
 

Извештај о раду директора школе 

Извештај о раду директора школе се односи на период 

од  01.09.2018. године, до 31.12.2018. године. 

 

У свом раду, директор школе се придржавао члана 126. Закона о 
основама   система образовања и васпитања, који дефинише његове 
надлежности и одговорности, а то су: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 
активности установе; 
 
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова 
за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 
 
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 
 
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара 
за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
 
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима; 
 
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког 
образовања и предузетничких активности ученика; 
 
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет 
образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за 
унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних 
сарадника; 
 
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 
стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника; 
 
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са 
прописима; 
 
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона; 
 
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и 
предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 
 
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе 
података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 



 
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и 
родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе 
управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини; 
 
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно 
педагошког већа, без права одлучивања; 
 
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 
установи; 
 
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и 
ученика установе и саветом родитеља; 
 
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом 
раду и раду установе; 
 
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 
складу са овим и другим законом; 
 
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са 
законом; 
 
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и 
одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 
 
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 
 
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за 
пријем у радни однос; 
 
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. Извештај се односи 
на најбитније конкретне активности које сам обављала у назначеном периоду и 
исте ће бити приказане хронолошким редом: 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

• Урађен је план рада посете часовима са различитим циљевима који би се 
реализовали праћењем и посматрањем образовног процеса 

• Извршен је пријем родитеља ученика који су правили дисциплинске 
проблеме у протеклом периоду 

• Реализована посета часовима код предметних наставника где постоје 
дисциплински проблеми 

• Урађен је план прославе Светог Саве за све разреде, тако што се 
инсистирало да све буде свечано и уз присуство родитеља и гостију 

• Праћење реализације припремања ученика за учешће у такмичењима 



• Праћење реализације наставе  

• Праћење рада стручних актива поводом одабира уџбеника за наредну 
школску годину 

• Праћење планирања и дела примене образовних стандарда 
• Планирање активности везано за набавку опреме и опремања школе 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

• Издата су задужења наставницима на почетку првог полугодишта која су 
планирана за наредни период са освртом на њихов рад у протеклом 
периоду 

• Урађен је план радова и документација неопходна за наредну школску 
годину  

• Организоване су седнице разредних, наставничких већа, савета 
родитеља. 

• Припремљена документација за организовање наставе у природи и 
екскурзије за школску годину 

• Организоване трибине, предавања и радионице за родитеље и ученике 
од 5. до 8. разреда у сарадњи са Домом здравља „Др Симо Милошевић“ 

• Организовање предавања о безбедном понашању у саобраћају 

• Организовање акције прикупљања чепова 
 

САВЕТОДАВНИ РАД 

са наставницима, разредним старешинама, ученицима и родитељима 

▪ У току школске године пружена је помоћ наставницима почетницима у 
припремању и планирању наставног процеса 

▪ Пружана је помоћ свим наставницима у решавању конкретних проблема 
(недисциплина ученика, конфликти на часу наставника и ученика и др.). 
Помоћ се одвијала кроз посету часова ОЗ. 

▪ Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности 
▪ Сарадња са родитељима 
▪ Сарадња са ученицима 

 

АНАЛИТИЧКИ РАД 

• Вршене су анализе реализације плана и програма рада школе после 
класификационог периода 

• Рађени су извештаји успеха ученика на сваком класификационом периоду 
• Стално је надгледано оцењивање ученика, изостајање са наставе и 

редовност правдања изостанака. Имала сам увид у поједине писмене 
задатке и тестове знања 

• Контролa реализацијe допунске наставе и вођење педагошке докуметације 
 

 



 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

• Учествовање на свим седницама Школског одбора, Савета родитеља, 
Одељењским већима од 1. до 8. разреда, рад школских тимова, стручних 
актива за област предмета, водила седнице Наставничког већа и 
Педагошког колегијума 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

▪ Учествовање у раду свих стручних актива (актив директора школе) 
▪ Присуствовање састанцима у организацији Школске управе Београд и 

Градског секретаријата за образовање 
▪ „Школско законодавство- основа развоја образовања и васпитања“ 

теме: 2 и 4 – семинар 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСЛОВА 

Директор је реализовао следеће послове: 

Организација свих служби у функцији рационализације рада школе. 

Ангажовање на усклађивању правно-нормативне делатности са законима.  

Координирање  финансијско-рачуноводствене, опште и техничке службе 

Рад на организовању и реализацији одлука стручних органа Школе: Школског 

одбора и Савета родитеља. 

Усмеравање рада Школе са циљем повећања ефикасности (постављање нових 

организационих структура, праћење њихове ефикасности, исправљање 

недостатака итд...) 

Усмеравање рада Ученичког парламента и помагање у реализацији његових 

активности 

Руковођење реализацијом стварања новог електронског имиџа Школе кроз 

формирање нових садржаја сајта, презентација и линкова на сајтовима 

популарним међу ученицима. 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА ИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Инструктивно-педагошки  рад је био усмерен на: 

Планирање и синхронизацију наставе у школи.  

Саветодавни рад са наставницима одвијао се кроз посете часовима заједно са 

педагогом и руководиоцима Стручних већа. Њихов циљ био је увид у припреме 

за час, организацију часа, примену наставних средстава.  

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА: 5 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 3 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: 2 

После часова обављан је разговор са предметним наставницима, а сумиране 

утиске разматрали су Стручна већа и Наставничко веће. 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

Директор је обављао разговоре са ученицима о њиховим проблемима, 

тешкоћама у савладавању наставног програма и мерама поводом кршења 

радне дисциплине. Заједно са сарадницима директор је помагао ученицима у 

превазилажењу свих актуелних проблема. Такође, одређен број родитеља 

тражио је разговор са директором школе. Циљ ових разговора је био избор 

одговарајућег образовног профила, полагање завршних и матурских испита и 

професионално усмеравање ученика. 

Повод за разговоре били су и слаби резултати из појединих предмета и 

дисциплина појединих ученика, које је директор решавао уз консултовање ПП 

службе, одељењских старешина и предметних наставника 

 

 

 

 

 



МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕРИОД СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 

2018. ГОДИНЕ 

Септембар  

Израда плана за инклузивно образовање, праћење корака за израду плана. 

Пружање помоћи комисији за израду Годишњег плана рада за наредну школску 

годину. 

Пружање помоћи комисији за израду Извештаја о раду школе у претходној 

школској години. 

Пружање помоћи за израду распореда часова 

Организован је свечани дочек првака 

Подношење извештаја Школском одбору о остварености Годишњег програма 

рада школе за школску 2017/2018. годину. 

Подношење извештаја Школском одбору о раду директора за школску 

2017/2018. годину. 

Подношење Годишњег плана рада Школе за школску 2018/2019. годину. 

Израда плана за посету часовима 

Саветодавни рад са наставницима и стручним службама. 

Контрола програмирања и планирања рада наставника и стручних сарадника. 

Активно учешће у анализи распореда наставних и ваннаставних активности и 

педузимање евентуалних корективних мера. Уређене су корекције распореда 

часова. 

Именовање комисија у својој надлежности. 

Припрема седнице Наставничког већа. 

Конституисање Савета родитеља. 

Сарадња са друштвеном средином је остваривана континуирано у складу са 

планом и потребама школе. 

ЦЕНУС је достављен Министарству просвете. 

Унети сви подаци у базу „ДОСИТЕЈ“ 

Координирање послова у вези са извођењем екскурзије: избор агенције за 

извођење. 



Закључен уговор за набавку флаширане воде за пиће. 

Анализа почетка школске године. 

Октобар 

Настављена сарадња са специјалном школм „Милоје Павловић“ у циљу 

подршке ученицима у редовном школовању. 

У сарадњи са Градском општином и Градским водоводом установљен и 

отклоњен квар на водоводној мрежи. 

Сарадња са Савезом за школски спорт Србије (школа ја добила нову опрему за 

спортски терен-два коша, два гола, мрежу за одбојку и лопте). 

Ангаживана је лиценцирана фирма за монтажу кошева и голова. 

Сарадња са стручним већима и праћење реализације ИОП-а. 

Праћење реализације Годишњег програма рада: реализовано кроз састанке 

Педагошког колегијума, стручних већа као и сарадњу са локалном заједницом. 

Обављен договор о активностима у оквиру самовредновања рада школе. 

Реализована сарадња са друштвеном средином у складу са потребама. 

Поред планираних послова реализоване и друге текуће активности. 

Организована посета биоскопу. 

Закључен оквирни споразум о извршењу услуге, организације и реализације 

екскурзије и наставе у природи. 

Новембар 

Инспекцијски преглед просветног инспектора. 

Сарадња са педагошком службом и учешће у изради анализа образовно-

васпитних резултата на крају првог класификационог периода. 

Припрема и реализација седнице Наставничког већа. 

Инстуктивно-педагошки рад са наставницима. 

Предлог мера Наставничком већу за побољшање успеха и дисциплине ученика. 

Анализа рада одељењских већа и стручних већа: Реализовано кроз анализу 

рада у првом класификационом периоду,а стучна већа кроз посебну тачку 

дневног реда на Наставничком већу. 



Анализа радних и хигијенских услова у школи је остварена кроз непосредни 

увид и договоре о раду са секретаром школе и помоћним особљем. 

Донета одлука о попису. 

Закључени уговори о извршењу услуге организације и реализације екскурзије и 

наставе у природи. 

Закључен уговор за набавку радова на изради бацалишта за куглу. 

Закључен уговор за набавку услуге демонтаже кошаркашке табле,рама и 

конструкције табле, монтаже рама за плексиглас таблу, плексиглас табле за 

кошарку, обруча и мрежице. 

Децембар 

Припреме за попис имовине школе: реализовано у сарадњи са рачуноводством. 

Инструктивно-педагошки рад (посета часовима редовне наставе) 

Уочавање и решавање проблема у вези са оцењивањем и проверавањем знања 

ученика. 

Извршена куповина насравних средстава. 

Склопљен уговор са фирмом „САША“ о одржавању  система и опреме за видео 

надзор. 

Закључен уговор о изради и одржавању интернет презентације школе. 

Закључен уговор о одржавању опреме за заштиту од пожара. 

Закључен уговор за набавку услуге из области заштите од пожара и 

безбедности и здравља на раду. 

Извршен преглед педагошке евиденције (књига евиденције и статичних књига). 

Праћење пописа имовине школе извршено је кроз састанак са комисијама. 

Анализа рада административно-финансијских радника остварена кроз праћење 

реализације планираних набаки на крају буџетске године. 

Припрема за израду завршног рачуна обављена је у сарадњи са 

рачуноводством. 

Праћење промена у оквиру законских прописа и информисање запослених у 

сарадњи са секретаром школе. 

Реализован одлазак ученика на прославу Новогодишње представе. 



Закључен уговор за набавку рачунарске опреме. 

Похађање семирара који је организовала „Академија Филиповић“ за обуку 

директора – Израда портфолија 

 

 

 

 


