


Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности директора школе, 

прописане у чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), Статутом школе и др. подзаконски акти, 

Правилником о стандардима компетенција директора установа васпитања и образовања 

(„Службени гласник РС“, бр. 38/2013), као и Годишњим планом рада школе, посебно глобалним и 

оперативним Планом и програм рада директора школе. Реализација прописаних надлежности и 

одговорности, као и планираних послова биће приказана кроз реализацију глобалног и 

оперативног плана и програма рада директора. 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Руковођење процесом васпитања и учења, односно руковођење васпитно-образовним 

процесом у школи 

Развијање и промовисање вредности учења и целоживотног учења током целе године 

Праћење успеха и изостајања ученика и предлагање мера током целе године 

Предлагање и праћење мера за унапређење рада школе током целе године 

Развој културе учења током целе године 

Унапређивање и осигуравање квалитета наставног и васпитног процеса током целе године 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика током целе године 

Обезбеђивање услова и подстицања процеса квалитетног образовања и 

васпитања за све ученике 

током целе године 

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу током целе године 
Праћење и подстицање постигнућа ученика током целе године 
Планирање, организовање и контролу рада установе и остваривање програма образовања и 

васпитања 

Организација, свакодневно праћење образовно васпитног рада школе и 

решавање текућих проблема (израда и реализација распореда часова, 

кабинета, фискултурне сале, дежурстава наставника и ученика, 

задужења наставника у оквиру 40-то часовне радне недеље...)  

током целе годне  

Прикупљање података и консултације са просветним саветником, 

другим директорима, ПП службом школе, руководиоцима стручних 

већа, координаторима тимова и осталим наставницима за израду 

Годишњег плана рада школе за текућу школску годину 

током целог периода 

Израда организационе структуре установе: систематизацију и описе 

радних места, образовање стручних тела и тимова  

август, септембар,јун 

Координирање рада стручних органа, тимова и појединаца у установи током целог периода 

Организовање и стални увид у рад правне, финансијске, 

административне и ПП службе, као и рад помоћника директора 

током целог периода 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе и контрола урађеног август, септембар 

Анализа, уношење и праћење података у програму ИС ЈИСП, 

ДОСИТЕЈ и есДневник 

током целог периода 

Организовање и праћење реализације активности из Годишњег плана 

рада школе, школског програма и ШРП-а 

током целог периода 

Презентовање Годишњег плана рада школе на Наставничком већу, 

Савету родитеља и Школском одбору 

септембар 

Учешће у изради периодичних извештаја   о раду школе август, септембар, 

фебруар, август 

Израда Извештаја о раду директора и презентовање Наставничком 

већу, Савету родитеља и Школском одбору 

полугодишњи  

годишњи  

Праћење реализације часова редовне, допунске, додатне, изборне 

наставе и ваннаставних активности  

током целог периода 

Сарадња и саветодавни рад са ученицима, одељењским заједницама, током целог периода 



Ученичким парламентом 

 

Прегледање и праћење уредности вођења педагошке документације 

наставника и одељењских старешина 

током целог периода 

Унапређивање школске евиденције и документације (појачан васпитни 

рад) 

током целог периода 

Стално прегледање Књиге дежурних наставника и свеске поправки током целог периода 

Стално вођење дневника рада током целог периода 

Прегледање и праћење уредности вођења педагошке документације 

наставника и одељењских старешина 

током целог периода 

Анализа успешности ученика на завршним испиту ради планирања 

унапређивања рада школе са наставницима и стручним сарадницима  

унети месеце 

Учешће у процесу самовредновања рада школе (припрема и избор 

стандарда и извештавање о резултатима са тимом за самовредновање- 

датум састанка) 

током целог периода 

 

Развој и реализација осигурања квалитета рада установе током целог периода 

 

Праћење и унапређивање рада запослених 

Пружање помоћи наставницима у планирању и програмирању наставе септембар 

Пријем и упућивање у рад нових наставника (замена) током целог периода 

Педагошко-инструктивни рад са приправницима и менторима  током целог периода 

Организовање и помоћ приправницима у полагању приправничког 

испита у школи, као и полагању испита за лиценцу 

током целог периода 

Организовање и стално праћење рада помоћног особља током целог периода 

Увид у рад наставника (и преко ПП службе, помоћника и ментора) током целог периода 

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са одељењским 

старешинама кроз појединачне састанке и заједничке родитељске  

(садржај родитељских састанака, упознавање са Правилницима, 

појачан васпитни рад, инклузија, настава у природи, екскурзије...) 

током целог периода 

Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања 

наставника у складу са са годишњим планом стручног 

усавршавања и могућностима установе (семинари у школи и ван ње, 

електронски семинари) 

током целе школске 

године 

Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања 

наставника унутар установе и организација угледних активности  

током целог периода 

Анализа и праћење реализације глобалних и оперативних планова свих 

облика наставе (заједно са помоћником и ПП службом) 

током целог периода 

Анализа реализације Годишњег плана рада школе, школског програма 

и ШРП-а (заједно са помоћником и ПП службом) 

током целог периода 

Анализа и израда извештаја о раду директора и тимова за потребе 

стручних, саветодавних и управних органа школе 

септембар, децембар, 

јануар 

Анализе и извештаји за потребе Министарства, 

Покрајинске/градске/општинске управе...(заједно са ПП и правном 

службом) 

током целог периода 

Припремање, организовање и вођење седница Наставничког већа и 

састанака запослених  

Током целе  године по 

планираним, редовним, 

заказаним седницама  

Периодично и ванредне 

Учешће у седницама Одељењских већа Периодично током целе 

године ,редовно 

планиране али и 



ванрдне-   

септембар, новембар, 

децембар, јануар, март, 

април, јун, јул , август  

Стварање и подржавање радне атмосфере коју карактерише 

толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за 

остваривање највиших образовно-васпитних стандарда 

током целог периода 

Систематско праћење и вредновање рада запоселних и мотивисање и 

награђивање за реализоване активности 

током целог периода 

Oдлучивано је о правима запослених (обим задужења свих запослених 

у 

школској години, пријем нових радника, престанку радних односа,   

годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одуству, о исплатама 

зарада и отпремнинама и другим правима ) у складу са овим и 

посебним законима и колективним уговором у сарадњи са синдикатом

  

током целог периода 

Припремање, организовање и вођење састанака тимова и комисија 

(комисија за набавку, комисија за 40-то часовно радно време), као и 

праћење и учешће у раду тимова (тим за самовредновање, тим за 

безбедност, тим за културну и јавну делатност, комисија за набавку 

учила, библиотечка комисија, тим за заштиту ученика од насиља, 

тимом за инклузију, тимом за ученички парламент, Вршњачком тиму, 

тимом за професионалну оријентацију ученика) 

током целог периода 

Припремање, учешће, организовање и вођење седница Педагошког 

колегијума , Актива за развојно планирање, Тима за самовредновање, 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе развој 

међупредметних компетенција и предузетништва 

 

 

Током целе године –

периодично , према 

редовном плану тимова 

и актива , а и ванреднп у 

односу на потребе посла 

и активности  

Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом 

Припремање, организовање и учешће у састанцима Савета родитеља   

Сарадња са Клубом родитеља / Локалним саветом родитеља током целог периода 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика током целог периода 
Сарадња са родитељима поводом професионалне оријентације ученика током целог периода 
Сарадња са родитељима као подршка наставном процесу током целог периода 
Припремање, организовање и учешће и седницама Школског одбора   

Презентовање Годишњег плана рада школе на Наставничком већу, 

Савету родитеља и Школском одбору 

 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе август, септембар 

Израда Извештаја о раду директора и презентовање Наставничком већу 

(датум седнице); Савету родитеља (датум седнице) и Школском одбору 

(датум седнице) 

август, септембар 

Сарадња са Министарством просвете (тумачење Закона) и Школском 

управом (технолошки вишкови, финансирање, хонорарни сарадници, 

план уписа, такмичења ученика, извештаји...) 

током целог периода 

Стална сарадња са Покрајином, Градском управом и Одељењем за 

образовање, културу, социјална питања и спорт (технолошки вишкови, 

финансирање, коришћење фискултурне сале, план уписа, стална 

размена информација...) 

током целог периода 

Сарадња са просветном инспекцијом (редовни надзор и ванредни 

надзор) 

Август,октобар, август 



Редован и контролни комунални инспекцијски преглед  применом 
контролних листа и провере навода  садржаних у контролним листама 
– (унети степен ризика) 

унети датум 

Редован просветни инспекцијски преглед  применом контролних листа 
и провере навода  садржаних у контролним листама - (унети степен 
ризика) 

датум седнице 

Ванредан просветни инспекцијски преглед  провере навода  садржаних 
у пријави – (унети број изречених мера) 

датум седнице 

Мере у случајевима теже повреде забрана и недоличног понашања 
ученика - покренут васпитно-дисциплински поступак против ученика 
(унети одељење) 

Током године( 
појединачна 
документација 
архивирана Закључцима 
за окретање, донетим 
решењима, и 
евидентирана у ес 
дневнику, персоналним 
досијеима ученика, 
записницима Тима за 
насиље) 
 

Мере у случајевима теже повреде и недоличног понашања запосленог – 

покренут васпитно-дисциплински поступак против запосленог  

није било ове школске 
године 

На седницама стручних органа се одлучивало о похвалама  за ученике, 

а такође и о васпитним мерама за ученике који се не придржавају 

правила понашања у школи. У овом процесу је исказано посебно 

залагање да се  

обезбеде сви услови за остваривање права ученика: на квалитетан 

образовни и васпитни рад, уважавање личности, подршка за свестрани 

развој личности, афирмација талената, заштита од дискриминације, 

насиља , информисање о правима и обавезама ученика, учествовање у 

раду органа школе (ученички парламент) и правично поступање школе 

према ученику 

током целог периода 

Сарадња са осталим инспекцијским службама (противпожарна 

заштита, санитарна инспекција, комунална полиција...) 

током целог периода 

Стална сарадња са просветним саветником (Годишњи план рада, 

Школски програм, ШРП, Извештај о раду школе и раду директора, 

помоћ у тумачењу Закона, размена информација...) 

током целог периода 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика током целог периода 

Стална сарадња са Домом здравља током целог периода 

Сарадња са другим културним установама, спортским удружењима и 

удружењима грађана (Црвени крст, Дечји савез, Ватрогасни савез, 

Пријатељи деце, ДКЦ, центром за социјални рад, Центром за 

породични смештај и усвојење, Сигурном кућомо и другим 

организацијам која се бави мигрантима и азилантима 

током целог периода 

Сарадња са другим школама у оптштини и граду (координација рада 

директора основних школа, сарадња са координатором основних 

школа, сарадња са основним и средњим школама) као и са 

предшколском установом (развојни план, размена информација, 

акције...) 

током целог периода 

Стална сарадња са медијима поводом разних активности у школи и у 

граду (навести медије...) 

током целог периода 

Сарадња установе на националном, регионалном и међународном 

нивоу (навести установе) 

током целог периода 

Информисање запослених, родитеља и ученика школе - обављано је током целог периода 



стално и континуирано (путем књиге обавештења, вршено је путем 
огласне табле, сајта школе, друштвених мрежа школе, електронском 
поштом, писаним и усменим упуствима на састанцима Педагошког 
колегијума, Наставничког већа, Одељењских већа, стручних већа, 
Савета родитења, Школског одбора) 

Финансијско и административно управљање радом установе 

Стални увид у наменско коришћење финансијских и дугих средстава и 

ресурса школе 

током целог периода 

У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђена израда и надзор за 

примену буџета установе у складу са расположивим и планираним 

ресурсима 

током целог периода 

Анализа финансијских извештаја претходних година за потребе израде 

финансијских планова, као и израде предлога Правилника о расподели 

сопствених средстава (заједно са финансијском и правном службом) 

Главни – буџетски рачун (превоз запослених, струја, вода, централно 

грејање, комуналне услуге, услуге комуникација, осигурање 

запослених, Услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, 

материјал за наставу, 

канцеларијски материјал, усавршавање запослених – котизације за 

семинаре... )  

Сопствени приходи (ноћно обезбеђење, материјал за наставу, 

канцеларијски материјал, текуће поправке и одржавање, 

репрезентација за Дан школе, Св. Саву, награде за ученике, уређење 

екстеријера и ентеријера школе...)  

Средства родитеља  (исхрана у боравку,...) 

Наменска средства добијена од донација, Покрајине, Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту, локалне самоуправе 

током целог периода 

Годишњи финансијски план датум усвајања 

Завршни рачун    датум усвајања 

Организовање набавке потрошног материјала, расподела бесплатних 

уџбеника, наставних средстава и опреме  

током целог периода 

Организовање расписивања јавног огласа и послови око ученичких 

излета, екскурзија и наставе у природи 

април 

Прикупљање података од финансијске и правне службе и стручних 

већа и израда плана набавке потрошног материјала, наставних 

средстава и опреме (заједно са члановима комисије за набавку) 

септембар, новембар, 

фебруар 

Учешће у изради Финансијског плана и Плана јавних набавки (заједно 

са финансијском и правном службом) 

новембар, децембар, 

јануар 

Обезбеђивање законитости рада установе 

Организација и учешће у изради и ажурирању законских и 

нормативних аката школе 

током целог периода 

Праћење релевентавних прописа у области образовању, радних односа 

и финансија  

током целог периода 

Обезбеђивање израде општих аката и документација током целог периода 

Обезбеђивање поштовања и примене прописа, општих аката и 

документације установе 

током целог периода 

Безбедност ученика и запослених 

Организација и контрола дежурства наставника у школи и контрола 

видео надзора; 

током целог периода 

Интензивна сарадња са МУП ПС Обреновац (школски полицајац, 

одељење за малолетнике) 

током целе школске 

године 

Примена Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и током целог периода 



занемаривања и осталих подзаконских аката везаних за безбедност 

ученика и запослених 

Осигурање ученика и запослених – осигурање ученика (по одлуци 

Савета родитеља  - изабрано осигурање), запослених (изабрано 

осигурање), осигурање школе(изабрано осигурање) 

Месец/и потписивања 

уговора 

Контрола примене Правилника о безбедности ученика у школском 

простору и пред школским улазима; примена Правилника о процени 

ризика на радном месту код послодавца; 

током целог периода 

Сарадња са МУП , КДВ ( дојава о постављању експлозива у објектима 

школе)  

Током другог 

полугодишта 

Стручно усавршавање 

Упознавање са новим законима и правилницима Током године , по 

донетим изменама 

Септембар, децембар, 

јануар, март, мај, јун  

Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење 

школом 

током целог периода 

Присуство/излагање на конгресима  унети датум/месец 

Присуство/излагање на конференцији/ама унети датум/месец 
Присуство/излагање на семинару/има (електронском) унети датум/месец 
Предавање на Наставничком већу  унети датум/месец 
Радионице у школи  унети датум/месец 
Присуство/излагање на трибини  унети датум/месец 
Положен испит за лиценцу за директора школе / 
Праћење стручне литературе и часописа (Службени и Просветни 

гласник, Образовни информатор, Просветни саветник, Директор...) 

током целог периода 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД (од 01. 09. 2022. до 23. 01. 2023.) 

школске  2022/2023. године  

 

СТАЛНИ И ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ (по месецима) 

СЕПТЕМБАР: 

 

- Израда организационе структуре установе: систематизацију 

и описе радних места, образовање стручних тела и тимова, 

формирање комисија и тимова у оквиру Наставничког већа 

- Организација и свакодневно праћење рада школе и 

решавање текућих проблема (распореда часова, учионица, 

распореда коришћења фискултурне сале, дежурства 

наставника, ђачки превоз )             

- Организација свечаног пријема ученика у први разред , и 

пријем ученика петог разреда 

- Организовање почетка продуженог боравка за ученике 1. и 

2. разреда 

- -Организовање реализације радионица Обогаћеног 

једносменског рада  

- Рад за набавку наставних средстава и потрошног 

материјала 

- Организација набавке уџбеника за ученике школе и 

школску библиотеку 

- Организација набавке средстава за извођење наставе ( 



класичних и дигиталних)  

- Организација преузимања и достављања наставницима 

дигиталних кодова за рад на е уџбеницима  

- Пријем нових радника и упућивање у рад ( менторски 

водич), додела наставника-ментора 

- Обезбеђивање замена у одсуству запослених  

- Помоћ наставницима у планирању и програмирању наставе 

- Преглед глобалних и оперативних планова наставника 

(заједно са ПП службом ) 

- Педагошко-инструктивни рад са приправницима и 

менторима  

- Конституисање новог Савета родитеља  

- Организација и учешће у пројекту Спорт у школе 

- Учешће у раду комисије за 40-то часовно радно време и 

израда решења и задужења запосленима 

- Учешће у изради  Извештаја о раду школе, Годишњег 

плана рада школе, Школског програма, Извештаја о 

самовредновању, Евалуације ШРП-а,  ЦЕНУС-а 

(ДОСИТЕЈ-а), ЈИСП, есДневник 

- Израда извештаја о раду директора за претходну школску 

годину и извештавање на Наставничком већу, Савету 

родитеља и Школском одбору 

- Израда плана стручног усавршавања запослених (на основу 

података стручних већа – заједно са Тимом за 

професионални развој школе и педагогом) 

- Координација рада тима за инклузију и саветовање о 

предстојећем раду тима  

- Сарадња са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

- Учествовање у раду стручних већа, Одељењских већа, 

Наставничког већа, Педагошког колегијума и Школског 

одбора  

- Сарадња са социјалним партнерима 

- Разговори са родитељима око уписа нових ученика  

- Саветодавни рад са одељењским старешинама и пружање 

помоћи у решавању проблема 

- Давање разних статистичких и других података Школској и 

локалној управи и другим надлежним службама и 

институцијама 

- Контрола сређености педагошке документације за 

претходну школску  годину и обезбеђивање потребног за 

текућу школску годину 

- Посета часовима редовне наставе и осталих облика  

- Учешће на седници актива директора (општински и 

градски) 

- Сарадња са комуналним предузећем ЈКП Обреновац 

- Сарадња са МУП ПС Обреновац , Већем за саобраћај „ 

Пажљивкова правила“ 

- Сарадња са Домом здравља око организације прегледа 

ученика школе, праћење епидемиолошке ситуације на 

нивоу школе , сарадња са епидемиолозима  

- Стална сарадња са  правном, финансијском и ПП службом, 



наставницима, одељењским старешинама, ученицима, 

родитељима, руководиоцима стручних већа, активом 

директора, Одељењем за образовање, социјална питања, 

културу и спорт  Школском управом, Министарством 

просвете, и др. институцијама и организацијама 

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и 

руковођење школом 

 

ОКТОБАР: 

 

- Родитељски састанак са ученицима и родитељима који су 

уписани ове године у школи 

- Реализација  манифестације ,,Радост Европе'' на нивоу 

школе  

- Организација и реализација излета ученика ( активности 

током  Дечје недеља-шетње) 

- Припреме, организација и реализација одласка ученика и 

наставника на Сајам књига у Београду   

- Рад у комисији за набавку потрошног материјала, средстава 

и опреме  

- Координирање секција у школи , и радионица ОЈР  

- Присуство на различитим манифестацијама, пријемима, 

скуповима, састанцима на нивоу општине и града  

- Посета часовима редовне наставе и осталих облика о-в рада 

у школи  

- Саветодавни рад са одељењским стрешинама око 

процедуре појачаног васпитног рада, Правилника о 

оцењивању, упућивање на израђене обрасце, разговор о 

ученицима са посебним потребама и потребама за ИОП-ом 

- Рад у тиму за ШРП и самовредновање: реализација 

развојног плана, одређивање нових области за 

самовредновање, прикупљање и евалуација извештаја... 

- Организовање и припремање седнице Наставничког већа 

- Састанак са представницима одељења МУП-а 

- Сатанци са Центром за социјални рад  

- Учешће у раду Тима за насиље- саветодавни разговори са 

родитељима и ученицима који показују проблематична 

понашања  

- Преглед и анализа педагошке документације 

- Праћење реализације часова, дежурства наставника, рада 

помоћног особља и администрације 

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и 

руковођење школом 

- Организовање и учешће у прослави славе цркве Пресвете 

Богородице у Стублнама и 150 година постојања  

- Организовање учешћа у програму славе цркве у Пироману  

 

НОВЕМБАР: 

 

- Организација набавке средстава , опреме и потрошног 

материјала за извођење наставе и текући рад школе  

- Преглед педагошке документације 

- Припреме за завршетак првог  класификационог периода  

- Организовање и припремање Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Савета родитеља и Школског 

одбора 



- Покреатње дисциплинског поступка против ученика  

- Присуства и учешће  на стручним обукама ,  семинарима , 

саветовањима 

- Посета часовима редовне наставе и осталих облика  

- Организација и учешће у бесплатним тренизима у школа у 

школи, Спорт у школе, спортска дисциплина-одбојка 

- Координација и сарадња са Саветом за организацију 

спортских школских такмичења у школи, и сарадња  са 

локалом за општинска такмичења , такмичења спортских 

дисциплина по календару такмичења , и Брзином до звезда  

- Организација и сарадња са ПП службом везану за помоћ 

ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу 

- Састанци са одељењским старешинама око ученичких 

екскурзија и наставе у природи, припреме родитељских 

састанака 

- Сарадња са комуналним предузећем  

- Организовање, праћење и подстицање стручног 

усавршавања наставника  

- Активно учешће у раду актива директора основних школа 

- Праћење реализације фонда часова редовне наставе, 

додатног и допунског рада и слободних активности  

- Праћење реализације часова, дежурства наставника, рада 

помоћног особља и администрације 

- Стална сарадња правном, финансијском и ПП службом, 

наставницима, одељењским старешинама, ученицима, 

родитељима, руководиоцима стручних већа, активом 

директора, Одељењем за образовање, социјална питања, 

култру и спорт Општинске управе, Школском управом , 

Министарством просвете, и др. институцијама и 

организацијама 

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и 

руковођење школом 

- Присуство на прослави Дана школе ОШ“Љубомир 

Аћимовић“ , ОШ“Дражевац“  

- Организација вођења ученика на локалитет Црквине у 

стублинама, сарадња са археолозима, и Музејом Града 

Београда  

- Организовање и спровођење припремних активности за ЗИ 

ученика 8.разреда, рад на платформи МСШ 

- Учествовање у еколошким пројектима, пошумљавање 

школског дворишта у сарадњи са Парламентом ученика, 

ученицима нижих разреда, запосленима и родитељима  

 

ДЕЦЕМБАР: 

 

- Стална сарадња са одељењским старешинама и 

родитељима око проблема ученика (изостанци, недовољне 

оцене, понашање...) 

- Сарадња са Ученичким парламентом око њихових 

активности  

- Организовање, праћење и подстицање стручног 

усавршавања наставника  

- Посета часовима редовне наставе и осталих облика  

- Разговор и информисање наставника који су 



заинтересовани за напредовање у струци  

- Предавање на Наставничком већу  

- Организација пројеката  у школи  

- Присуство општинском активу директора и учешће у 

разматрању текућих питања  

- Праћење реализације часова, дежурства наставника, рада 

помоћног особља и администрације 

- Стална сарадња са  правном, финансијском и ПП службом, 

наставницима, одељењским старешинама, ученицима, 

родитељима, руководиоцима стручних већа, активом 

директора, Одељењем за образовање, социјална питања, 

култру и спорт Општинске управе, Школском управом, 

Министарством просвете, и др. институцијама и 

организацијама 

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и 

руковођење школом 

- Организовање поделе бесплатних ваучера од стране Града 

Београда за ученике и запослене  

- Организовање новогодишњих активности, новогодишња 

приредба Парламента ученика, маскенбал за ниже разреде 

у Стублинама, и новогодишње приредбе у издвојеним 

одељењима Велико Поље, Трстеница и Пироман ;  

- Учешће у манифестацији  Кићење јелке на градском тргу у 

Обреновцу  

- Учешће у хуманитарним акцијама „Пакетићи 

солидарности“ за децу са Косова и Метохије ( ГО 

Обреновац) и социјално угрожене на нивоу општине ( 

Црвени крст Обреновац) 

- Подела новогодишњих пакета унутар школе , пакети 

солидарности од Црвеног краста по одељењима  

- Организовање одласка ученика 2.3.и 4.разреда на Еко камп, 

планина Гоч, у сарадњи са ГО Обреновац  

- Надгледање рада пописних комисија 

 

ЈАНУАР  

 

- Организовање генералног спремања школе 

- Организовање пописа финансијских и нефинансијских 

средстава школе 

- Сређивање документације и дневника рада 

- Обавештавње ученика и родитеља везаним за бесплатне 

активности ученика за време зимског распуста у 

огранизацији локане самоуправе 

- Припреме организовање прославе школске славе – Св. Саве 

и Дана школе  

- Организовање и припремање Одељенског већа, 

Наставничког већа и Школског одбора (две седнице) 

- Припремање полугодишњег извештаја о раду школе и раду 

директора  

- Организовање и припремање седнице Савета родитеља и 

Наставничког већа 

- Стална сарадња са правном, финансијском и ПП службом, 

наставницима, одељењским старешинама, ученицима, 

родитељима, руководиоцима стручних већа, активом 



директора, Одељењем за образовање, социјална питања, 

култру и спорт, Школском управом, Министарством 

просвете, и др. институцијама и организацијама 

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и 

руковођење школом  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“ 
за период првог полугодишта   школске  2022/2023. године 

 
       Реализација рада директора Школе везана је за реализацију школског програма, 
годишњег плана рада школе, развојног плана школе, самовредновања школе и 
осталих активности везаних за успешно руковођење.  

Директорка школе узела је ангажовање у свим областима рада школе , била је  у 
току свих послова, иницирала их, организовала и контролисала у складу са својим 
описом посла, планом и програмом рада,  обавезама, одговорностима и 
овлашћењима утврђеним Законом и Статутом. 

 
Програм рада директора у протеклом периоду,   школске  2022/2023. године се 

огледао у : 
Утврђивање  Извештаја о раду школе  и раду директора школе у претходној 

школској години 2021/2022.години; Израда Годишњег плана рада школе за школску 
2022/2023. годину; Одржавање седница Наставничког већа и Савета родитеља; 
Руковођење Тимом за обезбеђивање квалитета и развој  установе;  Извештавање 
Школском  одбору и Савету родитеља за питања од значаја за руковођење школом;   
Учешће у формирању одељeњских заједница; Организовање пријема првака и 
петака; Праћење епидемиолошке ситуације и спровођење мера ради спречавања 
ширења пандемије Ковид 19, и обезбеђивање потребног за спровођење мера; Подела 
задужења, формирање стручних тимова, актива и већа, и именовање чланова истих, 
као и координисање тимовима, активима и већима;  Утврђивање кадровске и 
материјалне опремљености школе за почетак нове школске године; Обезбеђивање 
потребне техничке опремљености  за онлајн наставу и рад на платформи Office 365; 
Преузимање и подела запосленима  и ученицима поклон ваучера од стране Града 
Београда; Организовање стручних обука запосленима за рад на е уџбеницима; 
Упознавање са финансијским стањем школе; Припрема података и израда 
докумената за Министарство просвете, Управу Града Београда- Секретаријат за 
образовање и децију заштиту на основу којих се стичу средства за делатност школе; 
Посета часова одељењске заједнице,  редовне , додатне и допунске наставе, 
слободних наставних активности, радионица обогаћеног једносменског рада, рада у 
продуженом боравку;  Инструктивно – педагошки рад (посете часовима свих видова 
педагошког рада) ; Саветодавни рад са ученицима и родитељима; Припрема и 
учешће у раду стручних органа и праћење њиховог рада; Праћење рада педагошке 
службе;  Праћење рада запослених школе; Анализа реализације свих видова 
образовно-васпитног рада (редовна, допунска, додатна настава и слободне 
активности, рад ученичких организација, друштвено-користан рад, рад одељењских 



старешина) ; Припреме за прославу Дана Светог Саве и Дана школе;  Упознавање са 
стањем школске евиденције и документације; Праћење реализације програма 
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; Организовање такмичење 
и анализа укључености ученика у слободне активности; Послови на сагледавању 
финансијског пословања школе у претходној години (завршни рачун) ; Израда 
извештаја о резултатима рада и пословању у протеклој години; Израда извештаја о 
реализованом у текућој школској години по периодима; Праћење упутстава 
надлежног Министарства и спровођење истих у Установи; Организовање 
инвестирања; Сарадња са локалном заједницом ; Присуство и поступање по 
налозима просветне инспекције и стручно педагошких саветника .  
 

Директорка школе била је ангажован на пословима: 
- планирања и програмирања рада школе 
- у раду органа , стручних актива, већа и тимова 
- вредновања и самовредновања  установе 
- остваривања развојног плана установе 
- организације редовне наставе, ваннаставних активности, слободних 

наставних активности, додатних садржаја 
- организације школских свечаности 
- спровођења пројеката у школи 
- планирања и праћења стручног усавршавања запослених 
- инструктивно-педагошког рада са наставницима, сарадницима, родитељима и 

ученицима 
- васпитно-дисциплинских мера ( права, обавезе и одговорност ученика и 

запослених) 
- финансијског пословања школе 
- нормативне делатности школе 

 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 
Директорка школе , је активно учествовала у изради Годишњег плана рада 

школе за 2022/2023. годину, усклађујући програмске садржаје и задатке са 
обавезама у радној недељи- активности као и носиоце конкретних активности, и то у 
временским роковима за реализацију истих. Формирани су и именовани Тимови 
школе, Стручни активи, Стручна већа. Документ ГПРШ  је разматран на седницама 
Савета родитеља, Наставничког већа и седници Школског одбора, по усвајању и 
достављен надлежној Школској управи Београд и просветној инспекцији.   
            Непосредно пред почетак школске године, директорка школе је пратила 
упутства  и смернице , и  одазивала се  састанцима на нивоу локалне самоуправе  , 
која су се односила на организовање наставе у условима пандемије . Предузимала је  
активности одмах, без одлагања и успешно су испоштовани временски рокови за 
реализацију истих и достављање Оператиног плана рада за текућу школску годину  а 
према моделима из Упутства о организацији образовно-васпитног рада за 
2022/2023.годину од стране МПНТР. У односу на ресурсе школе, број ученика и 
одељења урађен је Оперативни план и распоред часова , и достављен надлаежном 
Министарству, од кога је добијена и сагласност на план рада.  



 
        Почетком школске године директорка школе је учествовала на  стручном 
саветовању  „Припремљеност установа образовања и васпитања за школску/радну 
2022./2023.годину“,  на којем су предавачи представници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја упутили и дали смернице на нове правилнике и 
законске регулативе,  упутства  и питања која су од значаја за рад школе за текућу 
школску годину.   
               Почетком године формирана је и група продуженог боравка за 1.разред уз 
сагласност Министарства просвете.  Такође,директорка је ангажовање узела и на 
добијању посебних сагласности МПНТР за допуну радних места, домар/мајстор и 
теткица за ИО Пироман. Обраћање Секретаријату за образовање и дечију заштиту се 
почетком године огледало у добијању сагласности за једну групу продуженог 
боравка за 2,разред, што је такође позитивним одговором добијено.  

 
У оквиру Годишњег плана рада школе директорка је урадила програм рада 

директора и програм рада Наставничког већа, који су усклађени са Развојним планом 
школе. Као Руководилац Тима за квалитет установе, донела је и акциони план за рад 
тима током школске године. Програм рада Савета родитеља је донет у односу на 
Развојни план и Годишњи план рада школе, у коме су планиране активности 
хронолошки и реализоване према школском календару . Све активности су 
усклађене са Законом о основама система образовања и васпитања и осталим од 
значаја за рад школе  прописима и упутствима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 

Пре почетка школске године било је доста активности у оквиру припреме за  
школску годину 2022./2023.годину. Праћена су упутства надлежне Школске управе 
Београд, Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  која се односе на 
обуке запослених које су базиране на савладавање нових програмских садржаја 
усмерених на исходе, али и развијање дигиталних компентенција наставника. 
Директорка школе је лично  активно учествовање  у стручним скуповима, 
саветовањима и обукама непосредно пре почетка нове школске године 2022/2023, 
али и  учествовала у организацији  обука за остале  запослене.  

У односу на потребе школе, директорка је аплицирала на пројекат Завода за 
унапређивање образовања и васпитања, „Подршка школама у изради ИОП-а 3“ . 
Обука је реализована у ОШ“Ј.Ј.Змај“, у Обреновцу , у којој су учешће узели психолог 
школе, две предметне наставнице, наставница разредне наставе и директорка .   

Такође, почетком године, заједно са запосленима из реда наставног али и 
ненаставног особља присуствовали обуци Пружање прве помоћи ( основни и 
напредни ниво) Црвеног крста.  
          

 Дефинисана су конкретна задужења запослених за  школску годину, урађен 
распоред часова, распоред дежурства и четрдесетчасовна радна недеља запослених, 
распоред радионица обогаћеног једносменског рада. 

Директорка школе је идејним пројектом, пројектном документацијом, и 
елаборатом  Продужен боравак за ученике 1. и 2. разреда, аплицирала МПНТР, 
поводом  дозволе за формирање две  групе у матичној школи у Стублинама. Након 
изласка на терен  просветног инспектора ,  добијена је  сагласност   МПНТР,  за две 
групе продуженог  боравака  1. и 2. разреда.  Финансирање запослених за рад у 



боравку је од стране МНТР за једну групу , а за другу групу од  Града . Боравак је ј 
почео са радом од месеца септембра.  

Сарадња са Министарством омладине и спорта, Београдске асоцијације за 
школски спорт је почела од ове године кроз пројекат „Спорт у школе“ . Бесплатна 
школа спорта ,спорска дисцилина- одбојка, се реализује два пута недељно за ученике 
од 1-4.разреда.  

У току школске 2022/2023. године на седницама и састанцима директорка 
школе, је давала своја запажања о реализацији планираних садржаја и постигнутим 
резултатима. 

 
Посебно ангажовање директорка школе је понела током летњег распуста, пре 

почетка школске године,у планирању и организовању свега потребног за 
спровођења мера које се односе на спречавање пандемије Ковид 19: обезбеђивање 
потребне хемије за одржавање хигијенских услова рада, обезбеђивање заштитних 
маски за све ученике и запослене, дезинфекционих средстава, рукавица, 
безконтактних топломера, дезобаријера; израда плана распореда просторија за 
групе/одељења ; организовање ђачког превоза; организовање дежурства; 
организовање пријема ученика првака и петака ;  обезбеђивање запосленим 
потребно за рад ; преузимање технике ( дестоп рачунара, лаптопова, пројектора и 
штампача од стране МПНТР ) ;   упућивање запослених на вебинаре, обуке ; редовно и 
континуирано обавештавање запослених и ученика о свим битним тренутним 
дешавањима која су била актуелна;  обезбеђивање потребних техничких услова и то :  
пакет Office 365 –Microsoft Teams , налози  за све ученике и запослене/ кодов за 
дигиталне уџбенике од издавача за наставнике и одељења којима предају/ техничку 
подршку од уапослених из Инфостана за оспособљавање уређаја пројекта Беотаблет/ 
обуке за рад на платформама дигиталних уџбеника/  побољшања протока  
интернета у свим зградама школе ( матичне и фио).  
          Контунуирано током полугодишта директорка је пратила све надлежности и 
упутства која се односе на актуелну епидемиолошку ситуацију. Пратила здравствено 
стање ученика и запослених, и седмично извештавала  надлежне .  
        Такође, ради уједначавања радних дана , у договору са школама на територији 
општине са којима делимо запослене , приступила  измене школског календара, 
односно замени распореда дана .  
       Директорка школе се побринула за функционалност наставе и рада школе и у 
ситуацијама одсуства запослених, и отварања боловања . Ангажоване су замене за 
одсутне наставнике, као и ненаставно особље .  
 
 

 

2. ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СЕДНИЦА 
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И УЧЕШЋЕ У РАДУ ДРУГИХ 

СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

У  периоду првог полугодишта  школске  2022/2023. године одржане су 
седнице Наставничког већа које су пратиле реализацију програмских садржаја 
предвиђених Годишњим планом рада школе, али и ванредне седница за којом се 



указала потреба ради упознавања чланова већа са Записницима и Извештајима 
редовног  просветног инспекцијског надзора и стручно-педагошког надзора који је 
био у првом полугодишту .   На седницама Наставничког већа , Тима за квалитет и 
развој установе редовно је вршена анализа успеха и дисциплине ученика, анализа 
стандарда постигнућа, и доношење мера за побољшање успеха,  као и 
индивидуализација рада са појединим ученицима. По извршеним анализама 
планиране су активности за наредни период.  Директорка школе је координирала, 
усклађивала и усмеравала рад свих Стручних органа, чиме је остварена корелација, 
како сродних предмета, тако и различитих области, односно међупреметне 
компентенције успостављане.   
          Директорка школе је учествовала у раду свих Стручних већа и актива, као и 
Тимова школе. Као руководилац Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 
редовно је пратила образовно-васпитни рад у установи, сазивала седнице и са 
члановима тима анализирала урађено, успех и дисциплину, остварена  постигнућа. 
Конструктивно је доносила предлоге , упутства и смернице за даљи рад у циљу 
побољшања постигнућа и квалитета рада. Пратила је реализацију  часова , обилазила 
исте  и вршила опсервацију истих са стручним  сарадницима и предметним 
наставницима. Током првог полугодишта пропратила је и заврне активности у 
оквиру приправничког стажа наставника-приправника , именовала комисију, 
организовала одбраде часова и пријавила наставнике за полагање лиценце.  
Пратила је ток Развојног плана установе, и програм рада директора, ГПРШ и била 
активна кроз све планиране активности, које су успешно и реализоване: 

- Подршци ученицима и обезбеђивању бесплатних уџбеника (Бесплатне 
уџбенике од стране МНТР, као и школских уџбеника на коришћење)  

- Организација пријема  првака и свих нових ђака школе ( ученика који од 
5.разреда долазе у Стублине у школу) 

- Помоћ ученицима слабијег материјалног стања у одећи, прибору 
- Опремању школе новим дигиталним наставним средствима- дигитализација у 

настави  
- Уређивању кутка за родитеље- кутка за информисање 
- Уређивање кабинета, простора школе 
- Формирање радионица Обогаћеног једносменског рада  
- Формирању продуженог боравка за ученике 1. и 2. разреда 
- Подстицању наставника на редовно ажурирање  блога, фејсбук странице   

школе  
- Уређивању сајта школе 
- Успостављање сарадње са другим организацијама и институцијама -Црвени 

крст Обреновац, МУП ПС Обреновац  , Дом здравља Обреновац, ГО Обреновац, 
МЗ Стублине, Велико Поље, Трстеница, Музеј Града Београда 

- Активно учествовала у организацији примереног програма  и  реализацији 
програма Дечије недеље ,Квиз знања ,  новогодишњих активности , Маскенбал, 
кићење јелке на тргу, продајни сајам за осмаке, фин пис продајни сајам  

- Сарадња са МУП-ом, подела Пажљивкова правила ученицима 1.разреда  
- Сарадња са Градом Београдом, подела поклона – прибор и слаткиши, 

ученицима 1.разреда  



- Учествовање у  Организација- Кићење јелке на тргу у Обреновцу  - ученици 1.и 
2.разреда , учитељи боравка ,  учитељица 1.разреда , и директорка школе су 
као представници школе активно учествовали у овој активности 

- Организовање хуманитарне акције ,  прикупљање новогодишњих пакетића за 
децу са Косова и Метохије, у сарадњи са ГО Обреновац  

- -Организовање хуманитарне акције у сарадњи са Црвеним крстом Обреновац, 
прикупљање слаткиша за малишане са општине 

- Подела новогодишњих пакета ученицима наше школе – пакетићи 
солидарности од Црвеног крста Обреновац 

- Давање подршке и потребног за рад и реализовање идеја ђачког  Парламента  
- Ативно учествовање у раду Тима и Превенцији  насиља у школи  
- Пратила све активности, редовне часове, ваннаставне активности, радионице 

обогаћеног једносменског рада, рад продуженог боравка 
- Организовање стручних усавршавања у школи за наставнике, онлајн путем 

или физички  
- Организовање обука за рад на платформама дигиталних уџбеника- Мозабук и 

Е-учионица актуелних издавача. 
 
           Седнице Савета родитеља су успешно и уредно вођене по плану, и потребама за 
рад школе.  Чланови Савета родитеља су активно разматрали активности школе. 
Родитељи су редовно информисани о догађајима у школи. Тражена су њихова 
мишљења тако да су родитељи редовно укључивани у решавање важних  питања за 
пословање и рад школе . Уважавани су и предлози родитеља, и поступано у односу на 
предлог и иницијативу родитеља за дате предлоге.  На првој седници Савета 
родитеља, чланови савета су укључени и распоређени у Тимове школе. Изабран је и 
представник и заменик  за Општински савет родитеља.  
           О свим питањима везаним за рад школе, за учениике и њихов успех, постигнућа 
и дисциплину, кроз рад Стручних већа, актива и Тимова школе, заједно са члановима 
колектива, наставницима и стручим сарадницима школе, директорка је заузела 
активно учешће у раду. Координирала је ,руководила Тимом за унапређење 
квалитета наставе, и у односу на закључке предузимала мере за побољшање рада, и 
даље кораке у раду.  
       Током године,  Парламент ученика је континуирано обављао своје активности. 
Представници су активно узимали учешће у раду Парламента али и осталим 
Тимовима у којима су били. Сваки предлог и ученика 7. и 8. разреда је подржан, а 
потом активно рађено и на спровођењу истих ( учествовање у пошумљавању 
школског дворишта, приредба на тему вршњачког насиља). 
         Такође , редовно сазиване и седнице   Школског одбора , на којима су   
разматрана питања из законске надлежности овог органа и доношене одлуке које су 
од значаја за рад установе, али и орган управљања извештаван о тренутним текућим 
питањима рада установе.  
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 
        Школске  2022/2023. године , планом екскурзије су предвиђене за друго 
полугодиште.  



Реализација бесплатног климатског опоравка за ученике млађих разреда у 
организацији Градске општине Обреновац у Центру дечјих летовалишта  је 
спроведена током зимског распута, у периоду од 08.01.2023. – 14.01.2023. на планини 
Гоч, одмаралиште Станишинци на Гочу (  115 заинтересованих ученика 2.3. и 4. 
разреда матичне школе у стублинама и три подручна одељења, и 8 наставника ).  
          
 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 
 

Током првог полугодишта организовано је укључивање ученика у такмичења на 
нивоу школе и  општине . Реализована су спортска такмичења - општинска из 
одређених дисциплина фудбал, одбојка, кошарка, атлетика, на којима су  ученици  
заузели учешће а и за појединачне дисциплине  освојен пласман. Према календару 
Министарства просвете и науке и технолошког развоја, одржано је и школско 
такмичење математике . Припрема ученика за остала такмичења, која су по 
календару МПНТР планирана за друго полугодиште, је у току.  

Директорка школе је имала активно учешће у организовању школских 
такмичења, али и организовању одласка ученика и наставника на  општинска 
такмичења. Такође, прати упутства, и остварује сарадњу са  Активом на нивоу Града 
за предмет техника и технологија и у припреми је за реализацију и спровођење 
општинског такмичења из предмета техника и технологија као школа домаћин за 
општину Обреновац, планираног за 10. марта, 2023.године.  
       Директорка је током протеклог периода ове школске године пратила позиве на 
конкурсе, и подстицала на учешће наставнике и ученике  .  Ученици наше школе  су 
били запажени учешћем  на конкурсима ,  фестивалима, манифестацијама, како 
ревијалног типа  тако и  такмичарског која су реализована онлајн . Успех ученика и 
наставника се јавно промовише , похвалама ,  књигом обавештења, на блог страници 
школе, сајту школе,  као и истицањем освојених  диплома или захвалница на паноу   у 
холу школе.  
      

5. ЗАВРШНИ ИСПИТ И УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Посебно ангажовање директорке уз сарадњу са стручном службом школе, 
одељењским старешинама и предметним наставницима узима око активности за 
спровођење завршних испита  ученика 8.разреда, и то пријаве на портал  МСШ , 
избора и пријаве тестова за полагање ,  припреме за полагање завршних испита, 
избора средње школе и уписа у средњу школу.   

Праћењем и анализом  постигнућа претходних генерација, ове године се с 
почетка године у циљу побољшања успеха ученика на завршним испитима почело са 
припремном наставом, од почетка 2022/2023. школске године, кроз 40-часовну 
структуру, односно  задужења наставника са часовима припремне наставе из српског 
језика, математике, физике, хемије, биологије, историје.  
         Од почетка године, радило се и на професионалној орјентацији. Организовано је 
објављивање онлајн садржаја на сајту школе, и у одељењским тимовима платформе 
Микрософт Тимс, којим  су представљања различита  занимања, са описом посла,као 
и упућивањем на средње школе у којима постоји профил занимања.   
     



 

6. ОРГАНИЗОВАЊЕ ШКОЛСКИХ СВЕЧАНОСТИ 
 
         Годишњим планом рада школе предвиђене школске свечаности  за период првог 
полугодишта су Пријем првака и петака за школску 2022/2023.годину.  Обележавање 
пријема првака и пријема петака је реализовано непосредно пре почетка наставне 
године, 31.08.2022. свечаним пријемом школским програмом-приредбом ,  у 
најбољем реду протекло.  
             Директорка школе је координирала рад наставника и ученика задужених за 
припремање прослава. Посебну ангажованост и подршку пружила је наставницима и 
ученицима драмске секције, при решавању материјалних и организационих 
проблема везаних за извођење приредби и позоришних представа, односно школски 
програм је представљан путем презентација, кроз фотографије, снимке,  дигитални 
садржај у замену за физичу реализацију приредби.  

Први наставни дан, 1.септембар , је почео свечано, у сваком одељењу, 
учионици ,  Химном Републике Србије ,  Боже Правде. 

У току зимског распуста су активне припреме за предстојећу школску 
свечаност, прославу Дана школе и школску славу светог Саву. Поводом Дана школе 
организован је наградни  ликовни и литерарни конкурс, а на самој свечаности ће 
бити похваљени ученици и награђени књигом и дипломом за своје радове. 
Традиционално актуелно је и ове године обезбеђивање потребног за уручивање 
Светосавске повеље ђаку генерације, учитељици и одељењском старешини, за 
претходну школску  годину.  
        

7. ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 

Директорка  школе је  током  2022./2023.школске године, уз сарадњу са психо-
педагошком службом, пратила начин реализације часова редовне, допунске и 
додатне наставе, ваннаставних активности, изборних предмета, слободних 
наставних активности,  као и рад одељењских заједница и секција, радионица 
Обогаћеног једносменског рада, као и рада у продуженом боравку након редовне 
наставе. Циљ посете часова је био редован планиран обилазак, увид у рад новог 
члана колектива, угледни часови или праћење појединих ученика и наставника, и 
присуство комисијски  на одбрани приправничког часа од стране наставника-
приправника.  

Наставу у школи је изводио стручан кадар из већине предмета. Током године 
када је било потребе за ангажовањем замене наставника, директорка је савесно и 
одговорно водећи рачуна о стручној спреми, и радном искуству кандидата, вршила 
одабир. Током ове године учестала су била боловања, и посебно ангажовање је било 
на организацији и налажењу свих замена. Сви часови су реализовани и покривени 
адекватним заменама , мањи број унутар колктива/ стручних већа,  и већи број 
нових лица потражном на НСЗ или разменом и препоруком других школа са 
територије, ШУ Београд.  

Током године  директорка је посетила  часова разредне наставе и предметних 
наставника  како у матичној школи у Стублинама тако и у физички издвојеним 
одељењима, после којих је обављен разговор са наставницима, али и вршена анализа 
часова кроз активности Тима за обезбеђивање квалитета наставе, а у циљу 



постизања што бољих резултата рада. Посебан акценат је стављен на сугестије за 
правилан избор метода и облика рада, на комуникацију наставник – ученик, а 
посебно ученик – наставник, на постизање мотивационе и радне атмосфере, као и на 
подржавање ученика да сами долазе до сазнања, и изводе сопствене закључке. 

  Стручно педагошки надзор је био и од стране просветних саветника на 
радионицама Обогаћеног једносменског рада.  

Директорка је пратила рад наставника на платформи. Присуствовала је  
часовима на којима је заступљена примена и рад на дигиталним уџбеницима. 
Пратила је и рад  ваннаставних активности, припрему презентација, гугл упитника, 
квизова знања и сличних активности које су реализоване електронским путем, 
платформом, вибер групама или мејловима.  

Подршку запосленима и отвореност за сарадњу директорка исказује и 
укључивањем школе у пројекте и спровођење активности пројеката у школи са 
наставницима и ученицима. 

Праћен је рад и наставног и ненаставног особља. Атмосфера у колективу је 
веома задовољавајућа. Сви запослени  међусобно сарађују и учествују у раду. 
Тимским радом сагледавамо сваки потенцијални проблем или задатак, и заједнички 
се решава.  Међусобна колегијалност и сарадња у циљу реализације свих видова 
образовно-васпитног рада је у потпуности присутна у школи, а посебно је на 
завидном нивоу током отежаних услова рада за време епидемиолошке ситуације.  
 

 

8. САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ 
РОДИТЕЉИМА 

 
 Директорка школе је доста времена посветила васпитно – образовном раду са 

ученицима. Огроман труд уложила је при решавању конфликтних ситуација  
ученика. О сваком проблему је ажурно обавештавала родитеље и личним залагањем, 
уз помоћ родитеља, већину решила у корист детета, а према потреби зависно од 
случаја и укључивала спољашњу мрежу подршке- школског полицајца, или  центар 
за социијални рад.  Директорка школе је  присуствовала састанцима Тима за борбу 
против насиља, и часовима одељењских старешина, како би разрешила неке дилеме 
и заједно са разредним старешинама, родитељима, ученицима и стручном службом 
решавала проблеме ученика.  

Током године, обилажена су и физички издвојена одељења школе,одељења у 
Великом Пољу, Пироману и Трстеници . Директорка и  психо-педагошка служба 
школе,су  пратили  образовно- васпитни рад у тим подручним школама.  

Активно је пратила боравак, дешавања и безбедност ученика у школи, и 
превентивно обавештавала надлежне органе, МУП ПС  Обреновац за појачање 
безбедности ученика у школи или зони школе . У сарадњи са МУП-ом ПС Обреновац  
реализована су и предавања „ Основи безбедности деце“ ,  за ученике 4.разреда, и 
6.разреда,  од стране представника МУП-а,   а свим ученицима првог разреда подељен 
приручник „Пажљивкова правила“ . 

 
 
 
 



9. ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 
У току првог полугодишта   школске 2022/ 2023. године у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 88/17 ) 
директорка школе се укључивала у праћење дисциплине ученика, у саветодавни рад 
са ученицима , као и у сарадњу са родитељима ученика. Ради постизања бољег 
понашања ученика, пратила је и рад ученика којима су изречене васпитно-
дисциплинске мере, и била упућена у њихова задужења друштвено- корисног рада. 
Активно учествује у праћењу дисциплине ученика и васпитно појачаном раду са 
њима, уз укључивање и извештавање родитеља и успостављање сарадње са њима, 
ради сагледавања најбољих решења у корист ученика. По потреби је позивала на 
сарадњу , и тражила помоћ институција од значаја за решавање тренутних проблема: 
Центар за социјални рад, МУП ПС Обреновац.  
       Током полугодишта наставне године  покретала је и дисциплинске поступке, 
водила поступак и доносила решења о изреченим мерама . У периоду првог 
полугодишта вођена су четири  васпитно-дисциплинска поступка, за које  постоји  
посебна документација у архиви школе.  
       У првом полугодишту, директорка је покренула и дисциплински поступак против 
запосленог . Документација предмета се налази у архиви школе, и досијеу 
запосленог.  
     

10. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  НАСТАВНИКА 
 

У протеклом периоду, наставници и стручни сарадници стручна усавршавања 
су реализована кроз облике усавршавања унутар установе и ван установе , стручне 
акредитоване обуке.  

Стручна усавршавања у  установи се огледају у  : организованим стручна 
предавањима на  Стручним већима и активима  или  Наставничком  већу,  угледни 
часови,  презентације онлајн садржаји, спровођење такмичења, организовање 
школских манифестација ( Дечија недеља, Пројекат Зачинско биље, Новогодишњи 
маскембал, Квиз знања, продајни сајам ученика 8.разреда, фин-пис продајни сајам  ).  
     Стручна усавршавања ван школе реализована су кроз акредитоване семинаре , 

вебинаре, трибине и стручне скупове које је одобрило Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја, односно Зуов.  

     Непосредно пред сам почетак школске године, директорка школе је 

присуствовала акредитованим стручниим обукама,  скуповима , активима, 

састанцима, саветовањима , у циљу припреме за нову школску годину, и у току 

године кад год се указала прилика, пратећи нове токове у образовању а затим их и 

примењивати у нашој установи . Током првог полугодишта директорка је узела 

учешће у обукама :  

- Велико ЦМН саветовање, ЦМН, август 2022. 

- „Нови модели учења у раду са надареним ученицима ИОП3“, ПДГН, 

октобар,2022. 



- Оспособљавање за пружање прве помоћи-напредни ниво, ЦК Обреновац, 

октобар,2022. 

- Управљање стресом на радном месту, ОКЦБ, новембар, 2022. 

- Актуелности у установама образовања и васпитања,ИЕП децембар , 2022. 

- Електронски часопис, ОКЦБ, децембар, 2022. 

      Континуирано током ове школске године, директорка школе, наставници и 
стручни сарадници , су пратили актуелна стручна усавршавања, и похађали 
вебинаре, стручне обуке, саветовања, програма обуке по избору наставника или 
потребама и  школе. Стручна онлајн  саветовања- вебинаре похађали су и запослени 
ангажовани административним пословима – рачуноводство и секретар школе.  
             Редовним праћењем актуелности у образовању али и реализације личног 

планна стручног усавршавања запослених, , директорка је упућивала и организовала 

пријављивање запослених и на текућа актуелна стручна усавршавања.  

Поред подршке, обавештавања и упућивања, о актуелним стручним обукама, 
скуповима , трибинама или вебинарима   директора школе је и организовала  обуке у 
матичној школи у Стублинама, за групу -  полазника: 

- Почетком године организована је обука за запослене, у школи,  „Потешкоће у 

учењу и понашању , дисхармонични развој код деце“ Помоћ породици Београд, 

непосредно група 30 запослена 

- Упућивање запослених, ученика али и родитеља  на обуке  на националној 

платформи „Чувам те“  , електронски 

- Упућивање родитеља на вебинаре намењеним родитељима , издавачке куће 

Клет, електронски 

- „Нови модели учења у раду са надареним ученицима ИОП3“, Пријатељи деце 

Града Ниша, 5 запослених ( директорка школе, стручни сарадник/ психолог 

школе, два предметна наставника, наставница разредне наставе) 

- Обуке за рад  на платформи Е учионица и Мозабук, непосредно у школи, по 

групама сви наставници прошли обуке 

- Обука „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ , ДУБ, 10 наставника  

- Обуке по личном избору настаавника у организацији ДУБ-а , електронски 

- „Пружање прве помоћи“, Црвени крст Обреновац, 5 запослених  

- Електронска обука Етика и интегритет ( сви запослени школе )  

- Обуке Искре, финансијска и правна служба школе 

- Дигитални свет у мојој учионици 3 

- „Електронски часопис“, ОКЦ Бор, 5 запослених  

- Формативно оцењивање- дигитална свеска , за 30 наставника у ОШ“Живојин 

Перић“, Стублине 

       Прате се токови, новитети и актуелности у настави, и континуирано током 
године присуствује истим , али и набавља стручна штампана или електронска  
литература. Као  иницирјатор  праћења обука, директорка школе и  сама присуствује 
на истим,   и упућује запослене и подстиче на учешће у неком од стручних 



усавршавања  ,  а такође сваки предлог наставника  за присуство неком виду 
стручног усавршавања  подржава , и омогућава да запослени учествује у истом. 
        Ненаставно особље ( финансијско-административну службу школе) такође 
упућује  на праћење обука, скупова, саветовања из области, и омогућава набавку 
стручне литературе те области и намене.  
 
 

11.САМОВРЕДНОВАЊЕ И СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ 
 
           У школској 2022/2023. години план самовредновања  прати реализацију 
Развојног плана школе. 
           У току првог полугодишта праћене су све области промена из Развојног плана,  
реализација активности, оствареност циљева кроз постављене конкретне задатке. 
Поводом закључка о реализованом у првом полугодишту ове школске године, 
одржан је састанак  у јануару  и сумирано је следеће:  активности које су реализоване 
по областима Развојног плана дате су у извештају Тима за развојно планирање, док 
ће се планирано за ову годину самовредновање свих области  обавити у другом 
полугодишту ове школске године, у сарадњи са ученицима, родитељима, 
наставницима, стручном службом, директором и локалном заједницом.  
 

12.САРАДЊА СА САВЕТОМ РОДИТЕЉА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И 
ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
Директорка  школе присуствовала је седницама  Савета родитеља, Школског 

одбора и Актива директора,  које су се одвијале конструктивно у интересу ученика и 
школе.  

Током   школске 2022/2023. године одржане су редовне  планиране седнице  
Школског одбора и Савета родитеља. О раду Школског одбора и Савета родитеља 
уредно и редовно воде се записници који чине документацију  школе. 

Рад директорке школе се огледа и кроз успешну сарадњу са члановима и 
представницима ГО Обреновац,  Градским секретаријатом за образовање и дечију 
заштиту, Министарством просвете, науке и технолошког развоја  Републике Србије, 
Школском управом Београд, члановима и представницима локалних месних 
заједница Стублине, Велико Поље, Пироман и Трстеница и другим институцијама на 
терену ( МУП ПС Обреновац, ЈКП Обреновац, ДЗ Стублине, ДЗ Обреновац, Завод за 
јавно здравље, СКЦ Обреновац, ЈП Топловод Обреновац , ЈПЗЖС,  Градска библиотека 
Влада Аксентијевић, ПУ Перка Вићентијевић, Хуманитарна организација Црвени 
крат Обреновац, Музеј Града Београда). 
       Директорка школе успоставља добру сарадњу са свим јавним предузећима на 
општини, и када је потребно школа има њихову помоћ и подршку.  
       Директорка школе негује сарадњу и кооперативност и  са другим основним и 
средњим школама, као и предшколским установама, на територији  наше општине. 
При организацији активности у школи, директорка позива представнике Савета 
родитеља, али и све родитеље на укључивање у активности школе. Негује се и добра 
сарадња са  организацијама „ Чеп за хендикеп“  и хуманитарном организацијом „Ром“ 
Обреновац. 
 



 

13. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ 
 

Током полугодишта школске 2022/2023. године директорка  школе је  савесно 
водила финансијско пословање школе, максимално, трудећи се, да школа добро 
функционише са постојећим материјалним средствима, поштујући све законске 
норме.  

Са шефом рачуноводства и секретаром школе  припремала је финансијски 
план школе и план јавних набавки за 2023.  годину.  

У односу на потребе установе и дозвољена средства , на годишњем нивоу се 
распоређује  и планира коришћење средстава.  

У циљу побољшања услова рада, и опремања школе ,директорка се заузела и у 
испитивању тржишта, а потом и молбама Секретаријату за образовање, управе града 
Београда, као и ГО Обреновац.  

 
 

14. ОРГАНИЗОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОПИСА И ИЗРАДА 
ПЕРИОДИЧНИХ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ 
 
Крајем календарске године , директорка  школе је формирала комисију за 

израду годишњег пописа и заједно са шефом рачуноводства и члановима комисије 
организовала консултативне састанке о начину рада исте, са чиме је и Школски 
одбор упознат. 

Извештаји који се односе на финансијско пословање школе израђивани су у 
сарадњи са рачуноводственом службом школе и достављени  Школском одбору на 
одлучивање.  
 

15. НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 

Директорка  школе била је у току са свим подухватима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Редовно је пратила измене 
и допуне законских одредби. Директорка школе и секретар школе су благовремено 
предлагали акта Школе и вршили законске измене и допуне постојећих докумената. 

Трудећи се за континуираним праћењем измена Закона или посебних 
правилника , планова, програма и других правно-законских списа ,  редовно се  
обавештавају и упућују и  сви  запослени на новитете, измене. Прате се  токови  и уз 
поштовање временских рокова делује се  у складу са њима.  

Ажурност и тачност вођења документације, како из делокруга управе школе , 
секретара школе, психо-педагошке службе, и дневника рада и педагошке 
документације  образовно-васпитног рада ,  потврдила је посета надзорних 
инспекцијских органа Министарства просвете, науке и технолошког развоја  
Републике Србије. 
            Директорка је присуствовала инспекцијском надзору , поводом рада 
библиотеке. По добијеном извештају, са садржајем истог, директорка је упознала 
Савет родитеља, Наставничко веће, и Школски одбор.  



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


