
   

ОШ „Славко Поповић“ – Даросава 

 

 

Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности директора 

школе,прописане у чл. 126 Закона о основамасистема образовања и васпитања(Сл.гласник 

Р.Србије бр.88/2017  бр.27/2018.),Статут школе и др.подзаконски акти,као и Годишњи 

план рада школе,посебно глобални и оперативни рад План и програм рада директора 

школе. Реализација прописаних надлежности и одговорности,као и планираних послова је 

приказана кроз реализацију,глобалног и оперативног плана и програма рада директора. 

 

 

 

 

Извештај о раду директора 
 За школску 2019/2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даросава 

септембар 2020. године 
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 Програмирање рада школе 

 -планирање 

 -организација 

  -реализација 

  -праћење и вредновање 

           
 Представљен предлога Годишњег плана рада школе ,његова 

усклађеност са Школским програмом и анексима,као и са 

циљевима ШРП-а.-на Педагошком колегијуму. 

 Аналитички подаци добијени истраживањем ,и уважавање 

потреба за променама,у самом наставном процесу,на чину и 

облику рада. 

 

*Премa допису МПНТР,од 12.08.2020. и допису МПНТР,од  

19.08.2020.године ,дат је предлог  за организацију  рада у 

основној школи на основу Посебног програма образовања и 

васпитања и Закључака Кризног штаба за сузбијање заразне 

болести COVID-19. 

*Према допису од 19 .08.2020.од стране МПНТР ,на основу 

предлога Педагошког колегијума и Тима за квалитет рада 

установе (записници од 20.08.2020године),а на основу анализе 

анкетирања родитеља, о изабраном моделу рада ,школа је донела 

Оперативни план рада школе ,28.08.2020.године,одлуком 

Наставничког већа, који је добио сагласност за примену од 

Школске управе Крагујевац. 

            * Извршена је потпуна припремљеност школе у смислу спровође 

             ња свих препоручених мера заштите.Урађен је хигијенски план, 

             распоред дежурства,распоред просторија.                     

 Обављен свечани пријем првака,одржан родитељски састанак 

31.08.2020.,према свим препорученим мерама кризног штаба ,а 

према допису МПНТР,од 12.08.2020.године.  

 Обавњен родитељски састанак са родитељима ученика петог 

разреда,уз све спроведене мере заштите од COVID-19. 

  

 Одржане седнице Одељенских већа 

 Одржана седница Наставничког већа 20.09.2020.године. 

 Учешће и координација у изради Годишњег плана рада школе 

2020/2021.год.-присуство свим радним састанцима Тимова 

 14.09. 2010..године је усвојен Годишњи план рада школе 

Одлуком Школског одбора. 

  

 Извршена подела предмета по наставницима,подела 

старешинстава и подела осталих задужења 

 Дате инструкције за аналитичко –истраживачки рад ,временска 

учесталост,а све у сврху унапређења квалитета рада установе 



 Формирани су Тимови  и дате инструкције у вези са радом 

Тимова.Тимови формирани према наставничким 

компетенцијама,интересовању и амбицијама,као и на основу 

праћења, договора,оптерећења ангажовањем у обавезној, 

изборној настави и ваннаставним 

активностима,секцијама.Предложени представници ученика-

Ученички парламент,родитеља-кроз Савет родитеља и 

представника локалне заједнице кроз Школски одбор за активно 

учешће у раду Тимова(планирање,активности,реализација 

активности).У раду Тимова ангажовани су родитељи,колегиница 

из средње школе ,која професионално познаје методологију рада 

Тимова ,а не припада нити једном од наведених саветодавних и 

руководећих органа школе. 

 На седници Школског одбора  од 14.09.2020.године,донешена је 

одлука о усвајању Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у ОШ“Славко Поповић“,Даросава. 

 Израђен оперативни план рада директора 

 Организационо-материјални задаци 
 Представљен план организационе шеме обављања образовно-

васпитног рада школе 

 Подела задужења  и припрема за почетак рада у новој школској 

годин 

 Перманентна сарадња са Министарством просвете (електронско 

достављање података, писмена преписка, консултације) 

 Организовање електро и водоинсталатерских радова ради 

обезбеђивања функционисања,свих видова поправке намештаја 

 Извршена набавка,1 недостајућег лап-топа, 2 рачунара за 

рачуноводство и стручне сараднике,2 беле,магнетне табле и 

опрема уз њих,2 мултифункционална штампача, дидактички 

материјал за наставу 

 Извршене наложене мере по записнику просветног инспектора 

 Набавка канцеларијског материјала 

 Обнављање уговора и сарадње са установама за различите 

набавке 

 Обављене припреме са наставницима за реализацију спортских 

активности 

 Суделовање у изради финансијског плана,сарадња са секретаром 

и рачуновођом 

 Обезбеђивање финансијских средстава за стручно усавршавање 

наставника 

 Кориштење и унос свих врста података елетронски,употреба ес-

дневникa ,одстрaне свих наставника 

 Све одјаве и пријаве радника у нашој школи се обављају 

електронским путем.. 

 Координисање реализације пројеката у школи 

 ,Позитивна промоција школе 



 Учешће у изради општих аката и праћење прописа,примена 

Правилника о начину обављања организованог превоза 

ученика,од 22.07. 2019. Године „ Службени гласник  РС бр. 52 

 Израђен ЦЕНУС–„Доситеј“ 

 Одржан састанак Савета родитеља, где је дата сагласност за 

извођење екскурзија, разматрана дисциплина ученика и чланови 

Савета упознати са циљевима ШРП за четири године. 

 Одржан састанак Школског одбора поднешен извештај о раду 

школе,Годишњи план рада школе, извештај директора, 

припремљеност школе за почетак школске године 

 И објављивање  ГПР и Школског програма на сајту школе 

 Ради израде личног плана стручног  усавршавања-одређивање 

школске компетенције 

 Спровођење програма „Основи безбедности деце“-препоручене 

теме за први разред 

 Реализацијом пројекта ,у организацији Спортског савеза, 

вредност 430.000,00 поставили смо у школском 

простору,Вештачку стену. 

 

          * Сарадња и долазак представника Црвеног крста у вези држања 

радионица Безбедност деце у саобраћају“. 

Ради безбедности деце захтев Школског одбора и Савета 

родитеља за постављање семафора у близини школе.Семафор 

испред пколе постављен. 

Информисање о набавци средстава за дезинфекцију и начин 

набавке 

 Сагледаван финансијски план,сарадња са стручном 

службом,финансијском службом,учешће у доношењуАнекса о 

систематизацији радних места 

 Према допису од 16.08. израда програма рада школске 

библиотеке 

 Консултовање дописа –стручног упутства о формирању оделења 

и признавању ИОП-а 1 и ИОП-а 2 од 9.07.2020.године 

 Сарадња са наставницима на вођењу педагошке документације и 

припрема, глобалних и оперативних планова 

 Састанак актива директора . 

 Упућени захтеви за  склапање уговора за исхрану,осигурање 

радника и ученика,за набавку занатског материјала,сарадња са 

пословним сарадницима 

 Извршени налози просветног инспектора 

 Електронски објављена листа технолошких вишкова и слободна 

радна места 

 Одржан састанак са помоћно – техничким особљем о начинима и 

значају хигијене и обављању радних задатака,распореду рада. 

 

 



 

 

Септембар 

 

 

. 

 24.09.2019.године учешће наших ученика на Међународном дану 

спорта у Спортској дворани Аранђеловац 

 27.09.2019. Радни састанак-анализа вођења педагошке свеске,ес-

дневника,препоруке,припреме,примена критичког 

мишљења,промена улоге,активна улога ученика у настави и 

учењу,креирању кроз пројектну наставу,решавање 

проблема,истрашивачке облике рада-развој међупредметних 

компетенција,активности Тима за међупредметне 

компетенције,прецизирање и корекције код међупредметних и 

предметних корелација,садржинска усклађеност-а све у функцији 

унапређења квалитета рада установе.Анализа и помоћ у раду 

Тима за унапређење квалитета рада установе.Анализа 

иницијалног теста ,као смернице за даље планирање и корекцију 

оперативног планирања,квалитетно планирање и извештавње са 

смопроцном наставника и препорукама за промену,и за даљи рад. 

 Учешће и обележавање Дана без аутомобила,“Трка 1300 

каплара“. 

 Координирање рада Тимова 

 Контактирање и Уговор са РЕИК „Колубара“,ради набавке угља 

за потребе школе. 

 



Октобар 

 Праћењљ реализације Оперативног плана рада школе,извођење 

наставе непосредно и на дањину. 

 Иницијатива у вези са одржавањем Дечје недеље. 

 Преглед ес-дневника,педагошке документације,педагошке 

евиденције,припрема за час. 

 Сачињен оперативни план рада 

 Извршен увид у функционисање редовне наставе,функционисање 

распореда часова 

 Извршена анализа оперативних планова 

 Праћена примена школског програма од 1.-8.разреда.  

 Израда сајта школе и нтернет странице као и летописа школе   

 Спроведене активности које се односе на пројекат, избор 

пројектног тима, избор подтимова, разговарано како укључити 

стручне сараднике из других школа, одржавати базу података 

групе деце које пројекат обухвата-Пројекат „ Дивац“-назив  

*Извршен инструктивно-педагошки надзор-посета 7 часова у –

први и пети разред ,посета онлајн часу преко гугл мита. 

 Разговори са родитељима и ученицима 

 Присуствовала часу код нивих радника 

 Сарадња са представницима локалне 

заједнице,полицијом,здравственом службом 

 Састанак са председником општине у вези са предложеним 

буџетом 

 Састанак актива директора на којем је било речи о организацији, 

кросу ученика саопштено је да ће школе посетити општински 

просветни инспектор 

 Са помоћним радницима обављен састанак о новом распореду 

чишћења 

 Присуство отварању понуда за извођење рекреативне наставе и 

екскурзија 

 Презентација и тумачење нових правилника и истицање битних 

чланова познатих правилника од стране секретара школе.. 

 Иницијатива за спровођење хуманитарне акције „За малог 

Николу“. 

 Предлог буџета за ову школску годину-Руководилац 

рачуноводства, директор-састанак код председника Општине. 

 Састанак актива директора на коме су присуствовали саветници 

из школске управе Крагујевац и начелник управе.  

 Презентација летописа и активности везаних за летопис школе –

сајт школа 

 Дводневни семинар за директоре  ,за стицање лиценце,за рад 

директора. 

 Посета часовима и педагошко –инструктивни рад 

 Дата иницијатива за реализацију међупредметне теме,кроз  

 Обезбезбеђивање одласка на обуке и семинаре –стручно 

усавршавање ван установе.(три наставника су упућена на семинар  



 Сарадња са општинским просветним инспектором који је посетио 

нашу школу и извршио преглед, о чему ће сачинити записник 
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       -      Припремљена седница Наставничког већа где су се разматрали 

тромесечни резултати ,успех ученика и реализација школског 

програма,рад Тимова и Актива 

 Рад са приправницима-обилазак часова новопримљених 

наставника 

 Инструктивно-педагошки рад,обилазак наставе,угледних 

часова,редовне,допунске и додатне наставе,заједничка анализа 

 Прегледана педагошка документација,матичне књиге,дневници 

 Учешће у раду стручних већа,актива,тимова 

 Вршен саветодавни рад са ученицима који испољавају негативно 

понашање 

 Праћен  је рад и остварење циљева  Развојног плана 

 Праћен је рад нормативне делатности 

 Сарадња са наставницима приликом израде ИППи одређивање 

стручних тимова за ученике 



 Посета часовима са одабраним представницима већа и тимова  

 Упућивање на едукацију наставника 

 Одржане радионице за ученике 4.и 6. Разреда-од стране 

представника МУП-а-тема „Безбедност деце“. 

 Сарадња са родитељима ученика и педагошком  решавању 

васпитно – развојних проблема ученика 

 Анализа планираног и оствареног стручног 

усавршавања,примењених знања и подизања компетенција 

наставника. 

 Праћење материјално – финансијског пословања 
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 Перманентна сарадња са Министарством просвете (електронско 

достављање података, писмена преписка, консултације-„Доситеј“ 

 Извршене наложене мере по записнику инспектора за безбедност 

- ватрогасно 

 Сарадња са родитељима са МУП-ом,Црвеним крстом 

 Анализа педагошке документације 

 Перисуство седницама одељенских и разредних већа 

 Прирема седница наставничког већа и Педагошког колегијума 

 Присуствовала надва родитељска састанка 

 Праћене припреме за прославу Нове  године 

 Посећени часови где има много недовољних оцена 

,анализа,препоруке за даљи рад 

Организовано уређење  школског дворишта и одржавање Дечјег 

вашара 

 Са финансијском службом извршене припреме за организовање 

пописа инвертара у школи 

 Извршене припреме за израду завршног рачуна и финансијског 

плана 

 Присуство на седницама Одељенских већа 

 Сарадња са просветним инспектором и спровођење наложених 

мера. 

 Сарадња са учитељима Првог разреда о напредовању ученика и 

мере за превазилажење евентуалних проблема 

 Сарадња са родитељима 

 Сарадња и праћење рада Тимова, 

 Учешће у припремама Фестивала дечјих ликовних и литерарних 

радова 

 Сарадња ради обука и презентације рада са електронским 

уџбеницима. 

 Сарадња са новопридошлим радницима . 

 .Организован и одржан семинар у нашој школи за 30 учесника на 

тему“Инклузија од теорије до праксе“,К3П2,КБ 199. 

 У организацији Министарства просвете, опремање библиотеке 

новим насловима-богаћење библиотеке, вредност 11000,00 



 Сарадња са наставницима на унапређивању васпитно – 

образовног рада (организовање међусобних посета, тимски рад) 

 Сарадња са локалном заједницом 

 Информисање о набавци средстава за дезинфекцију и начин 

набавке 

 Настављен даљи рад на изради ИПП 
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 Одржан састанак актива директора на коме је било речи о 

планираним финансијским средствима за школе, прослави Светог 

Саве, услугама обезбеђења, планираним семинарима 

 Припремљено и одржано Наставничко веће. 

 Поднешен извештај о посећеним часовима 

Одржан састанак са помоћно – техничким особљем о начинима и 

значају хигијене и обављању радних задатака 

Одржана Одељенска већа  

- 21.01.20120.Присуство Активу директора у ОШ“Светолик 

Ранковић“-припреме за екстерни надзор 

- 22.01.2020.године присуство извођењу завршне 

манифестације  и пројеката  након конкурса „Стварајмо 

заједно“,у ОШ“Милан Илић Чича“. 

- 24.01.20120-присуство презентацији уџбеника издавачке куће 

КЛЕТ у ОШ“Милан Илић Чича“ 

 Прегледана педагошка документација  педагошке свеске,  дневне 

припреме наставника са нагласком  на циљеве ШРП-а,као и ес –

дневници и бласговременост вођења података и евиденције у ес-

дневнику, 

 Анализа вођења документације и исправке које треба урадити 

 29.01.2020.године одржана радионоца од стране МУП-а,у склопу 

теме Безбедност деце-„Шта ради полиција“и „ Заједно против 

насиља“ 

 Обележен дан Светог Саве, присуством на литургији, претходном 

приредбом у школи и заједничком прославом у школи 
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 Одржан састанак директора и секретара 

 04.02.2020.године у Техничкој школи“Милета Николић“  

,присуство саветовању-директор,педагог,руководилац Тима за 

самовредновање-тема Самовредновање. 

 Припремљена и одржана Одељенска и Наставничко веће 

 Најављене обуке  Настава и учење усмерена на исходе ,за 

наставнике који нису прошли ову врсту обуке. 

 Похвале за наставнике: Mарију Николић,Наташу Глишић,Бојану 

Поповић,за реализацију угледних часова по концепту „савремене 



школе у 21.веку-употребом микробита и применом критичког 

мишљења. 

 Похвале за 9 наставника који су припремали и реализовали скупа 

са ученицима међупредметну тему „Први Светски рат“. 

 Похвала за учитеље,за реализацију међупредметне теме “У сусрет 

новогодишњим празницима“. 

 Одржана седница Школског одбора на којој су предати и усвојени 

извештаји о завршном рачуну, попису, раду школе и раду 

директора за прво полугодиште, усвојени су и предлози 

правилника усаглашени са новим законом. 

 Сарадња са општинским институцијама Одсек за малолетничку 

деликвенцију, Центар за социјални рад 

 Рад на пројекту и спровођење ИПП 

 Припреме за избор и поручивање уџбеника за наредну школску 

годину 

 Извршене наложене мере по записнику инспектора за безбедност 

 Прегледани дневници васпитно – образовног рада 

 Потписани и склопљени уговори за осигурање радника и остали 

уговори са добављачима услуга и робе за потребе школе. 

 Анализа угледних часова. 

 Иницирање постављања на Сајт школе о могућности електронског 

прибављања документације за упис првака 

 Набавка канцеларијског материјала 

 Сарадња са наставницима на вођењу педагошке документације и 

припреме глобалних и оперативних планова, анализама 

остварености стандарда и исхода,писању извештаја сда 

самоевалуацијом свог рада и смерницама за промене и 

унапређење наставе, 

 Куповина 4 лап-топа,2 пројекциона платна и штампача,2 

беле,магнетне табле,наслоне и седишта за репарацију намештаја. 

 Презентирање на Савету родитеља о могућностима избора 

уџбеника за ученике разреда. 

Перманентна сарадња са Министарством просвете (електронско 

достављање података, писмена преписка, консултације) 

 Направљен план посете часовима у марту месецу 

 Одржан састанак Тима за заштиту од насиља 11.02.2020.год. у 

ОШ“Светолик Ранковић“.Циљ –Јачање компетенција и пружање 

подршке Тиму за заштиту од насиља и злостављања-

радионице,где су била присутна наша два наставника Бојана 

Поповић и Горан Вићентијевић. 

 Савету родитеља представљена анкета  МУПА о осећају 

безбедности и раду полиције.Електронски попуњена и послата. 

 Организација учешћа на општинским такмичењима наших 

ученика(прилог извештај са такмичења). 

 Присуство Стручном скупу у Врњачкој Бањи 27. 28. 

29.02.2020.“Стручност и креативност у управљању савременом 

школом“. 



 Учешће у обележавању Међународног дана борбр против 

вршњачког насиља 27.02.2020.-„Дан розих мајица“. 

 26.02.2020.-Обука Тимова-„Превенција психоактивних 

супстанци“-Институт за јавно здравље“Милан Јовановић Батут“. 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 Одржан актив директора са представницима локалне самоуправе на 

тему финансијске ситуације у аранђеловачким школама. Било је речи 

и о финансирању приоритета, бољем превозу, такмичењима, упису 

првака 

 Присуство Активу директора Шумадијског округа у ОШ“Станислав 

Сремчевић“-тема- Пробни завршни испит и Завршни испит 

 Уношење података у ИСДоситеј,за обуку наставника 

 Одржана ванредна седница Наставничког већа на којој су наставници 

упознати са стручним усавршавањем и стицањем знања, било да је реч 

и о набавци уџбеника, израда ИПП у оквиру пројекта, мерама за 

побољшање дисциплине ученика, посета часовима и такмичењу 

 Прикупљању информација које се односе на семинаре у оквиру 

пројекта 

 РАЗМАТРАЊЕ ДОПИСА од стране МПНТР у вези набавке уџбеника-

поступити по члану 34. Сл.гл.РС,27/18 Закона о уџбеницима,2. 2.и 

6.разред бирају на 4 године,а 3.и 7. на годину дана 

 Разматрање дописа од МПНТР у вези са новонасталом 

епидемиолошком ситуацијом и применом мер ради спречавања 

ширења вируса. 

 16.03.2020.год.разматрање дописа МПНТР у вези са почетком 

реализације наставе на даљину.настава на даљину почела 

17.03.2020.године.Спровођење и инструкције у вези са спровођењем 

наставе на даљину,начину праћења. 

 18.03.2020.год .одржан Актив директора на коме је разрађен план рада 

,израде Оперативниг плана рада школе и недељних оперативних 

планова наставника и организација извођења наставе на даљину. 

 Поступање према допису МПНТР од 20.03.2020. у вези са праћењем и 

евидентирањем напредовања ученика у периоду рада на даљину. 

 Обавештавање наставника о предложеним обукама за приступ 

предложеним платформама за рад са ученицима. 

 Сарадња са књиговођом 

 Достављање налога за ученике и наставнике за  Мицрософт Теамс 

 Достављање линкова  од стране ЗУОВ-а/ради упознавања са алатима 

за интеракцију,примена формативног оцењивања у оквиру 

инплементације наставе на даљину,пребацивање тгежишта са 

сумативног на формативно оцењивање.-формативна процена кроз 

пројектно учење,веб игре,,забава за ученике,упознавање 

алата,аутентични задаци(есеји,вибер интервјуи ,игре у виртуелној 



учионици,ученички портфолио).Дигиталне платформе и дигитални 

зџбеници издавачких кућа. 

 Обавештење о промени календара рада-објава на Сајту 

школе.Пролећни распуст планиран за период од 13-20 априла.(допис 

26.03.2020.год.). 

 Достављање обавештења од стране Завода за унапређење-настава на 

даљину-алати за припрему завршног испита 

 Обавештење у вези са избором уџбеника од 27.03.2020.-за 1.и 5.разред 

нема новог избора,за 2.и4. разр.може да се бира поново на четири 

године , или да користи претходне уџбенике,за 3.и 7.разр.понован 

избор. 

 Презентација дописа у вези са електронским пријавом ученика првог 

разреда. 

 Обавештавање у вези са полагањем завршног испита ученика са 

посебним способностима. 

 

 Припреме за поручивање уџбеника, прикупљање потреба и бројног 

стања и припрема документације  за бесплатне уџбенике 

 Анализиран је рад Тимова и стручних актива, онлајн. 

 Решавање актуелних проблема ученика,онлајн,контакти,разговори и 

подршка деци и родитељима. 

 Прослеђивање обавештења од Завода за унапређење,објава на групи и 

сајту школе. 
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 Сарадња са родитељима ученика и педагогом у решавању васпитно – 

развојних проблема ученика,решавање техничких и других проблема 

у вези са реализацијом наставе на даљину. 

 Дата подршка родитељима у вези са дописом о исказивању 

интересовања за упис у основну школу од 

30.03.2020.године.,Упутством за коришћење апликације за исказивање 

интересовања за упис,у условима ванредног стања.Одређено лице са 

којим су родитељи свакодневно контактирали у одређеном 

интервалу.Дата је и електронска адреса и телефон,као и објава на 

сајту школе за све информације у вези уписа деце у први разред 

основне школе,кориштење портала  услуге еУправа.  

 Обавештење  о подршци од стране Завода за унапређење Знање Да Не 

Багује,уоу Тубе канал за подршку наставницима у организовању 

онлајн наставе.-сваког четвртка од 21 час.Уживо емитовање садржаја 

за наставнике и стручне сараднике. 

 Теме-онлајн ресурси за наставу по предметима,алати за тестирање 

ученика,Интернет учионица,Оцењивање ученика. 

 Обавештење о такмичењу из математике-Ревијално такмичење 

ученика основнихн школа из 

математике,14.04.2020.године.“Математиком против корона вируса“ 



 Техничке припреме за спровођење,онлајн теста(први пробни завршни 

испит),за самопроцену знања који ће се реализовати преко платформе 

моја учионица.гов.рс -22.23.24.04.2020.-онлајн тестирање. 

 Обавештење о другом кругу онлајн обуке од 14.04.-у организацији 

Академије Филиповић-„Мултимедијални садржаји....“и „Електронски 

портфолио“.  

 Прикупљање податакао броју ученика 8.разреда којима је потребна 

техничка подршка за праћење онлајн наставе. 

 Обележен Дан планете Земље-објавом ликовних и литерарних 

радова,22.04.2020.Учешће на конкурсу за дечје ликовне радове-

„Плава планета“,објавом радова на фејсбук страници-тема Климатске 

промене. 

 Обавештење од Завода за унапређење о Правилнику о измени 

Правилника о  оцењивању ученика у основном и средњем образовању 

и васпитању-донео министар просвете.(23.04.2020.) 

 Попуњавање и слање упитника у вези учења на даљину ученика из 

осетљивих група.(28.04.2020.год.). 

 Обавештење за наставнике и ученике о радним суботама у мају 

месецу,(9.и 23.мај). 

 

 Праћење материјално – финансијског пословања 

 Припреме за онлајн тестирање ученика 8.разреда-Први пробни 

завршни  испит.-техничка подршка овим ученицима. 

 Обавештавање о онлајн обукама за мултимедијалне садржаје и 

ел.портфолио 

 Спровођење пробног завршног испита  

 Попуњавање упитника (осетљиве групе),за ученике од 1.-8-разреда-

Роми и ИОП1 и ИОП2. 

 Вршен саветодавни рад са ученицима  ,родитељима и наставницима. 
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 Перманентна сарадња са Министарством просвете (електронско 

достављање података, писмена преписка, консултације) 

 Достављање табеле Школској управи о количини обезбеђених средстава 

за заштиту и стању у установи, рок7.мај до 10 часова. 

 11.05.2020.-преузимање тестова за други пробни завршни испитн у ШУ. 

 Почетак активности и активности у вези спровођења пробног завршног 

испита. 

 Обавештење од Завода за унапређењењ о вебинеру Еразмус+-платформе 

и мреже за професионално усавршавање наставника 11.05.-у 

организацији Фондацијен Темпус. 

 Преглед и праћење рада кроз есдневник. 

 Обавештења и достављање презентације за упис ученика основних и 

средњих школа.(презентација видео ОМС“Петар Илић“Аранћеловац 

 Анализа вођења документације и исправке које треба урадити 

 Активација налога за упис 

 Спровођење конкурса за пријем у радни однос. 

 Према допису организација према упутству посебних часова наставе за 

ученике 5.6.7. разреда од 08.06-15.06. и за ученике 8.разреда од 1.6-

5.6.Пробни завршни испит полажу 02.06.Од 03.06 -15.06 школа је 

организовала припремну наставу за ученике 8.разреда. 

 17.18.и19.06 организује се полагање завршног испита. 

 Обавештење од Завода за унапређење  за прилагођавање видео лекција 

ученицима са сметњама у развоју. 

 Онлајн представљање ученицима 8.разреда Трговинске-угоститељске 

школе“Тоза Драговић“ из Крагујевца. 

 Дато мишљење свих наставника о профилу ученице Марије Станичић у 

вези конкурса за усуделовању у раду Истраживачке станице Петница –

Ваљево. 

 Обавештење и подршка родитељима у вези електронског уписа ученика 

у први разред преко Портала е-Управа-од 28.05 .биће омогућена услуга 

еЗаказивање термина за упис и тестирање детета. 

 Прослеђивање и тумачење дописа у вези са оцењивањем ученика и 

извођењем закључне оцене. 

 Тумачење и презентовање упутства о спровођењу завршног испита и 

календара испитних активности. 

 Презентација-видео- медицинске школе „Доситеј Обрадовић“Крагујевац 

 Измена календара образовно-васпитног рада осановне и средње школе,за 

школску 2019/2020.годину.(Завод 23.05.) 

 Набавка књига за одличан успех ученике,Вуковце,Ђака генерације 

 Спровођењ додатних мера заштите током Завршног испита. 

 Упутства у вези са пријавом и уписом ученика у образовне профиле по 

дуалном образовању. 

 Тумачење видео упутстава и свих инструкција у вези са спровођењем 

пробног и завршног испита. 



 Прослеђивање података о ученицима којима  је потребна додатна 

подршка,као и наставници којима је потребна додатна подр 

шка у реализацији онлајн наставе. 

           Презентација дописа од стране МПНТР о извођењу екскурзија и 

рекреативне наставе од 28.05.Екскурзије могу да се организују од 

01.06.најкасније до 31.08 

. 

 

 Министарству достављени неопходни подаци у вези организације 

полагања квалификационог испита ученика осмог разреда за упис у 

средњу школу, одређени наставници за прегледање, дежурни 

наставници, број учионица 

 Припреме за организовање другарске вечери 

 Припрема за одрађивање пробног,завршног испита 

 Одржано другарско вече ученика осмог разреда 

 



 

Ј 

У 

Н 

 

 

 Обавештења ЗУОВ-а у вези са онлајн обукама,за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења и другим облицима стручног развоја и 

усавршавања. 

 Обавештење у вези са извођењем рекреативне наставе и 

екскурзија.препоруке МПНТР ,да се изводе у периоду од 01.06.- 

31,08.2020.године.,пођтујући све мере безбедности. 

 Тумачење и спровођење Аката у вези са конкурсима и преузимањем 

запослених 

 Спровођење препорука Кризног штаба у вези са припремама ученика за 

завршни испит-групе до 15 ученика уз доследно поштовање  и примену 

свих постојећих хигијенских мера. 

 Обавештења У ВЕЗИ СА ОБУКОМ „Дигитална учионица“. 

 Унос и слање података о социјалном статусу ученика у вези са набавком 

бесплатних уџбеника. 

 Доношење решења о избору ђака генерације. 

 Присуство састанку са представницима ШУ,12.06.2020.-анализа пробног 

ЗИ и смернице за ЗИ. 

  Тестирани ученици 8. разреда из српског језика и математике према 

упутству Завода за унапређење васпитања и образовања 

 Сарадња са ученицима и родитељима у вези организације полагања 

квалификационог испита и уписа у средњу школу 

 Проверени подаци у матичној књизи и отклоњене грешке 

 Организована припремна настава за полагање квалификационих испита 

 Достављени подаци Министарству, према њиховим захтевима и 

траженим табелама 

 Упутства у вези пријаве и уписа ученикау образовне профиле по 

дуалном образовању. 

 Присуство на одељенским већима 

 Одржан састанак Школског одбора, извршена анализа успеха и 

дисциплине ученика, извештаји са екскурзије 

 Провера података за ученике осмог разреда ради уписа 

 Сагледавање кадровске ситуације за наредну школску годину 

 Направљен план коришћења годишњег одмора за помоћно – техничко 

особље и распоред дежурства. Достављен списак ученика за полагање 

квалификационог испита 

 Припрема и одржавање Наставничког већа на коме је анализиран успех и 

дисциплина ученика, оствареност фонда часова и реализација наставе 

 Набављене књиге за Вуковце и одличне ученике 

 Анализа реализације ГПР 

 Обављене завршне припреме за полагање квалификационих испита 
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 Састанак са представницима стручних тимова и израде акционих 

планова 

 Завршене обавезе око полагања квалификационих испита и уписа 

ученика у средњу школу 

 Обављене обуке за наставника првог и другог разреда-2000 дигиталних 

учионица 

 Према важеђем Стручном упутству упућен захтев Школској управи,на 

даље прослеђивање Министарству просвете,ради одобрења за рад једне 

хетерогене групе продуженог боравка (ученици првог и другог разреда). 

  

 Урађени акциони планови за наредну школску годину 

 Достављени подаци о броју ученика првог и другог разреда ради 

добијања бесплатних уџбеника 

 Дат налог за електронско слање података о опредељењу за изборни 

предмет са изјавом родитеља од будућег другог до будућег осмог 

разреда . 

 Попуњавање табеле ЦЕНУС ОШ 2020-2021 годину,према Стручном 

упутству о формирању одељења и група. 

 Упознавање са понуђеним вебинером-Мајкрософт алати-на примеру 

Техничке школе из Ужица.-онлине модел у настави и у управљању 

школом. 

 Објава резултата расподела уписа у средње школе. 

 Унос података у ИС“ДОСИТЕЈ“-Упитник-рад у отежаним условима-рок 

27.07.2020.године. 

 Прегледани дневници 

 Праћење материјално – финансијског пословања 

 



 

август 

 Упознавање нових радника са актима,смерницама и 

правилницима(Правилник о организацији екскурзија и рекреативних 

настава,Правилник  о превозу деце,упућен од Министарства за 

грађевину,дат на увид и кориштење Правилник о оцењивању,новим 

радницима). 

 Ажурирање података у ИС“ДОСИТЕЈ“. 

 Прослеђивање предлога онлине обуке-Електронски портфолио 

наставника и ученика –Академија Филиповић 

 Припреме за почетак школске године у условима неповољне 

епидемиолошке ситуације.Подршка наставницима у приступању 

предложеној платформи за рад на даљину.(допис МПНТР од 

06.08.2020.године). 

 Преослеђивање Стручног упутства ЗУОВ-за безбедну реализацију 

наставе и учења физичког и здравственог васпитања. 

 Презентирање закључака Кризног штаба од 11.08.2020.,Стручног 

упутства у вези са организацију и реализацију образовно-васпитног рада 

у ОШ за 2020./2021.годину.Примена низа превентивних и заштитних 

мера  у установи,ради безбедности извођења наставе у условима 

присуства COVID-19. 

 Спровођење анкете родитеља-опредељење за непосредан рад или онлајн 

наставу-на основу које су  Педсгошки колегијум и Тим за унапређење 

квалитета рада установе  су предложили начин организације наставе у 

школи заснован на предложеним моделима. 

 Састанак са представницима ШУ 20.08.2020.у ОШ“Станислав 

Сремчевић“-„Почетак школске 2020/2021.године. 

 Тумачење Дописа од 19.08.2020  -Предлози за организавију образовно-

васпитног рада  на основу Посебног програма рада и закључака Кризног 

штаба за сузбијање заразне болести COVID-19. 
На седници Наставничког већа  20.08.2020.године,а након одржаног састанка 
Педагошког колегијума и Тима за унапређење квалитета рада 
установе,донешена је одлука о изради Оперативног плана рада школе ,по 
усвојеним моделима-непосредан,свакодневни рад и комбиновани модел-
непосредан рад и онлајн настава. 

 До 24.08 2020.кроз ИС“Доситеј“,прослеђен је изабрани модел рада,а по 

одлуци Наставничког већа ,Тим за квалитет је израдио Оперативни план 

рада школе и проследио га ШУ ,27.08.2020.године(у форми упитника). 

 Рад на формирању одељења 1. И 5. разреда 

 Општини упућени захтеви за набавку средстава за хигијену, 

канцеларијског материјала и одржавање рачунара и рачунарске опреме 

 Одржана седница Наставничког већа 

 Сарадња са службама Министарства просвете 

 Организовање годишњег планирања наставног градива (глобално и 

оријентационо програмирање рада) и други организациони послови на 

почетку школске годинеСпровођење свих превентивних мера према 

препоруци  Кризног штаба и препорукама министра,у условима ризичне 

еподемиолошке ситуације. 

 Анализа вредноване области из самовредновања 



 Израда делова Годишњег програма рада 

 Припрема и одржавање две седнице Наставничког већа 

 Израда извештаја о раду школе у претходној школској години 

 

 На седници  Школског одбора презентиран предлог буџета за 

2020/2021.годину  

 

 Учешће у јавној промоцији школе и појединих ученика 

 

 Израда плана рада директора,извештај о раду директора,извештај о раду 

школе,школског програма,Школског развојног плана,плана рада 

школе...  

 

 Израда распореда рада,плана задужења и решења о радном обавезама 

наставника. 

 

 Решавање кадровских питања везаних за наставнике и подела 

одељенских старешинства 

 

Самоевалуација и препоруке за унапређење образовно-васпитног рада: 

 

У складу са чланом 126. Закона о основама образовања и васпитања,а у складу са 

надлежностима и одговорностима директора,директор је одговоран за законитост рада 

установе и успешно обављање делатности установе.У складу са Правилником о 

стандардима компетенција рада директора и Правилником  о стандардима квалитета рада 

установе,ангажовали смо се на остварењу неопходним променама у свим областима у 

односу на претходно екстерно вредновање рада школе,а у складу са резултатима 

самовредновања и стратешким документом школским Развојним планом чији циљеви и 

развој произилазе из показатеља самовредновања установе.Кључни појмови промена и 

унапређења су:добро програмирање и планирање,континуирано извештавање,тимски 

рад,размена мишљења и препоруке за рад,тимски рад,квалитетан 

етос,истраживање,анализирање,укључивање у планирање и ученика и родитеља и 

представника локалне заједнице,професионалаца,волонтера.Неопходна је добра 

методологија праћења процењивања,вредновања резултата образовно-васпотног рада и 

њеног развоја и унапређења. 

-Праћење,разумевање и познавање релевантних прописа,закона,подзаконских аката у 

области образовања,израда општих аката и документације,примена прописа и доступност 

циљним групама  кроз усмену презентацију у сарадњи са секретаром установе као и путем 

сајта школе. 

-након инспекцијског и стручно-педагошког надзора,сачињен план унапређења  рада 

установе 

-Школски програм се заснива  на прописаним начелима за израду овог документа. 



-Годишњи план рада школе донет је  у складу са школским програмом(2018-

2022),Развојним планом школе и годишњим календаром, а годишњи извештај садржи 

одговарајуће информације о раду школе иусклађен  са садржајем годишњег плана рада 

школе 

-У оперативним плановима органа,тела,тимова,актива стручних сарадника и директора 

конкретизовани су циљеви из развојног плана,школског програма и актуелних потреба 

школе. 

-Јасно постављање захтева запосленима, радних задатака,координација рада стручних 

органа и тимова-повезивање и усмеравање једних на друге и корелативан рад,уз ефикасну 

комуникацију. 

-Непосредно праћење и заједно са запосленима анализа резултата рада,анализам 

посећених часова и евалуација,анализа рада установе,предузимање корективних 

мера,савета и упознавање органа управљања са извештајима и анализом рада установе. 

-Кориштење информационог система у свакодневном раду и обезбеђивање обуке за 

запослене,за рад са савременим иннформационим технологијама уз примену као подршка 

процесу учења и наставе.овај сегмент подразумева и професионални развој кроз обуке и 

семинаре за рад са мултимедијима ван установе.Наставници предметне наставе су 

присуствовали таквом семинару и након тога обавили обуку унутар установе.Тако је 

омогућена обука за рад са ес-дневником,ван установе за два наставника ,који су спровели 

квалитетну обуку унутар установе.Путем презентација у школи и ван школе извршена је 

обука за кориштење електронских уџбеника.Упис првака у школи,одјаве и пријаве 

радника се врше електронски.Библиотеча грађа је електронски уређена.Свему томе је 

предуслов, обезбеђивање компетентних,заинтересованих,спремних за примену нових 

технологија и нових метода и облика рада наставника,као и набавка материјалних 

ресурса(Лап –топови за све разредне старешине,пројектори,пројекциона платна,беле 

табле,ојачање интернета,освежење окружења,уређење естетског 

дела,намештаја,дидактички материјал и средства за рад),посвећеност 

послу,професионална сарадња и тимски рад,јасна и конструктивна 

комуникација,толеранција. 

- Једнаке могућности за учење на основу личног плана стручног усавршавања 

-Систематско праћење и вредновање рада запослених,мотивација и адекватне похвале и 

награде  

-Обезбеђивање унапређења комуникацијских вештина запослених ради сарадње са 

родитењима,извештавање родитеља,партнерство са родитељима,добра сарадња са 

локалном самоуправом 

-примена и увођење пројектне наставе као савремене методе рада са свим секвенцама 

мења начин стицања знања,саме изворе,истраживачки рад,интеракција,тимски 

рад,дигитална компетенција,јасни продукти рада,функционална знања,добри 

исходи,активна улога ученика. 



-Репрезентативан час-сараднички час-тематски дан у корелацији 9 предмета и 

организацији 9 предметних наставника, међупредметних компетенција , реализован 

пројекат“Први светски рат“.Најбоље пласира примену нових метода и облика 

рада.Одржан је уаутентичном амбијенту,уз присуство бројних посетилаца и родитеља,а 

документован од стране локалне телевизије „Шумадија“. 

-Одлика наше школе  је добра подршка ученицима и родитељима,бриљантни резултати на 

свим нивоима такмичења, по свим предметима из године угодину(математика,физика 

,шах) у самом врху на државном такмичењу, традиционално  општинско такмичење на 

терну  наше школе у „Шта знаш о саобраћају,учешће у смотрама,културним 

активностима,спортским активностима,радионицама са родитељима. 

Посвећеност раду уз несебичну подршку ученицима у сваком тренутку,без временских 

ограничења. 

Препоруке за даље унапређење: 

-Елементе школског програма и годишњег плана рада још квалитетније ускладити ,да 

видљиво произилази из Развојног плана, циљева Развојног плана,резултата 

самовредновања,да се препознаје сарадња и тимски рад у свим плановима и извештајима 

већа,тимова. 

-Системским посматрањем и анализом,помоћу тих показатеља прилагодити ГПР школе 

специфичностима,према броју ученика,структури одељења-видљива 

индивидуализација,кроз специфичне задатке,прилагођавање темпа рада,састајање тимова 

ради размене идеја ,искустава 

-Адекватне обуке и стручно усавршавање наставника ради срицања неопходних 

компетенција за рад у новонасталој епидемиолошкој ситуацији.(онлајн настава,приступ 

предложеним платформама за онлајн рад,мултимедијална настава,кориштење 

електронских уџбеника,усавршавање унутар установе-размена знања између 

колега.Подршка једних другима. 

Набавка што више рачунара,увођење оптичких каблова и ојачавање интернета.   

Благовремено и систематско вођење евиденције и педагошке документације,са обавезном 

самоевалуацијом,периодично извештавање са јасним препорукама за даљи рад 

-Имплементирање пројектне наставе у што више часова,уз планиране активности 

-Уградња оптичког кабла и ојашање интернета. 

-Покушати још равномерније распоредити ангажовање наставника по тимовима и 

активима 

-Квалитетније укључење родитеља,ученика и представника локалне заједнице у процес 

програмирања,планирања,одабира тема,садржаја за реализацију шаса 

-Оснажити ученике да долазе на часове  допунске наставе(као облик помоћи 

напредовању)-похваљивањем напретка у раду 



-Поступци вредновања да буду у функцији даљег учења,а не само констатација наученог 

кроз оцену, и користити различите изворе знања,исатраживати,самостално решавати 

проблеме и подстаћи интеракцију међу ученицима(вршњачка помоћ и учење,слободно 

изношење идеја,коментара 

-Реализација пројекта –постављање балон сале 

-Отварање продуженог боравка-једна хетерогена група за ученике првог и другог разреда 

 

У Даросави, септембар 2020. године 

 

Директор школе 

                                                    Лела _Јаковљевић 

 

 


