

реализација пројекта Еразмус + Мудрији заједно. 26.08.2019. год започет је семинар- 
обука 404 Школско законодавство- основа развоја образовања и васпитања( 
наставничке компетенције К1,К2, К3,К4 – у трајању од 24 сата). Обухваћено је шест 

тема, а завршни део обуке је реализован 14.12. 2019. године.У оквиру сталног стручног 
усавршавања 13. наставника разредне наставе је присуствовало „ Зимским сусретима 
учитеља“ који је ове године реализован у Жаркову. Реализован је још један семинар у 

току зимског распуста 17.02.2020.године под насловом „Јавни говор – технике 
излагачке писмености“, наставничке компетенције К4  у трајању од 8 сати. Семинару 

приступило 28 наставника, 2 стручна сарадника и директор.  
 

- Угледни/огледни часови 

 

- Интердисциплинарна пројектна настава 
 Петар Ердељан – 5/2 физичко и здравствено васпитање –  Рукомет: једнострука 

финта (прекорак) са извођењем шута на гол 25.09. 2019. године. 

 

 Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 
запослених: 

 
07.11.2019. – 4/2 - српски језик, Јована Цакић  
07.11.2019. – 3/1 – српски језик, Драгица Секулић 

08.11.2019. – 1/1 – српски језик, Бранислава Тришић 
08.11.2019. – 1/2 – математика, Далибор Јелић 
20.11.2019. – 8/2  - хемија, Миријана Илић (давање мишљења за полагање лиценце) 

20.11.2019. -  8/2 – географија, Кристина Радосављевић 
20.11.2019. -  8/2 – физика , Горан Бојанић 

22.11.2019.  – 6/1 – математика, Мирјана Кривокапић ( мишљење за лиценцу) 
22.11.2019.  – 8/3 – хемија, Миријана Илић 
22.11.2019. -  5/3 – српски језик, Биљана Аксентијевић 

03.12.2019. -  1/4 – математика, Нела Дракулић 
03.12.2019. -  2/3 – српски језик, Јелена Станојевић 
03.12.2019. -  1/4  - веронаука, Стефан Рађен 

04.12.2019. – 6 /1 – техника и технологија, Војислав Марјановић 
08.01.2020. – 5/1 – техника и технологија, Милица Лукић-Дувњак 
10.01.2020. – 7/2 – математика, Ненад Прибак 

10.01.2020. – 8/2 – енглески језик, Хелена Милошевић-Момчилов 
10.01.2020. – 3/2 – енглески језик, Бранислав Крајишник 
 

 



 Остали послови 

- Учешће у организовању свечаног пријема првака. 
- Учешће у организовању превоза ученика из сва три објекта до Центра за 

културу - Недеља Руског филма (16. 09. 2019.) у организацији општине 
Палилула ( бесплатна биоскопска представа за ученике од првог  до шестог 
разреда) 

- Учешће у организовању прославе Дана школе. Oдржана је приредба у Центру за 
културу „ Влада  Дивљан“ Палилула. Приредбу су припремили наставници и 
ученици из свих објеката.  

- Активности везане за  Школу без насиља.  
- Организовање и учешће у подели бесплатних уџбеника. 
- Израда ГПРШ као и ШП и њихових  анекса у сарадњи са стручним сарадницима  

и Стручним активом за развој школског програма. 
- Организација пројектa '' Јединствено деловање свих наставника у једној 

васпитној ситуацији'' . И ове године се ради о решавању проблема на часовима 

где сваки наставник то ради сам, а уколико не успе, обраћа се одељењском 
старешини и потом педагошко-психолошкој служби. 

- Организација обележавања Дана духовности, Светог Саве. 

- Организовање предавања на тему вршњачког насиља, електронског насиља и 
малолетничке деликвенције, заштити од пожара, насиљу као негативној 

друштвеној појави, ''Петарде нису играчке'', о заштити од техничко-технолошких 
непогодности и природних непогода, безбедном коришћењу интернета и 
друштвених мрежа, заштити од трговине људима  у сарадњу са Одељењем за 

малолетничку деликвенцију, „Основе безбедности деце“ 
- Ажурирање и праћење података на сајту школе. 
- Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и општином Палилула.  

- Организација у извођењу тродневне  екскурзије за 7. и  8. разред.(реализована 
25-27. 11. 2019.године.) 

- Организација у извођењу једнодневног излета за 1. и 2. разред (реализован 

5.11.2019.године) и 3. и 4. разред (реализован 4.11.2019. године). 
- Организација предавања представника МУП-а у 1,4. и 6. разреду 

 

 Преглед по месецима: 
 

Септембар 
 

1. Организација образовно-васпитног рада: Подела одељења на наставнике, 

подела часова на наставнике.  Оформљене нове секције и активиран рад у свим 
објектима. Решавање кадровских питања. 

2. Израда Извештаја  о раду директора за школску 2018/19. годину 

3. Израда извештаја о раду школе за школску 2018/19. годину 
4. Израда Извештаја  о оствривању ГПРШ у протеклој шк.години,  

5. Припрема Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину   
6. Учешће у раду Тима за самовредновање                                                        
7. Решавање кадровских питања – у сарадњи са синдикатом решавани 

технолошки вишкови и пријем нових запослених на упражњена радна места. 
8. Саветодавни рад и помоћ наставницима 



9. Седница Наставничког већа : усвојени су ГПРШ, Анекс Школском програму, 

Извештај директора и Извештај о остваривању ГПРШ, Извештај о стручном 
усавршавању.   

10. Седница Педагошког колегијума: Седнице Педагошког колегијума одржаване 

су пре седница Наставничког већа. Одређивање ученика који ће радити по ИОП1  
ИОП2 и ИОП3.                                                         

11. Седница Савета родитеља : Конституисан је нови сазив Савета родитеља. 

Усвојен је Извештај о раду директора, Извештај о остваривању ГПРШ. Усвојен 
План рада Савета за нову школску годину. 

12. Седница Школског одбора : Усвојен ГПРШ и извештаји: о раду директора, о 

стручном усавршавању, о остваривању ГПРШ. Изабран Ђенерали за осигурање 
ученика 

13. Израда ЦЕНУС-а (Доситеј) у сарадњи са шефом рачуноводства и секретаром 

школе.  
14. Формирање Тима за културну и јавну делатност.  

15. Учешће у раду Тима за заштиту деце 
16. Учешће у раду Актива директора општине Палилула 
17. Састанак са представницима МУПа -  договор везан за предавања у 1, 4. и 6. 

разреду 
18. Израда распореда писмених провера знања  
19. Сарадња са Предшколском установом -  договор о сарадњи у овој школској 

години 
20. Сарадња са наставником задужен за израду распореда часова 
21. Израда табела за МПНТР 

22. Седница Ученичког парламента  
23. Учешће у расписивању тендера за екскурзије 
24. Родитељски састанак са родитељима првака 

25. Учешће у раду  Актива за развој школског програма 
26. Сарадња са Општином Палилула у вези грађевинских радова у 

Вишњици и Сланцима. 

27. Сарадња са Домом здравља Палилуле 
28. Сарадња са Центром за права детета 
29. Састанак са Саветом родитеља:одлука о висини дневница за извођење 

екскурзија, излета и наставе у природи 
30. Посета и обилазак објеката у Сланцима и Великом Селу 

31. Учешће у организацији „Дечије недеље“ (Дан језика и Маскенбал 
28.09.2019.) 

32. Сарадња са Сектором за ванредне ситуације – редован инспекцијски 

надзор (24.09. 2019.)  
 

Октобар   

     
1. Сарадања са педагогом, психологом и библиотекарем – увид у планове 

рада наставника и стручних сарадника 

2. Планирање и распоред рада допунске, додатне, ваннаставне 
активности, писмених и контролних задатака и отворена врата за 
родитеље. 

3. Решавање кадровских питања 



4. Седница Наставничког већа  

5. Седница Педагошког колегијума и Тима за инклузију -  усвајање ИОПа 
6. Припреме за  прославу Дана школе – састанак Тима за КЈД 
7. Седница Школског одбора  

8. Учешће у раду Актива директора Палилуле- такмичење 
9. Сарадња са Градским Секретаријатом за образовање (набавка нове 

опреме за кабинет информатике у Сланцима) 

10. Сарадња са Домом здравља (систематски преглед) 
11. Сарадња са ТВ Brainz – промоција наших талентованих ученика на 

међународним такмичењима 

12. Сарадња са помоћно-техничким особљем 
13. Сарадња са Градским комуналним предузећима (зеленило, чистоћа, 

електране) и решавање проблема 

14. Сарадња са ЦСР 
15. Решавање проблема и примедбе ученика и родитеља 

16. Учешће у раду Ученичког парламента  
17. Учешће у раду  Актива за развој школског програма 
18. Сарадња са редовним инспекцијским надзором за Рад и Безбедност на 

раду (25.10. 2019. године) 
19. Сарадња са инспекцијским надзором за школску библиотеку у сва три 

објекта (8,9,10. 10. 2019.године )  

20. Сарадња са Школском управом (Јасмина Николић у вези уписа 
миграната и Центром за социјални рад) 

21. Сарадња са ЈКП „Зеленило „-Београд (комисија за орезивање) 

22. Сарадња са ЈКП Београдске електране 
23. Посета издвојених одељења у Сланцима и Великом Селу  
24. Школски одбор (29.10.2019.године) 

25. Наставничко веће (30.10.2019. године) 
26. Прослава Дана школе – Свечана академија у ЦК“Влада Дивљан“ 
27. Организација извођења излета и екскурзија (присуство прегледању 

аутобуса од стране саобраћајне полиције у сва три објекта 
28. Организација надокнаде часова( екскурзије и излети) 
29. Спортска субота (30.11.2019.године.) 

 
Новембар  

1. Састанак са педагогом и психологом-анализа извештаја 
2. Сарадња са Домом здравља – вакцинација  
3. Посета часова редовне наставе у Великом Селу – млађи разреди 

4. Обилазак издвојених одељења у Великом Селу и Сланцима(12.11.2019.) 
5. Седница Већа млађих разреда (13.11.2019.) 
6. Седница Већа старијих разреда  

7. Педагошки колегијум 
8. Седница Наставничког већа: анализа успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода(15.11.2019.) 

9. Праћење плана унапређивања наставног процеса и стручног 
усавршавања наставника  

10. Праћење завршетка грађевинских радова у Вишњици и Сланцима  

11. Посета редовне наставе у Сланцима- старији разреди 



12. Састанак Актива директора Палилуле (26.11.2019.) 

13. Сарадња са ПУ „Бошко Буха“  
14. Организација школског такмичења из математике 
15. Школски одбор (26.11.2019.) 

16. Седница Савета родитеља  - извештај о успеху и владању на првом 
класификационом периоду 

17. Састанак Тима за заштиту деце 

18. Учешће у раду Тима за самовредновање    
19. Израда табела за Министарство 
20. Сарадња са МУП- ом; посета ЧОС 

21. Организација позоришне представе у нашој школи (28.11.2019.) 
22. Укључивање деце-миграната у редовну наставу по упутству МП са 

редукованим распоредом часова у седмом разреду (Мелита Ранђеловић 

испред Министарства просвете и Центар за социјални рад) 
23. Решавање кадровских питања (замене наставног и ваннаставног 

особља) 
24. Сарадња са родитељима (примедбе, савети, похвале, донације, помоћ 

школи) 

25. Сарадња са Општином Палилула (изведени радови, примедбе, 
решавање проблема) 

26. Посета редовних часова у Вишњици 

                                       
Децембар 

1. Сарадња са педагогом и психологом – увид у планове рада наставника и 

стручних сарадника, 
2. Израда табеле за потребе МП и ШУ – дигиталне уционице 
3. Састанак Тима за заштиту деце  

4. Сарадња са Домом здравља- (Сланци) 
5. Посета редовним часовима у Великом Селу ( 3.12.2019. )  
6. Обилазак објекта у Сланцима ( 4.12.2019.) 

7. Сарадња са „Зеленилом“- орезивање грана у Вишњици и Великом Селу 
(реализовано 8.12. и 14. 12. 2019.) 

8. Пријем мигранта и сарадња са Центром за социјални рад (5.12.2019.) 

9. Организација и учешће са локалном самоуправом око реализације 
програма Геронтолошког центра и основаца Палилуле (16.12.2019.) 

10. Организација и учешће на трећем делу семинара – Школско 
законодавство (14.12.2019.) 

11. Организација нижих разреда око позоришне представе“Деда Мразе не 

скрећи са стазе“ (17.12. 2019.) у ЦК „Влада Дивљан“ 
12. Сарадња са секретаром и педагогом – предаја месечних 

планова(контрола и увид) 

13. Сарадња са локалном заједницом – присуство на традиционалном 
годишњем концерту  КУД „Прело“ из Великог Села у ЦК „Влада 
Дивљан“ 

14. Сарадња са председницом Савета родитеља у вези постављање кутија 
за хуманитарну акцију и припрему новогодишњих пакетића за болесну 
децу и децу без родитељског старања у сва три објекта 



15. Сарадња са рачуноводством – припреме за попис имовине и спровођење 

пописа, јавне набавке (настава у природи ) 
16. Замена одсутног наставника (разговор са ученицима 7.разреда) 
17. Сарадња са МУП-ом израда плана за предавање и 1.4. и 6. разреду 

18. Присуство годишњем пријему  на Двору Српске Патријаршије 
(12.12.2019.) 

19. Сарадња са Домом здравља – систематски преглед 7. разреда 

(офтамолог) 
20. Обилазак објеката у Сланцима и Великом Селу (17.12. 2019.) 
21. Обилазак објекта у Сланцима (20.12.2019. у поподневној смени)  

22. Састанак са психологом – извештај о раду са ученицима који имају 
проблеме у понашању 

23.  Организација радионице „Друг није мета“ (НВО) 

24. Састанак Тима за инклузију  (23.12.2019. укључивање ученице 
4.разреда која је престала да похађа редовну наставу ИОП2) 

25. Учешће у раду Тима за самовредновање                                                        
26. Наставничко веће (25.12.2019.) 
27. Заједничка седница ПК и Тима за заштиту 

28. Организација посете виших разреда у Пионирском граду – Спортски 
центар – Кошутњак поводом новогодишњих и божићних празника 
(26.12. 2019.) 

29. Решавање кадровских питања  
30. Организација посете „ Деда Мраза“ за ученике нижих разреда 

(27.12.2019.) 

31. Присуство поводом новогодишње прославе локалне самоуправе 
општине Палилула (27.12. 2019.) 

32. Припреме са локалном заједницом око прославе Дана духовности 

 
Јануар 

1. Преглед вођења педагошке документације  

2. Праћење стручног усавршавања наставника 
3. Посета редовним часовима у Вишњици(преподневна смена) 
4. Посета редовним часовима у издвојеним објектима( у обе смене) 

5. Разговор са кандидатима за замену одсутног наставника(ТиТ) 
6. Решавање кадровских питања (замене техничког и наставног особља 

на краћи времнски перод)       
7. План предавања за јануар МУП-а за 4. и 6. разред у свим објектима 
8. Школски одбор (13.01.2020.)- усвајање годишњег финансијског 

извештаја   
9. Праћење ваннаставних активности и реализација истих 

10. Сарадња са општином – план радова у Великом Селу (14.01.2020.)  

11. Учешће у раду Актива директора Палилуле 
12. Израда табела за потребе ШУ 
13. Сарадња са педагогом и психологом школе 

14. Пријем представника Општинске изборне комисије (ОИК) и 
председника Удружења за целебралну и дечију парализу 

15. Праћење материјално-финансијског пословања     



16. Разговор са учеником који редовно не похађа наставу (издвојени 

објекат у Сланцима)  
17. Учешће у раду Тима за безбедност деце 
18. Учешће у раду Актива за школско развојно планирање   

19. Учешће у раду Тима за самовредновање   
20. Састанак са представницима ШУ (22.01. 2020. у ОШ“Ј.Ристић“)   
21. Учешће у раду  Актива за Школско развојно планирање 

22. Припреме за израду новог финансијског плана (за шк.2020.годину) 
23. Организација посете позоришној представи у УК „В.Дивљан“за ученике 

од 1. до 4. разреда поводом Дана духовности 

24. Савет родитеља ( 23.01.2020.године) 
25. Школски одбор ( 24.01.2020. године) 
26. Прослава Дана духовности – свечана приредба одржана у сва три 

објекта школе( Велико Село у 10:00, Сланци 11:30 и Вишњица у 13:00) 
27. Редован инспекцијски надзор – сектор за комуналну инспекцију  

28. Присуство-конференцији „Школе за 21.век“ 
         –знање,вештине,технологија(28.01.2020.) 
 

29. Разговор са родитељем који се одазвао на службени позив школе у вези 
нередовног похађања наставе наших ученика у присуству педагога 
школе и одељењског старешине (30.01.2020.) 

30. Посета и обилазак школе у Сланцима и Великом Селу (30.01.2020.) 
31. Састанак Актива директора и представника за образовање одржан 

31.01.2020. године у ГО Палилула (тема: припремна настава за 

8.разред; Ускршњи карневал) 
32. Одељењско веће од 1 -4 разреда (31.01.2020. у 13:00) 
33. Одељењско веће од 5 -8 разреда (31.01.2020. у 18:30) 

 
 

Фебруар  

1. Обука – Подршка самовредновању рада установа у основном и средњем 

образовању у оквиру пројекта МПНТР и ЗВКОВ (03.02.2020. од 09-

17:00) 

2. Састанак Тима за инклузију (04.02.2020. у 09:00) 

3. Наставничко веће (04.02.2020. у 10:00) Анализа успеха, похвале и васпитно 

дисциплинске мере на крају првог полугодишта 

4. Израда плана предавања МУП-а у фебруару за 4. и 6. разред у свим 

објектима 

5. Сарадања са педагогом и психологом – увид у планове рада наставника и 
стручних сарадника 

6. Сарадња са рачуноводством – план набавке и испитивање тржишта за 
школски намештај 

7. Праћење инструкције за обуке и остваривање нових програма наставе и 

учења орјенисани према исходима 



8. Праћење инструкције поводом решења Владе Републике Србије за 

расписивање конкурса и пријава запослених који имају статус на 
одређено време са пуним радним временом(100%) 

9. Обилазак школе у Сланцима (давање инструкција за рад помоћном 

особљу 10.02.2020.) 
10. Обилазак радова на санацији школе у Великом Селу 10.02.2020. 
11. Сарадња са локалном средином – предлог:екологија на делу у сарадњи 

са планинарским друштвом (иницијатива „Ненсико“) 
12. Израда распореда припремне наставе за полагање мале матуре 
13. Седница Школског одбора 

14. Седница Савета родитеља 
15. Праћење  пројекта Еразмус + 
16. Израда упитника за потребе ШУ 

17. Сарадња са Центром за права детета- укључивање учитеља Васиљевић 
Марина и Ђорђевић Наташа 

18. Организација семинара „Јавни говор – технике излагачке 
писмености“(реализиван 17.02.2020. од 09 до 17:00) 

19. Обилазк радова на санацији у Великом Селу- договор око замене 

подова у свим учионицама (14.02.2020.) 
20. Учешће у изради нових Правилника о похваљивању и награђивању 

запослених и похвале и награде ученика (предлог измена и допуна) 

21. Присуство на састанку Министарства просвете и Школске управе 
одржане 18. 02. 2020. године. Тема: Актуелности и новине у основном 
образовању и васпитању 

22. Учешће на међународном  Стручном скупу одржан у Аранђеловцу од 20-
22.02.2020. године „Изазови у образовно- васпитном раду и заједничко 
креирање образовних политика у Србији и земљама региона 

23. Обука за стицање лиценце за директора  24-25.02.2020.године (први 
део) 
 

Закључак:  
   У току првог полугодишта школске 2019/20.године радила сам на 
развијању поверења, мотивисала сам и организовала тимски рад у школи. 

Развијала сам сарадњу са Школским одбором и родитељима ради напретка и 
развоја школе, сарађивала са организацијама, удружењима и локалном 

заједницом. Обавезе и задужења запосленима је у складу са Законом, подела 
послова је јасна и правовремена и подређена интересима школе. Радила сам 
на обезбеђивању услова учешћа ученика о организацији и животу рада 

школе. Тимским радом обезбеђивала сам редовну и благовремену 
презентацију школе. Омогућила сам стручно усавршавање наставника. 
Редовно и више  пута месечно обилазила сам објекте издвојених одељења, 

пратила радове на санацији сва три објекта, пратила реализацију образовно 
васпитног рада. Посетила сам 19 часова редовне наставе у свим објектима, 
сарађивала са стручним сарадницима и уважавала различита мишљења. 

Својим радом и понашањем трудим се да служим за пример у школи и 
доприносим угледу школе. 

 

 



 

 
Директор школе 

 Лидија Савић 

 


