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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Планирање и организовање васпитно-образовног рада 

 

На Наставничким већима трудила сам се да реално предочим 

ситуацију у којој се школа налази. Протеклих година  битно се смањивао  број 

ученика. Присуствовала сам састанцима Педагошког колегијума, стручних 

већа и тимова на којима смо сагледавали постојећу ситуацију у школи  и 

размишљали о начинима на којима  ћемо повећати број уписане деце, а 

предузете активности су већ дале резултате. Следећи Стручно упуство о 

формирању одељења нелако,  после много промишљања, донела сам 

одлуку да од три одељења трећег разреда формирамо два. Деветоро наших 

људи постало је  технолошки вишак. Моја главна окупација била је да 

пронађемо  школе у којима наше колеге могу допунити свој фонд.  

Организовала сам израду Годишњег плана рада школе у који су 

укључена стручна већа, тимови и стручни сарадници школе. У току израде 

Плана одржала сам консултативне састанке са Педагошким колегијумом, 

стручним већима и индивидуалнe састанке  са наставницима. Подељена су 

задужења у оквиру 40-часовне радне недеље и на основу њих урађена 

решења. 

Договарала сам се са колегиницом око израде распореда посебно око 

уклапања информатике и других изборних предмета, као и веронауке и  

грађанског васпитања. Бирала сам кадар за наредну школску годину.  

Анализом финансијског извештаја установили смо да  финансијски не 

стојимо добро и да ће набавке наставног и дидатичког материјала и 

финансирање семинара бити отежани, али да ће свакако имати приоритет. 
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Осигурање квалитета и унапређивање васпитно-образовног рада и 

инструктивно- педагошки рад 

 

Пратила сам  реализацију  активности  предвиђених Развојним планом 

школе. Фискултурна сала је санирана, а почела је и санација фасаде.  Пратила 

сам рад наставника кроз посете  часовима, прегледала сам  документацију 

наставника, припреме, евиденције о напредовању ученика, прегледала 

педагошку документацију, дневнике и матичне књиге. Присуствовала сам 

часовима, пратилa, вредновала  и анализирала часове са наставницима. 

Посећивала сам и часове одељењског старешине.  

Један од мојих приоритета је било и стучно усавршавање наставника, 

као и обезбеђивање материјалних средстава за исте, имајући у виду тешку 

материјалну ситуацију школе, која ме је дочекала. Успешно сам 

организовала семинар ,,Читањем и писањем до критичког мишљења“. 

Посебну пажњу посветила сам праћењу ученика који се школују по 

ИОП-у  и  разговорала са наставницима о њима у жељи да се што боље 

осећају у нашој школи и да се за њих уради све што је могуће како би што 

више развили своје могућности и напредовали.  

Учествовала сам у процесу самовредновања, бирању приоритетних 

области, пратила анкетирање и читала извештаје на Наставничким већима. 
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Организовање одељењских већа, Наставничких већа, Стручних већа и 

Педагошког колегијума 

Организовала сам  и присуствовала састанцима: Школског одбора, 

Наставничког већа, Савета родитеља, Актива директора општине Звездаре, 

Педагошким колегијумима, Стручних  већа, Тимова , Одељењских  већа и 

састанцима у Градском секретеријату за образовање и дечју заштиту. У 

непрестаној сам сарадњи са правном, административно-финансијском, 

психолошком службом,  ученицима и родитељима. 

Сарадња са родитељима 

На седници Савета родитеља известила сам родитеље о свим важним 

збивањима у школи. Сарађујем са родитељима и индивидуално разговарам 

са њима у жељи да се укључе у живот и  рад школе и решавање текућих 

проблема. Ако је било потребно, присуствовала сам родитељским 

састанцима. 

Сарадња са ученицима 

Разговорала сам са ученицима о оптерећености у школи, распореду 

писмених и контролних задатака, оцењивању... Водила сам разговоре са 

ученицима са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју у жељи да сазнам 

шта могу да учиним па да им у школи буде боље, са надареним ученицима 

дискутовала сам о њиховим потребама и даљим плановима, а у разговору са 

ученицима са проблемима у понашању трудила сам се да њихово понашање 

коригујем. Сарађивала сам са ученицима из Ученичког парламента 

ослушкујући како они виде школу и који су њихови предлози  за унапређење 

рада школе. Присуствовала са неким часовома одељењске заједнице са 

жељом да помогнем у решавању проблема. Представници Ученичког 

парламента су присуствовали седницама Школског одбора.  
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Сарадња са другим институцијама 

 

Сарађујем са: Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

Школском управом Београд , Градском општином Звездара, Градским 

секретеријатом за образовање и дечју заштиту, школама са Звездаре, Домом 

здравља Звездара, Полицајском станицом Звездара, Институтом за ментално 

здравље, Центром за социјални рад Звездара итд. Посебно сам задовољна 

сарадњом са ГО Зваздара од које смо добили велику помоћ, подршку и 

разумевање. У нашој школи спровели смо успешно програм „Основи 

безбедности деце“. Трајао је током читаве школске године, а предавања су 

се држала у 4. и 6. разреду. Осмислило га је Министарство унутрашњих 

послова у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолишког развоја. 

Омогућила сам и координирала овај програм у школи. Веома сам задовољна 

што су га деца одлично прихватила и што ће имати користи од њега у 

свакодневном животу. У сталној сам комуникацији са Центром за социјални 

рад и  ПУ Звездара, јер и на тај начин пружамо помоћ ученицима. 

Успоставили смо сарадњу са Саветовалиштем за младе Дома здравља 

Звездара. Наши ученици петог разреда ишли су на једно њихово предавање 

у ГО Зваздара, а друго су одржали у нашој школи. Успешно сарађујемо и са 

Црвеним крстом Звездара, а нека од такмичења су организована у дворишту 

наше школе. 

Сарадња са школама на Звездари 

 

Редовно сам одлазила на састанке са директорима школа на којима су 

често били присутни и представници Министарстава просвете, науке и 

технолошког развоја . У сталном сам контакту са директорима школа. 

 



5 
 

СЕПТЕМБАР 2017. године 

Оно најлепше у десило се 1. септембра – 60. генерација првака уписала 

је нашу школу уз приредбу – добродошлицу. И тако мој рад прошле школске 

године започео је припремама за прославу свега оног доброг и вредног што 

се дешавало у  нашој школи протеклих 60 година, а нова школска година 

започела је добродошлицом првацима који су донели нови живот  школи.   

ШО је усвојио Извештај о раду школе и директора, Годишњи програм 

рада школе, Анекс Школском програму и Развојни план школе. У чествовала 

сам у изради ових докумената и кординирала рад колега који су се њима 

бавили.  На Савету родитеља представљени су сви ови документи и изабран 

је нови члан Савета родитеља. 

Организовали смо исхрану ученика. Променили смо снадбевача. 

ОКТОБАР 2017. године 

Састали смо се са представницима организације Дечје срце. У нашој 

школи троје деце има личног пратиоца, па смо разговаралали о искуствима и 

евентуалној додатној подршци коју нам, нажалост, не могу пружити. 

Започели смо договоре са Градским секретеријатом за образовање и 

дечју заштиту и ГО Звездара  у вези са санацијим фасаде и фискултурне сале. 

НОВЕМБАР 2017. године 

Затекла сам велики дуг за струју. Писали смо молбу  ЕПС-у за 

репрограм дуга.  

Организовала сам и присуствовала сам Одељењским већима и 

Наставничком већу на којима смо разговарали о успеху и дисциплини 

ученика на крају тромесечја. 
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ДЕЦЕМБАР 2017. године 

Усвојен је Финансијски план и План јавних набавки за 2018. годину на 

седници Школског одбора.  

Потписали смо уз сагласност ШО  репрограм са ЕПС-ом. Вратили смо 

половину дуга уз обавезу да ће бити измирени сви дугови до децембра 2018. 

године.О потписивању репрограма обавестили смо  Градски секретеријат за 

образовање и дечју заштиту и  ГО Звездара. 

Били смо у посети вртићима „Лане“ и „Плави чуперак“ уз пригодан 

програм, а ми смо им били домаћини на новогодишњој приредби. 

Организовала сам семинар „Читањем и писањем до критичког 

мишљења.“ 

ЈАНУАР 2018. године 

Посетила сам  Градском секретеријат за образовање и дечју заштиту и 

ГО Звездара и у разговору представила тежак материјални положај у коме се 

налази наша школа због репрограма који смо потписали са ЕПС-ом, а на који 

смо били принуђени због огромног дуга за струју који сам затекла. 

На Активу директора договорено је да ћемо бити домаћини 

Општинског такмичења из хемије.  

Успостављена је сарадња са свим у школи заступљеним  издавачима 

уџбеника због могуће помоћи. 

Опремљена је кухиња у којој се хране млађи ученици.  

Организовала сам прославу Савиндана у школи. 

Крајем јануара одржали смо Одељењска већа за млађе ученике на 

којима смо утврдили успех и дисциплину ученика на крају првог 

класификационог периода.  
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ФЕБРУАР 2018. године 

Одржали смо Одељењска већа  за старије ученике на којима смо 

утврдили њихов успех и дисциплину на крају полугодишта. После тога 

следило је Наставничко веће. Школа је кренула у припремање електронске 

базе за примену пилот пројекта ЕсДневник. Спроведена је јавна набавка за 

санацију фискултурне сале. 

Нашу школу су посетили Вања Удовичић, министар спорта и омладине, 

Милош Игњатовић, председник ГО Звездара, Александар Ерор, председник 

СО Звездара, Жељко Танасковић, председник Савеза за школски спорт 

Србије, Предраг Перуничић, државни секретар за спорт и Бранко Бановић, 

председник Савеза бициклиста Србије. Добили смо реквизите за 

фискултурну салу: 40 лопти, нове кошеве и нове рукометне голове. У току су 

припреме за санацију сале и дела столарије. Очекујемо посету министра 

спорта и председника ГО Звездаре када радови буду готови. 

Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту је из свог буџета 

за 2018. годину одвојио средства за санацију комплетне фасаде. Наши 

ученици Марија Зиројевић 7/1и Лазар Стоиљковић 6/3 добили су од Савеза 

бициклиста Србије на поклон бицикле за изузетне резултате на 

такмичењима. Награде им је уручио председник ГО Звездара. Одбојку и 

кошарку са ученицима шестог разреда играли су министар спорта и 

омладине и председник ГО Звездара. 

Крајем фебруара добићемо и нешто што што је неопходно у 

свакодневном школском животу – Компанија „Henkel“ нам је донирала 

средста за чишћење за наредних годину дана. 

Задовољство ми је да је мој труд награђен и да ће нам  у наредном 

периоду радити санацију сале и фасаде, што су за нас важне ствари које ће 

допринети бољем маркетингу наше школе. До децембра 2018. године 

отплатићемо дуг за струју, па ће се лакше одвијати школски живот у смислу 

задовољавања различитих материјалних потреба које имамо. У наредном 

периоду посветићемо се на различите начине активностима које ће 
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допринети још бољем маркетингу школе и упису што више деце у први 

разред. 

МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

Успешно смо организовали такмичење из хемије. Унели смо податке за 

бесплатне уџбенике у информатички систем „Доситеј“. 

Успешно је спроведена јавна набавка  за санацију фискултурне сале и 

дела столарије. Више пута су организовани састанци са представницима ГО 

Звездара, као и са извођачима радова и стручног надзора. Сала је била у 

катастрофално лошем стању и небезбедна: плафони су били озбиљно 

оштећени, осветљење једва да је постојало, сала неокречена више од једне 

деценије, паркет давно лакиран, кошеви стари, свлачионице и тоалети 

такође у веома лошем стању. Врата на неким кабинетима су била 

небезбедна за ученике и запослене у школи. Радови на фискултурној сали 

отпочели су 30. марта.  

Захтев за санацију фасаде поднет је 1. марта.  

Осмислили смо веома леп флајер о нашој школи који смо подели деци 

у околним вртићима у предуписном периоду. На родитељски састанак са 

будућим првацима дошло је, на нашу радост,  неочекивано много родитеља. 

Показало се да то није случајно, јер смо ове године уписали без напетости и 

неизвесности три одељења првака. То је веома, веома добар знак за живот 

наше школе. 

АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ 

Успешно је спроведен пробни Завршни испит, а школу је тада посетио 

начелник Школске управе. Ангажоване су архитекте које су у сарадњи са 

школом покушати да добију решење од Секретеријата за урбанизам. 

Отежавајућа околност била је што је наша школа и даље, после толико 

година постојања, неукњижена. Радови на фискултурној сали трајали су 20 

дана. Плафон је саниран, а сала је осветљена лед осветљењем, паркет је 

хоблован и ликиран, зидови су окречени, справе су офарбане, мушке и 



9 
 

женске свлачионице су окречене  у различите тонове. Кабинет наставника је 

окречен, а паркет у њему је освежен. Улазна врата на фискултурној сали, 

кабинетима и свлачионицама су замењена новим. Такође су замењена врата 

на кабинетима у једном делу школе. У нову фискултурну салу постављени су 

голови и кошеви, а стигле су и нове лопте. Ово су поклони од Министарста за 

омладину  и спорт. Секретеријат за образовање и дечју заштиту потврдно је 

одговорио  на захтев наше школе за добијање нове компјутерске опреме. 

Школа је ушла у пилот пројекат ЕсДневник, а сви кабинети су опремљени 

компјутерима и  интернетом. Послат је захтев ГО Звездара за затварање 

отвора за допремање угља. Допуњена је документација за фасаду и школа је 

ушла у процес  добијања Решења о одобрењу за извођење радова на 

санацији фасаде. ГО Звездара  је на самом крају месеца одобрила средства 

за мреже за заштиту осветљења.  

МАЈ 2018. ГОДИНЕ 

Одржани су састанци у ШУ поводом Завршног испита. Нашу школу 

посетили су ученици и директори више средњих школа на Звездари, а и 

наши матуранти су посетили неколико средњих школа и гимназију на нашој 

општини. Имали смо велики родитељски састанак са ученицима осмог 

разреда како би им се саопштиле неопходне информације у вези са 

Завршним испитом. Одређени су прегледачи и дежурни наставници. 

Изабрани су уџбеници за први и пети разред. Унесени су подаци за осмаке у 

ИС „Доситеј“.  Наша школа била је пункт за прикупљање чепова, а средства 

од њихове продаје намењена су као  помоћ нашој ученици 4. разреда која је 

остала без мајке. Наши социјално угрожени ученици добили су прехрамбене 

пакете од Црвеног крста. Градски Серетеријат  за образовање и дечју заштиту  

одобрио нам је нову компјутерску учионицу. Више пута су организовани 

састанци са представницима ГО Звездара  и архитектама  који су били 

ангажовани на пословима добијања Решења о одобрењу за извођење 

радова на санацији фасаде. Тада је започео процес попут Кафкиног, пун 

неизвесности, напетости и даноноћног рада.  
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ЈУН 2018. ГОДИНЕ 

Већ почетком јуна били смо свесни чињенице  да ћемо септембар 

сачекати спокојно што се тиче броја уписаних првака. Били смо домаћини 

Активу директора звездарских школа. Успешно је организован Завршни 

испит. Бројна генерација осмака понашала се беспрекорно у сва три дана 

полагања Завршног испита који је после много година полаган у освеженој 

фискултурној сали. Ученици су уз  моју асистенцију и асистенцију разредних 

старешина успешно попунили листе жеља. Тим за инклузију и наставници су 

саставили тестове за нашег ученика који је радио по ИОП-у 2. Завршени су 

лимарски радови на одводима за допремање угља којима смо 

презадовољни. Санирани су тоалети на првом и другом спрату.  

ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ 

Сви наши ученици уписани су у првом уписном кругу. Почела је израда 

Извештаја о рад школе. Десило се нешто сјајно и жељно очекивано – добили 

смо Решење о одобрењу за извођење радова на санацији фасаде! Добијање 

Решења је био најтежи део овог кафкијанског процеса током кога смо 

саплитани чак и на местима где то нисмо очекивали. Када се напише, то је 

само једна реченица, а иза ње стоје месеци и месеци мукотрпног рада, 

преговора, неизвесности, бриге... Заједно смо прославили овај значајан 

догађај за нашу школу. Представницима ГО Звездара, Предшколске установе 

Звездара и Школске управе Београд  предочила сам да би неискоршћени 

објекат у нашем школском дворишту био идеалан за пријем нових група 

предшколаца. Отпочели су преговори за санацију стакленог дела фасаде и 

осталих оштећених врата на кабинетима, што ће се реализовати наредне 

календарске године.  
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АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ  

На почетку месеца поднели смо  захтев ГО Звездара  за уградњу 

електромотора за отварање прозора на фискултурној сали и захтев за замену 

дела ограде. Радови на огради  започели су средином месеца. Спојили смо 

одељења трећег разреда због недовољног броја ученика. Морали смо да 

следимо  Упуство о формирању одељења. Нажалост, деветоро наших колега 

су били технолошки вишкови. Сви су нашли допуну фонда у другим школама. 

Присуствовала сам у Секретаријату за образовање и дечју заштиту свечаном 

потписивању уговора за санацију фасада наше школе и остале четири на 

територији града Београда. Домаћин је био секретар Славко Гак. У августу 

смо се  бавили и организацијом пријема првака.  

СЕПТЕМАР 2018. ГОДИНЕ 

Месец славља у нашој школи. Уписали смо 61. генерацију првака, три 

одељења у у којима је по 23 ученика. Почетак нове школске године 

обележио је долазак више нових ученика у различитим разредима. 

Средином месеца започињу радови на санацији фасаде. При крају смо 

отплате дуга ЕПС-у, а и то је веома важно. Моћи ћемо лакше да 

функционишемо. Остало је још три рате да отплатимо. 

И сада на крају, с правом могу рећи да је иза нас једна јако успешна 

година у којој смо много тога урадили у школи и за школу. Школа нам је 

поново оживела. Најтежи период је иза нас. Створили смо нашој школи 

услове за нови, добар и успешан период. Многе институције и људи у њима 

су нам помогли у томе. Желим да се захвалим: ГО Звездара, Секретаријату за 

образовање и дечју заштиту и Школској управи Београд на свесрдној помоћи 

и подршци. 

Директор, 

Бојана Шотра 


