
Извештај о раду директора за прво полугодиште 
2020/21. године. 

 
Увод 

 
У току 1. полугодишта школске 2020/21. рад директора  се састојао из 

низа активности пропсаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Статутом школе, Годишњим  планом рада школе за 2020/21 и 
Школском развојним планом. 
 

На основу Дописа МПНТР бр.601-00-00027/6/2020/15 од 24.08.2020.године 
Школа је спроводила оперативно планирање и извештавање у вези са 
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са 
мерама заштите од ширења заразне болести Ковид -19. На основу измене и 
допуне Пословника о раду  Наставничког већа, Савета родитеља бр.230/2 од 
25.04.2020. године и Школског одбора бр.204/3 од 16.04.2020.године, а у вези са 
актуелном епидемиолошком ситуацијом Седнице се могу одржавати и одлуке 
доносити телефонским путем или коришћењем других информационо – 
комуникационих технологија (онлајн). 
 

Бавила сам се 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, Наставничког већа и Савета 
родитеља. 

 

1. Планирање и организовање остваривања програма 
образовања и васпитања свих активности установе  
 

 
Дописом МПНТР 601-00-00027/1/2020-15 од 12.08.2020. године, приступила 

сам посебном начину оперативног планирања и извештавања. 
 

Оперативно планирање: преко упитника (Прилог бр.1) који је постављен у 

оквиру ИС Доситеј о моделу образовно-васпитног рада са којом је започета 
школска година. На наставничком већу (записник) изабран је основни модел – 

настава се остварује у пуном саставу у издвојеним одељењима, а у матичној 
школи у првом циклусу одељења 3. и 4. разреда су подељена на две групе. У току 
првог полугодишта дошло је до промене подела одељења на групе због Анкете за 
родитеље која је била променљивог карактера (прелазак са онлајн наставе на 
редовну и обрнуто). Све промене су извршене уз поштовање Упутства ШУ, МП,  
Кризног штаба и мере за заштиту здравља ученика и запослених. 

Оперативно извештавање: током септембра извештавање о раду је било 
на две недеље, а у наредним месецима на крају месеца. Извештавање се 



спроводило преко упитника  у оквиру ИС Доситеј (Прилог бр.2) електронским 
путем ка надлежној школској управи. 

 
Оперативни план школе је имао следећу садржину: 

 Одабрани модел – непосредна/онлајн настава  

 Изабрана платформа – Гугл учионица (добијен домен и шифре за 
ученике и наставнике) 

 Распоред часова по данима за све објекте 

 Временска сатница - непосредна настава се одвијала на 30 минута 
са  паузама од по 15 и 20 минута (у првом циклусу обавезно 4. часа 
непосредне наставе, у другом циклусу недељни фонд часова) 

 Праћење и вредновање рада ученика 

 Додатни начин пружање подршке ученицима 

 Организација рада продуженог боравка 

 
На основу дописа МПНТР бр. 601-00-00027/9/2020-15 од 27.11.2020.године 

измењен је Календар рада образовно-васпитних установа за школску 
2020/21. годину.  

Урађен је Анекс ГПРШ који је усвојен на Наставничком већу (24. 
12.2020.године). 
 

У складу са дописом број 610-00- 01358/2020-07, а у вези Уредбе о измени и 
допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19 
прописане су нове мере за организацију рада по одлуци Владе Републике Србије, 
измењен је модел непосредне наставе у другом циклусу - прелазак на онлајн 
наставу почев од 30.11.2020.године.  

 
Активирана је Гугл учионица без проблема, наставницима који су имали 

потребу пружена је техничка подршка у складу са могућностима школе, а 
ученицима који су имали проблем техничке природе имали су могућност добијања 
штампаног материјала или се комуникација одвијала преко Вибер групе. 

Направљен је нови оперативни План школе по посебном Програму за рад у 
условима пандемије вируса Ковид 19. 

Непосредна настава се одвијала у првом циклусу само у преподневној 
смени. Од 10:30 до 16:00 је организован продужени боравак једне мешовите групе 
за ученике 1. и 2. разреда. Онлајн настава је пратила распоред часова по сменама  
на недељном нивоу у реалном времену (часови трајали 45 минута). 

 

 
Учешће у изради ГПРШ за школску 2020/21. годину 

 
          Рад на изради ГПРШ почео је у јуну 2020. 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 2020. године. Годишњи план рада је 
урађен у септембру, са њим су упознати Наставничко веће 10.9.2020., Савет 
родитеља 11.9.2020. и 14.9.2020. године Школски одбор је усвојио План.  

 
Учешће у изради Школског програма 

 

Упоредо са припремама  за израду ГПРШ приступили смо изради  Анекса 
школског програма, због новог програма у 4. и 8. разреду. Материјал ће бити 

подељен наставницима на седници Наставничког већа планиране у другом 
полугодишту. 

 
Учешће у самовредновању у раду школе 

 

У овој школској години планирано је шест састанака Тима за 
самовредновање и вредновање рада школе, а одржано два. 

У школској 2020/21. години определили смо се за кључну област у складу са                
циљевима и задацима Школског развојног плана. Изабране области квалитета:  

1. Програмирање, планирање и извештавање и област квалитета  
3. Образовна постигнућа ученика  

 
Учешће у остваривању Развојног плана 

 

Развојни план је завршен за перод од 2020 – 2025. године. и усвојен на 
седници Школског одбора прошле школске године. Састанци Тима су  одржавани 
преко наменске Вибер групе. Приоритетна област која се прати ове школске 
године је дефинисана акционим планом Област Организација рада школе  и 
Управљање људским и материјалним ресурсима. Договорено је да се током 
године израђују анкете као мерљиви докази о постизању резултата. 

 
Подршка и сарадња са  ученицима 

 
На почетку школске 2020/21. године није била организована приредба за  

пријем првака. Због пандемије вируса Ковид -19 и придржавању строгих 
епидемиолошких мера, родитељски састанци су се одржавали одвојено за први и 
пети разред. Присуствовала сам свим родитељским састанцима у сва три објекта 
са тачно утврђеном сатницом у преподневној (Вишњица) и поподневној смени 
(Сланци и Велико Село). Том приликом, првацима су  подељени поклони које је 
школа набавила ( заштитне маске) а креативним радом учитеља, украшене. 

 
Школа пружа континуирану подршку ученицима у учењу. Трудила сам се, 

подстицању личног и социјалног развоја ученика. Заједно са ученицима и 
појединим наставницима организовала обележавање Дана школе у сва три  
објекта уз послужење салаткиша  за све ученике наше школе. 

 



Због пандемије и недостатка замене наставнка и учитеља, вршила сам 
замену истих у одељењима од 1.- 8. разреда у свим објектима. 

 
Учешће у раду Тима за заштиту деце и ученика од насиља 

злостављања и занемаривања 
 

У току првог полугодишта школске 2020/21.године одржано је 2 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“.  
          Ситуације 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. 

  

 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе  
 

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-
васпитног рада у школској 2020/21. години у условима који захтевају примену 
превентивних и заштитних мера у борби против корона вируса  Ковид -19, а у вези 
са закључком кризног штаба бр.53-6306/2020-1 од 11.08.2020.године, извршила 
сам планирање и  организовање рада школе.  

 
План је обухватио: анкетирање родитеља (онлајн/ непосредна настава), 

модел наставе који је предложио ПК и усвајање модела на НВ (записник). У 
сарадњи са Тимом за обезбеђивање квалитета и развоја установе, донела сам 
оперативни план организације и реализацији наставе. Родитељи су упознати 
преко сајта школе са начином реализације образовно – васпитног рада.  

 
Направљен је план дежурства у складу са стручним упутством. 

Едукативни материјали и видео-клипови о значају превенције Ковид-19 су 
постављени на видном месту у школи и на сајту школе. Школа је обезбедила 

да се настава одвија без промене учионице, настава физичког васпитања  
одвијала се  на отвореном простору – спортски терени (док су временски услови 
дозвољавали), а на часовима музичке култутуре није било дозвољено певање. На 
улазу у школску зграду у сва три објекта су постављене дезобаријере, 
дозери за суво прање руку на сваком спрату у ходницима, течни сапун у 
тоалетима и распшивачи на бази 70% алкохола који су се користили уз 
надзор дежурног наставника. Заштитне маске су обавезне како за запослене, 
тако и за ученике. Школа је осим маски и рукавица купила на предлог наставника  
и заштитне визире (за сваког наставника и учитеља). 

 
На почетку школске 2020/21 чекајући решавање захтева упућен МПНТР за 

продужени боравак, школа се сусрела са озбиљним проблемом рада продуженог 



боравка. Добром организацијом и великим трудом учитеља из Вишњице, овај 
проблем је решен. Унутрашњом организацијом, учитељи су се смењивали на 
дневном нивоу, обављали све задатке предвиђене Планом и програмом 
рада у продуженом боравку. Период овакве организације је трајао до 23. 09. 
2020. године. 
   

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 
2020. године. Свим запосленима су уручена решења о зарадама, а од ове 
школске године, сви запослени мејлом добијају платне листиће о зарадама.  

 
      

3. Извештавање о свом раду и раду установе  
 
Извештавање директора о свом раду и о раду установе органу управљања 

је у складу са ЗОСОВ ( Сл. Гласник РС 88/ 2017) обавља се најмање два пута у 
току године. 

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.  
 

4. Сарадња са секретаром, рачуноводством и благајником 
 

Учешће у планирању буџета, изради ЦЕНУС-а ( Доситеј), организовању 
пописа и планирању набавке опреме и средстава, учешће у иузради Финансијског 
плана и Плана јавних набавки, као и стално праћење остваривања планова. Због 
епидемиолошке ситуације Тендери за извођење ђачких излета и екскурзија у 
првом полугодишту није било ( планирни су ГПРШ уколико се стекну услови) 
 

5. Сарадња са родитељима 
 

Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу 
са договореним правилима сарадње. Одржано је у току првог полугодишта 2 
седнице Савета родитеља. Прва седница је одржана  у Вишњици, на отвореном у 
школском дворишту уз поштовање епидемиолошкох мера, а друга, одвојена у сва 
три објекта у присуству председнице Савета родитеља 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 и долазила у објектима на позив родитеља. 
 



          Посебно сам сарађивала са родитељима ученика којима је била потребна                             
додатна подршка у раду, а када је то било потребно укључивала сам ППслужбу, 
Центар за социјални рад, Полицијску управу – станица Плилула. 
 
          У сарадњи са родитељима писменим захтевом сам се обратила  
Секретаријату за Саобраћај за решавање проблема безбедности деце у 
непосредној близини школе као и захтев за добијање минибуса за превоз школске 
деце. Такође на иницијативу родитеља  упућен је захтев  ГО Палилула за замену 
прозора на фискултурној сали, замени ограде у Великом Селу, замени подова у 
Сланцима и кречење фасаде за све три школе. 
 
          Добра сарадња је остварена са родитељима из Великог Села који су се 
одазвали на позив за дистрибуцију уџбеника и школског прибора за наше ученике.  
  

6. Учешће у раду Ученичког парламента 
 

У току првог полугодишта школске 2020/21. године одржано је 2 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.  Гласањем, изабрани су председник Анђела Милић 8/1 заменик Ана 
Тодоровић 8/3 и записничар Андријана Миљковић 8/1. Такође су изабрана два 
члана ученичког парламента који ће бити у тимовима за самовредновање (Милица 
Јакшић 8/2) и школско развојно планирање (Александар Ђорђевић 7/2). Ученице 
Анђела Милић 7/1 и Сара Ђорђевић 7/1 присуствоваће седницама Школског 
одбора. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе прати ученик Матија 
Маринковић 8/3. 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).  
 

7. Учешће у раду Школског одбора чије су седнице одржаване 
по  плану 

 
 Директор је присуствовала  седницама. Одржане су две седнице, једна 
непосредно, а друга електронски са унапред достављеним  материјалом преко 
мелј адресе. Школски одбор је доносио одлуке из свог домена. Усвојени су ГПРШ, 
ШП, План стручног усавршавања као и сви извештаји. Директор је чланове 
упознавала са, реализацијом плана и програма и осталим активностима школе.  У 
овој години дошло је до промене члана ШО изабраног од стране локалне 
самоуправе. Уместо Данијеле Којић нови члан је Вања Крџавац. 



 Школски одбор је усвојио: 
 

 Извештај о остваривању ГПРШ за школску 2019/20. годину, 

 Извештај о раду директора за школску 2019/20. годину,    

 Извештај о раду школе за школску 2019/20.годину, 

 Доношење одлуке о закупу дела школског простора, 

 Верификација мандата новог члана школског одбора, 

 Годишњи план рада за 2020/21. годину, 

 Измена и допуне Пословника о раду школског одбора, 

 Осигурање ученика, 

 Доношење Правилника о набавкама, 

 Извештај о стручном усавршавању запослених за 2019/20. годину, 

 Давање сагласности о измени Финансијског плана и Плана набавки за 
2020.годину, 

 Доношење одлуке и образовању комисије  о попису имовине и обавеза са 
стањем на дан 31.12.2020.године, 

 План стручног усавршавања запослених за 2020/21.годину. 
 

8. 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. Решавани су проблеми 

технолошких вишкова и укрупњавање фонда часова, бирање новог члана 
председника Актива директора, пружање подршке због пандемије изазване 
вирусом Ковид -19. Због епидемиолошке ситуације сарадња се одвијала и  путем 
мејлова или Вибер групе.  Наша школа је ове године остварила сарадњу са 
Општином Палилула, која нам је поклонила 15 садница Јасена,који су подељени 
по 5 у свим објектима. Фондација „Ђоковић“ је поклонила свим првацима 
сребрне маске са јонима сребра и  зеолита.  Београдске Електране су извршиле  
санацију котла за грејање у Великом Селу. Градска чистоћа је очистила школско 
двориште.  Сарадња је остварена и са ГСО за набавку енергента (гасно-уље), 
потписивањем новог уговора. Школа остварује сарадњу са Домом здравља, 
(системетски прегледи ученика) Црвеним крстом-подела 17 пакета 
хуманитарне помоћи за социјално угрожене породице, Центром за социјални 
рад, ПУ Палилула, Центром за права детета. Наставља се сарадња са 
локалном заједницом и Црквеним одбором из Вишњице у вези прославе 
Дана Духовности. Ове године школа је остварила сарадњу и са удружењем 
„Лимитлес“ која је организовала Округли сто на тему „Ученичке задруге као 
модел социјалних предузећа“. Округли сто је активност пројекта „Социјална 
предузећа за развој потенцијала младих“ који је финансиран од стране ЕУ и 
кофинансиран од стране Владе Републике Србије.  



9. Руковођење васпитно – образовним процесом у школи 
 

У циљу развијања и обезбеђивања квалитета наставног и васпитног процеса 
у школи у току првог полугодишта посетила  сам 15 часова од тога 2 огледна часа 
у издвојеним објектима. После посете часовима, а у циљу унапређивања рада 
обављала сам консултивне разговоре, посебно са приправницима и 
новопримљених наставника. 
 

Континуирано пратим и подстичем ученике на рад и резултате. Пратим 
успешност и промовишем њихова постигнућа. Обезбеђена је примена програма 
учења који су прилагођени претходним знањима ученика, где се уважава 
разноликост средине из које долази (мигранти – Пројекат МАДАД 2). 
 

Припрема и руковођење седницама Наставничког већа. 
 
У току првог полугодишта одржано је три седнице. Прва је одржана у 

дворишту школе због поштовања епидемиолошких мера а остале преко Гугл 
меета. 
  

         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 
старијих разреда 

                                                                                                                    
Директор је пратила и присуствовала свим седница одељењских већа првог 

и другог циклуса. Извештаји са ових седница се налазе код директора. На 
састанцима Педагошког колегијума разматрале су се теме из Плана наставничког 
већа и у вези са  организацијом рада школе у време пандемије и инклузивним 
образовањем и увођењем ИОП-а 1 и 2. Директор је на свим састанцима 
одељењских већа подсећала наставнике о измени Правилника о оцењивању 
ученика у основном образовању и васпитању, број 110-00-00109/ 2020-04 од 
22.04.2020.године. 
 

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. Набављена су наставна 
средства која су допринела квалитету и реализацији наставног процеса. 

 
 



10. Обавештавање запослених, ученика и родитеља, стручних 
органа и органа управљања о свим питањима од интереса за 
рад установе и ових органа  
 
Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за 

несметан и ефикасан рад установе. 
 

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, Књигом обавештења и путем сајта а запослени се обавештавају 
писмено (огласна табла), вибер-група и мејлом. Све информације од значаја за 
школу се налазе на  Сајту школе и фацебук страници који садржи све потребне 
информације у складу са Законом. 
 
 

11. Сарадња са органом управљања и репрезентативним 
синдикатом 

 
Сарадња се одвијала по питањима везаним за радне односе и 

систематизација радних места. По важећем  Правилнику школи је додељен  један 
домар на 100%, један домар на 50% и  психолог на 50% радног времена. 
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 и за 
радника на одржавању хигијене. Захтеви за утврђивање друкчијег броја 
извршилаца на пословима домар/мајстор, психолог и чистачица су 
позитивно решени од стране Министарства просвете. Попуњавањем ПРМ – 
образца школа је исказала потребу за одобравање Конкурса за упражњена и 
слободна радна места. Овај захтев је решен у корист давања сагласности за 
расписивање конкурса за слободно радно место - наставник разредне 
наставе са 100% радног времена на неодређено време. 

 
      

12. Одлуке о правима, обавезама и одговорности ученика и 
запослених у складу са Законом о основама система 
образивања и васпитања и посебним Законима 

 
У складу са чланом 126. ставом 4 тачка 18 одлучивала сам о правима 

запослених који се састојао у следећем: Обим задужења свих запослених у 
школској години, пријем нових радника, престанку радних односа, плаћеном 
одсуству, исплатама зарада, солидарне помоћи,  јубиларних награда и другим 
правима запослених. 



На седницама стручних органа бавила сам се васпитним и васпитно 
дисциплинским мерама за ученике који су кршила правила понашања у школи. 
 

У овом процесу посебно се залажем за остваривање права ученика а пре 
свега на:  

 

 Квалитетан образовни и васпитни рад, 

 Уважавање личности и подршка за свестран развој, 

 Афирмација талената, 

 Заштита од дискриминације и насиља, 

 Информисање о правима и обавезама ученика, 

 Учествовању у раду органа школе (Ученички парламент), 

 Правично поступање школе према ученику. 
 
Наведене послове сам обављала у доброј и успешној сарадњи са 

запосленима, стручним сарадницима и органима, Школским одбором, Саветом 
родитеља уз подршку већине запослене у школи. Залагала сам се за законитост у 
раду и за успешно обављање делатности школе.                                               

 

Повреде забране у току првог полугодишта школске 2020/21. године је било, 
за лакшу повреду радне обавезе утврђену општим актом установе и законом. 
 
 

13. Финансијско и административно управљање установом  
 

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. Све 
одлуке о обезбеђивању додатних средстава издавањем простора донео је 
Школски одбор. Издавање фискултурне сале у Вишњици и учионице у Великом 
Селу не омета квалитетан наставни прицес, што је приоритет којим се руководим, 
а садржаји су у функцији  интереса ученика наше школе. Пажљивим планирањем 
финансијских  средстава  у току првог полугодишта извршене су следеће набавке: 

 

 Рачунари и резервни делови за кабинет информатике (16 рачунара у  
Вишњици – 403.200,00 рсд.), 

 Наставна средства за физичко васпитање - 13.143,00 рсд, 

 Наставно средство за географију, карта Србије у Великом Селу 5.060,00 
рсд, 

 Наставна средства за хемију, хемикалије и прибор за лабараторију 
11.322,00 рсд, 

 Књиге за библиотеку – лектире које прате нови образовни програм  40.641 
рсд, 

 Касетофони за сва три објекта и звучник са микрофоном 42.370,00 рсд, 



 Метални ормарићи за кључеве за сва три објекта – 5.647,00 рсд, 

 Врата за помоћну просторију у Сланцима – 7.699,00 рсд, 

 Кецеље за спремачице 8.000,00 рсд. 
 

Молерско – фарбарски и столарски  радови 
 

 Кречење и санација ходника и зборнице у Великом Селу – 53.867,00 рсд, 

 Кречење и санација ходника и кабинета за информатику 36.639,00 рсд, 

 Замена ламината у кабинет за информатику 30.104.00 рсд, 

 Постављање ламината 10.000,00 рсд ( 41м/2), 

 Поправка ПВЦ столарије у сва три објекта 58.900,00 рсд. 
 

Грађевински радови који ће се обавити у време зимског распуста 
 

 Санација степеница на улазу у школу, израда хидроизолације на 
степеницама и светларницима, поправка сливника, поправка споменика и 
израда оштећеног тераца – 210.972,00 рсд (у Вишњици 175.810,00 рсд без 
ПДВ), 

 Преградни зид у кабинету информатике, преградни зид у ходнику на спрату 
у Сланцима и санација ходника у приземљу ( ова средства су искоришћена 
из Пројекта „ Мудрији заједно“ 89.270,00). 
 

Услуге  
 

 Услуге архивирања за потребе школе – 58.000,00 рсд, 

  Услуге ЈКП „ Градска чистоћа“ – избацивање кабастог материјала 8.000,00 
рсд. 

 
Набавка материјала за образовање (хамер у боји, фломестери и остали 

дидактички материјали, папир у боји), средства за чишћење и дезинфекцију, 
заштитне маске и рукавице, инвентар за одржавање хигијене, редовна 
дезинфекција школе од стране Завода за биоциде, материјал за администрацију, 
материјал за ситне поправке, боје, (слике Сланци). 

 
Сва финансијска средства, редовна и ванредна користе се наменски, по 

утврђеном финансијском Плану. Са свим набавкама, је редовно информисан и 
учествује са предлозима колектив школе и Савет родитеља. Намена је 
побољшање услова рада, а самим тим и побољшање позитивне атмосфере у 
школи међу запосленима и ученицима. 
 
  

14. Стручно усавршавање запослених 
 

         Стручно усавршавање  наставника и стручних сарадника је планирано у 
складу са потребама Школе и Правилником о сталном стручном усавршавању и 
стицању звања. И ове године је наставак и реализација пројекта Еразмус + 



Мудрији заједно. Због пендемије и поштовања мера које је донела Влада 
Републике Србије, а у циљу спречавања ширења заразне болести Ковид – 19, 
поједини семинари и обуке су организоване онлајн, а неки су померени за друго 
полугодиште када се стекну здравствани и безбедносни услови. 
 

 У првом полугодишту одржано је Стручно саветовање у Тршићу у трајању 

од 2 дана (03.-04.10. 2020. год) где су све стручне теме планиране ГПРШ 
реализоване.  (87.500 рсд + 40.000 рсд превоз) за све чланове колектива, 

 Угледни/огледни часови - одржани по плану и реализовани, 

 Обука за запослене – дигитална настава (ЗУОВ) онлајн, 

 Обука за секретаре – Тршић 24. – 27.10.2020 (19.500,00 рсд), 

 Обука директора – други и трећи део - онлајн, 

 Обука директора  и пружање подршке школама у вези са кључним 
аспектима организације и реализације образовно – васпитног рада у 
отежаним условима (20.11.2020.године) 

 
Семинари који су предвиђени а нису реализовани 

 

 „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“ – за 30 учесника 
(55.000,00 рсд) - акредитован од стране  ЗУОВ-а, 

 „Програм позитивног понашања у школи“ – 30 учесника васпитни рад К3 
Приоритет 4 - Клет друштво за развој образовања  акрадитован од стране 
ЗУОВ, 

 „Развијање социјалних вештина у школи“ – 30 учесника К3, П4 ЗУОВ- 
каталог, 

 „Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно 
школовање“ – 30 учесника , К2, П3 , ЗУОВ- каталог  ( сва три семинара 
90.000,00 дин) 
 

 

15. Остали послови 
 

- Сарадња са наставником за израду распореда часова, 

- Сарадња са помоћником директора о изради распореда контролних и 
писмених задатака, „отворена врата“ (примене свих епидемиолошких мера), 
извештаја и осталих послова,  

- Сарадња са ШУ, попуњавање табела на дневном нивоу и праћење броја 
оболелих и заражених ученика и запослених, 

- Извештавање Градскоом заводу за јавно здравље, 

- Извештавање МП о броју одсутних ученика и запослених (заражени и у 
изолацији), 

- Органозовање замена одсутних запослених и решавање кадровских питања, 

- Сарадња са МУП – Палилула ( пријава насилне провале и крађе у школи), 

- Сарадња са школским полицајцем, 



- Сарадња са родитељима ученика који су се на почетку школске године 
определили за онлајн наставу, 

- Сарадња са предметним наставницима и учитељима око обележавање „Дана 
школе“, 

- Сарадња са „ Ватроопремом“ – Безбедност на раду и ПП заштита, 

- Расписивање Конкурса у огласним новинама „Послови“, 

- Формирање комисије за преглед Матичних књига и Е-дневника (месечно 
извештавање), 

- Израда распореда дежурства наставника у оквиру 40- часовне радне недеље, 

- Формирање пописне комисије, 

- Продужетак уговора са Телекомом (месечна надокнада прва 3 месеца 1.00 
динар) BIZ DUO PAKET S ( односи се на издвојене објекте), 

- Посетила објекте у Великом Селу и Сланцима 18 пута (пратила спровођење 
епидемиолошких мера, разговарала са ученицима и родитељима, пратила 
педагошки рад наставника и учитеља, вршила замене одсутног учитеља, 
пратила извођење молерско-фарбарских и столарских радова, контролисала 
рад помоћно-техничког особља), 

- Сарадња са „Папир-сервисом“,  

- Обележавање „ Дечије недеље“ (5.10.2020.),  

- Обележавање „Међународног дана људских права“  и „Конвенцију о правима 
детета“  члан 28 која произлази из тих права (10. 12.2020.). 

 

Закључак 
 
Рад директора установе се одвијао у веома тешким условима изазваним 

пандемијом вируса Ковид 19, пре свега због разуђености објеката и организације 
редовне наставе услед одсуства учитеља, наставника и помоћно-техничког 
особља. Сви проблеми су се решавали на дневном нивоу уз велику подршку  свих 
запослених и  великим ентузијазмом. Ипак, све активности које су биле планиране 
су завршене на време, без пробијања рокова. Похвале на рад свих запослених 
који су своја задужења и обавезе спроводили у интересу школе, а у складу са 
Законом. У овако тешким условима, тимским радом радило се на обезбеђивању 
квалитета наставе, побољшању услова рада у школи и константном промоцијом 
школе кроз приказивање резултата учешћем наших ученика у виртуелним и онлајн 
такмичењима.  

 
 

                                                                        Директор 
                                   

                                                                      Лидија Савић 
 


