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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА  

 ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

 

 

 

  

Oвaj извeштaj сe бaзирa нa рeaлизaциjи сoпствeнoг плaнa и Гoдишњeг прoгрaмa 

рaдa шкoлe, a oснoву тих aктивнoсти чинe: 

 

 

1. Oпштa oргaнизaцијa живoтa и рaдa шкoлe 

 

 

Наша школа започиње шкoлску 2015/2016. гoдину сa 16 oдeљeњa и једним одељењем 

продуженог боравка, које чине ученици првог и другог разреда. На основу броја уписаних 

ученика у први разред формирана су 2 одељења првог разреда.   Припреме за Годишњи 

план рада за 2015/16. годину започете су још током другог полугодишта 2015. 

разговорима са стручним сарадницима, руководиоцима стручних већа и одељењским 

старешинама.  

До почетка школске 2015/2016. године обезбеђен је стручни кадар у складу са 

потребама школе, одређене су одељењске старешине и  наставници за одељења првог 

разреда, урађен је распоред часова, распоред дежурстава, распоређени су нови ученици, 

припремљен је пријем првака, успешно је реализована набавка уџбеничких комплета, тако 

да је школска година потпуно спремно започела 1. 09. 2015. у складу са школским 

календаром. Образовни календар је детаљно размотрен пре почетка школске године и 

извршена је корекција како би сви дани у недељи били заступљени 34, односно 36 пута. 

Планирано је да се настава држи у две смене тако да једну смену чине ученици од 

првог до четвртог, а другу смену ученици од петог до осмог разреда. Смене се мењају на 

недељу дана.  
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Спроведена је јавна набавка за струју и јавна набавка за излет и екскурзију 

ученика. 

 

Реализација   посета биоскопима и позориштима, предвиђена Годишњим 

програмом рада,  започета је у октобру 2015. године и трајала је током целе школске 

године. 

Програм у току првог полугодишта  је реализован у целости. Изгубљено је врло 

мало часова због повремених краћих боловања. Број изгубљених часова је занемарљив и 

није битно утицао на квалитет наставе. 

Током овог периода  све информације потребне за редовно одвијање делатности увек су 

доступне запосленима преко огласне табле и интернета, а у хитним случајевима 

обавештени су телефоном. Све писане информације добијене преко поште, и-мејла или на 

други начин, запослени, стручни органи и органи управљања добијали су одмах по 

пријему.  

Школски одбор је редовно обавештаван о свему што је било неопходно за 

доношење одлука из његове надлежности. 

На седницама Наставничког већа детаљно сам обавештавала наставно особље и 

стручне сараднике о свему што је било везано за нове законске прописе и уз помоћ 

секретара школе помагала у тумачењу и примени донетих прописа и захтевала да се овим 

променама приступи озбиљно и темељно. 

 

 

2.  Кадровски послови 

  

 

Током целе године директор је у обавези да прати процес наставе, благовремено 

обезбеди одговарајући стручни кадар за упражњена радна места и обезбеди замене у 

случају боловања или одсуства по другом основу.   

У складу са Правилником о рационализацији радних места у основним и средњим 

школама, односно, поштујући Правилник, дошло је до извесних промена у кадровском 

смислу. Две спремачице су проглашене технолошким вишком, али су  обе, преузимањем, 

насртавиле радни однос у другим школама, такође на територији општине Нови Београд. 

Такође, административном раднику и библиотекарки је, у складу са Правилником, 

смањена норма на 50%, али су и они обоје допунили своју норму до 100% у другим 

школама. Дакле, сво четворо запослених су великим ангажовањем директора остали у 

радном односу.  

На иницијативу директора школе, библиотека је наставила да ради са пуним 

радним временом. Правилником о финансирању је библиотека требала да ради са 50% 

радног времена, али се диретктор школе обратила Министарству просвете, које је уважило 

разлоге наведене у молби и одобрило рад библиотеке са 100% радног времена у овој 

школској години. Подршку за ово директор школе је имала од Школског одбора и Савета 

родитеља. 

Програм рада директора предвиђа да директор обиђе 40 часова редовне наставе у 

току школске године, а ја сам обишла 27 часова. Обилазила сам подједнако и наставу у 

млађим и у старијим разредима. Уочено је да се сви наставници припремају за час.  
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Приправници морају темељно да се припремају за наставу и да се консултују са 

менторима. Организација часова креће се углавном у оквиру планираних садржаја. У 

разредној настави уочавам већи ентузијазам и укључење ученика у процес наставе. 

Корелација између предмета углавном постоји.  Могло би је бити и више, када би 

усаглашеност наставних садржаја појединих предмета била већа. Велики број ученика има 

одговоран однос према раду, мањи број ученика има помало неодговоран однос, а један 

део  ученика је потпуно неодговоран. У настави се  примењује  најчешће фронтални облик 

рада, али све више се користи метода активног учења.   

На основу увида са постојећих часова на којима преовладава фронтални облик 

рада, у договору са Педагошким колегијумом и ПП службом, одлучено је да сваки 

наставник од идуће школске године припреми по један огледни час у току полугодишта, 

на којима ће се примењивати различите методе и облици рада уз коришћење савремених 

медија. Процена је да  огледни часови дају позитивне резултате, побољшавају квалитет 

наставе и делују стимулативно на сваког наставника. 

Нагласила сам такође да је неопходно укључивати ученике у припремање нових 

наставних садржаја. Ученике треба мотивисати да користе интернет као извор 

информација за припремање предавања у Power point презентацији.  

 У току првог полугодишта, наставници, учитељи, стручни сарадници, као и директор 

школе присуствовали су разним семинарима и стручним састанцима, као што су Сабор 

учитеља, Зимски сусрети учитеља, обука за Грађанско васпитање.  Наставници су и 

појединачно одлазили на стручне  семинаре према свом одабиру. Све трошкове и плаћања 

семинара обезбедила је школа у циљу усавршавања наставног процеса и обезбеђивања 

што квалитетнијег и стручнијег наставног кадра. 

 

Скоро сва комуникација међу колегама, као и са Министарством просвете и 

Школском управом одвија се путем интернета и електронске поште. Сву информатичку 

литературу редовно набављамо и библиотека је веома добро снабдевена овом врстом 

књига.  Свим ученицима доступни су интернет  и штампач у библиотеци и 

информатичком кабинету.  

. 

Велики напор школа улаже да се направи распоред часова, нарочито распоред за 

изборне предмете. Тешкоћу представља и  чињеница да неколико колега, предметних 

наставника, ради у две школе. Настава из изборних предмета ( веронаука) изводи се у 

групама које су, често, формиране од ученика из два или више одељења. 

 

 

3. Прaћeњe и oствaривaњe финaнсијскoг пoслoвaњa у шкoли 

   

 

Током овог периода праћено је финанијско стање школе: стање  уплата и исплата и 

у вези са тим преузимане су одговарајуће мере и сл.  

Благовремено, а у сарадњи са Школским одбором, планирано је трошење средстава 

за одређену намену, а у циљу побољшања услова у којима бораве ученици, наставници и 

други радници школе. Школски одбор је донео одлуку да се одвоје потребна средства за 

куповину нових столица у зборници.  
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 Набављена су наставна средства за биологију, физику и хемију.  Књижни фонд школске 

библиотеке обогаћен је новим насловима. За потребе ефикасијег рада са децом односно, 

лакше процене ученика који имају проблема у праћењу наставе, набављена су два 

психолошка теста- РЕВИСК и Равенове прогресивне матрице у боји. 

 Током зимског распуста и летњег распуста замењено је осветљење у зборници, 

фискултурној сали и у свим учионицама. Зборница је окречена и опремљена је новим 

столицама 

 

У току летњег распуста окречене су четири учионице и извршена је поправка 

оштећених дечјих ормарића у свим учионицама и ходницима. 

 

У школи је инсталирана кабловска телевизија.  

На крају календарске 2015. године урађен је попис школске имовине и на нова 

основна средства стављене су инвентарске плочице.  

 

 

 

4.  Учeшћe у рaду стручних органа у шкoли 

 

 

У току овог периода одржаване су седнице Наставничког већа на којима су поред 

текућих разматрана и друга питања од битног интереса за рад школе, организацију и 

унапређење наставе и побољшање услова рада школе.  

На почетку школске године одржани су родитељски састанци на којима су 

родитељи обавештени о могућностима осигурања ученика од повреда, о добровољном 

учлањењу у удружење Црвеног крста Нови Београд.  

 

Остварена је пуна координација рада са школским психологом, стручним већима и 

библиотекаром.  

Током овог периода одвијала се континуирана сарадња са разредним старешинама 

и стручним сарадницима у решавању проблема међу ученицима и евентуалним 

проблемима на релацији наставник-ученик.  

 

 

5.  Сaрaдњa сa локалном заједницом и стручним органима ван школе 

 

 

Остварена је пуна сарадња са МУП-ом Србије у циљу превенције сукоба међу 

ученицима, а нарочито безбедности ученика у школском простору. У том смислу 

постигнута је и неопходна сарадња са школским полицајцем, мада она мора бити на много 

вишем нивоу, а  ангажовање школског полицајца мора бити видљивије и конкретније, што 
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подразумева чешћи обилазак школе и школског дворишта, као и  бољи увид у то ко улази 

у школско двориште. Сарадња са школским полицајцем у овом периоду била  је врло 

ефикасна и конструктивна. Нови школски полицајац који је додељен школи, веома 

одговорно и савесно  обављао је свој посао. У оквиру сарадње са МУП-ом, одржана су два 

предавања: „Живот је један – дрога је нула“, за ученике чертвртог и седмог разреда и 

„Малолетничка делинквенција“ за ученике старијих разреда.  

Школа има редовну сарадњу са стручним органима ван школе: Центром за 

социјални рад Нови Београд, организацијом Црвеног крста Новог Београда, „Пријатељима 

деце“ Новог Београда, општином Нови Београд, стручним друштвима и другим 

организацијама.  

На моју иницијативу, Центар за социјални рад Нови Београд се активније укључио 

у рад са родитељима чија деца нередовно похађају наставу, као и у рад са породицама које 

често одлазе и иностранство, а после извесног времена се враћају, што се одражава на 

редовно похађање наставе те деце. 

Предавање за девојчице шестог разреда на тему „Едукација о личној нези и 

хигијени у пубертету“ оджана је у сарадњи са Always школским програмом. 

Сарадња са вртићем „Балончић“ на Лединама  знатно је побољшана у односу на 

претходне године. Посете деце из вртића школи биле су чешће, њихово учешће у 

радионицама у организацији школе биле су садржајније и посећеније. Одржана је и 

новогодишња представа за децу из вртића и том приликом су деца даривана пригодним 

поклонима. 

У току ове школске године, наставила се сарадња са Клубом пензионера Ледине у 

циљу помоћи старим лицима и развијању правилног односа деце према старијима. Кроз 

програме и радионице који су припремили ученици од другог до четвртог разреда под 

вођством учитељице Драгане Томашевић,  негује се емпатија код деце према старим 

лицима. Клуб пензионера је гостовао и у нашој школи, и том приликом је одржан мини-

турнир у шаху. Девојчице шестог разреда гостовале су у Клубу пензионера и учествовале 

у радионици израде накита. 

Обављени су здравствени систематски прегледи и вакцинације  ученика у огранку 

Дому здравља на Лединама, ученици су вођени на систематски преглед у пратњи 

разредних старешина и родитеља.   

Секретаријату за образовање предат је пројекат за реконструкцију 

електроинсталције у школском објекту.  

 

 

 

 

6. Сарадња са Школским одбором 

 

 

На састанцима Школског одбора, покренута су многа питања од интереса за 

безбедност ученика и школских објеката, за опремање школе основним и другим 

средствима. Дискутовало се о успеху ученика и мерама за побољшање успеха. Такође, на 

седници Школског одбора подржан је предлог мене као директора да се на 

најекономичнији начин реши питање грејања у школи. Наиме, и после два званична, 
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писаним путем, обраћања Министарству просвете и Градском секретаријату за 

образовање, није било позитивног одговора. Након што су упознати, чалнови Школског 

одбора су дали подршку мојој иницијативи да се ово питање у најскорије време реши.  

 Одржане су четири седнице Школског одбора. 

 

 

7.  Сарадња са Саветом родитеља 

 

 

Остварен је висок степен сарадње са родитељима преко Савета родитеља, а по 

потреби и у директном контакту са родитељима ученика. Сарадња се одвијала у неколико 

праваца, као и до сада:  

1. Укључивање родитеља у школско развојно планирање, помоћ Школи у новцу и 

раду, као и организовању различитих активности 

2. Сарадња на кориговању девијантног понашања ученика 

3. Редовно обавештавање родитеља о успеху ученика у директном контакту 

Имамо проблема са неким родитељима који не сарађују са разредним старешинама 

и учитељима, деца таквих родитеља су обично и лоши ученици и ми чинимо све да се 

ситуација поправи.  

Од стране Савета родитеља, пружена је подршка директору да се реши питање 

грејања у школи. 

Родитељи ученика 2/2 одељења заједно са ученицима тог одељења и  директором, 

учествовали су у раду Креативне радионице, коју је организовала и предводила 

учитељица Сњежана Солдо, уз асистенцију учитељице Зорице Вигњевић. 

Родитељи су били укључени и у избор уџбеника.  На састанку Савета родитеља, од 

стране директора, упознати су са процедуром избора уџбеника. 

Одржано је пет  састанака Савета родитеља на којима се врло отворено разговарало 

о безбедности ученика, осигурању од повреда, екскурзијама, настави у природи. У вези 

са тим донете су одређене одлуке или  препоруке. 

 

8.  Надзор над радом школе 

 

 

Заједно са техничким особљем школе, контролисана је чистоћа учионица, ходника, 

санитарних просторија, дворишта, и у вези са тим за њихово одржавање одобрена су 

знатна средства.У току године окречена је фасада школе и уклоњени су графити. Будући 

да зграда школе није одвојена оградом од осталог дела школског дворишта, веома је 

тешко и често неизводљиво одржавати фасаду школе и заштитити је од уништавања.  

Редовно се и помоћно особље снабдева одговарајућом опремом и материјалом непходним 

за одржавање хигијене школских просторија.  

Стање зграде и школског простора редовно контролише санитарна и комунална 

инспекција.  
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Просветна инспекција је обавила први део редовог прегледа школе у децебру 2015. 

Године, а у марту 2016. обављен је други део редовног инспекцијског надзора.  

 

 

9.  Пeдaгoшко-инструктивни пoслoви 

 

 

Остварена је добра сарадња са наставницима око планирања и реализације свих 

видова педагошког рада.  

Током првог и другог полугодишта, заједно са психологом школе, контролисана су 

педагошка документација и  евиденција о ученицима. На крају школске године, заједно са 

психологом, прегледани су сви дневници васпитно-образовног рада. 

У договору са психологом школе организоване су радионице Професионалне 

оријентације и посете ученика средњим школама.  

Од стране мене, као директора, Ученички парламент  је узео веће учешће у раду и 

животу школе. У том смислу су чланови парламента давали своје предлоге за избор оних 

ученика који су најзаслужнији да буду на списку награђених од стране локалне 

самоуправе. Такође, њихова мишљења и предлози су уважавани приликом повреде 

ученичких обавеза. 

 

Jeдaн oд приoритeтa je пoбoљшaњe пeдaгoшкo-инстуруктивнoг рaдa и прaћeњe oбрaзoвнoг 

прoцeсa свих извршилaцa, a пoсeбнo млaђeг нaстaвнoг кaдрa. Посећено је 27 часова у 

млађим и старијим разредима.  

 

 

10.  Oстaли пoслoви дирeктoрa шкoлe у шкoли и вaн њe 

 

 

 Директор је редовно присуствовао свим састанцима Актива директора Новог 

Београда и преносио информације  колективу ради боље информисаности наставног 

особља у циљу побољшања рада са децом.  

 

Велики број наставника и стручних сарадника су били учесници многоброојних 

семинара, о чему ће Стручна већа дати Годишњи извештај.  Сматрам да посећених 

семинара  треба да буде више, а било би пожељно и да број полазника семинара буде 

много већи, а све то са циљем да се још више унапреди квалитет наставе и образовног 

процеса.   

     

       

                директор школе 

                          Гордана Цалић 

       


