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УВОД 

 
Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама 

система образовања и васпитања, Статуту ОШ " Иван Гундулић", као и Годишњем  плану  

рада Школе за 2018/2019. школску годину. 

Током школске 2018/2019. године рад директора школе  је усмерен на:  

 

1.Планирање и организација остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе 

2.Организација и вршење педгагошко-инструктивног увида и    

праћење образовно-васпитног рада 

3.Активности у остваривању развојног плана установе, 

самовредновање и спољашње вредновање 

4.Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе 

(Педагошки колегијум, Наставничко веће, стручна већа) 

5.Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и 

Савета родитеља 

6.Сарадња са родитељима, односно старатељима деце и ученика 

7.Сарадња са органима државне управе и локалном самоуправом 

8. Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних 

сегмената рада школе (стручни сарадници – педагошка служба и 

библиотека, секретаријат, рачуноводство, помоћни радници школе). 

9. Остали послови о раду директора 

 

Све активности су реализоване на нивоу конструктивне сарадње са  запосленима Школе. 

Све наведене активности су документоване. 

 

 

 

 

1. Планирање и организација остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе 

У току школске 2018/2019. године остварено је следеће: 

 Организован је рад школе:  

1.1 Подела предмета на наставнике, старешинства 

1.2 Подела задужења ваннаставних и других активности на наставнике и стручне 

службе 

1.3 Израда Годишњег плана рада школе,Извештаја о раду школе за школску 

2018/2019. Годину, распореда часова редовне наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада школе. 
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1.1 У школској години 2018/2019. у први разред уписана су три одељења, а њихов рад је 

организован као целодневна настава у одељењима I-1,2, и класичном наставом са 

продуженим боравком у одељењу I-3. 

 

Одељењске старешине су: 

Сузана Раичевић , (Јасна Јовановић)---1-1 

Светлана Шкеровић , (Светлана Чанчаревић)---1-2 

Зоранка Божић (Даница Качавенда)---1-3 

У петом разреду одељењске стрешине су: 

Драгана Миљковић---5-1 

Александар Човић---5-2 

 

Настава се изводи у једној смени са почетком у 9:00. 

Школа броји на почетку школске године 513 ученика распоређених у 21 одељење. 

У првом разреду настава организована у два одељења као целодневна настава и једно 

одељење организовано као мешовито одељење продуженог боравка. У другом разреду 

настава организована са по два одељења целодневне и  једно одељење класичне наставе 

са продуженим боравком и једним одељењем класичне наставе продуженог боравка 

мешовите групе са одељењем првог разреда. У трећем и четвртом разреду настава се 

одвија у по три одељења класичне наставе са продуженим боравком. 

Настава старијих разреда (5-8) одвија се са по два одељења класичне наставе. 

 

1.2 Извршена је подела часова редовне наставе, слободних активности и ваннаставних 

активности, подела задужења у Тимовима, и издата решења о 40-то часовној радној 

недељи свим запосленима у школи са њиховим задужењима. 

1.3 Са наставницима задуженим за израду Годишњег плана рада школе и Извештаја о 

раду школе, стручним сарадницима, секретаром школе, урађен је Годишњи план рада 

школе, Извештај о раду школе за 2017/2018. и усвојени на Наставничком већу и 

Школском одбору.  

Такође са наставницима и стручним сарадницима урађени су распореди часова редовне 

наставе, ваннаставних активности, писмених и контролних задатака, слободних 

активности, отворених врата за родитеље. Сви ови распореди су објављени у зборници 

школе, холу и сајту школе. 

 

 У оквиру својих задужења наставници, стручни сарадници су урадили планове и                                             

програме свих облика образовно-васпитног рада, тимова и стручних већа и актива као и    

посебне планове образовно-васпитног рада.   

Урађени су глобални и оперативни планови и редовно се предају педагогу школе. Сви 

планови и програми се налазе у Годишњем плану рада школе, који је као документ 

доступан на сајту школе и био прегледан од стране инспекцијског надзора, и предат 

Школској управи Београда. 

Извршена су и набављена наставна средства по планираним потребама наставника за рад 

у првом и другом полугодишту. 

 

2. Организација и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење 

образовно-васпитног рада 

У вршењу педагошко – инструктивног рада и праћењу образовно-васпитног рада 

наставника, присуствовао сам на петнаест часова: 

Марија Марковић-2-2; час математике 

Драгана Томић-8-2; час географије 
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Драгана Миок-2-1; час српског језика 

Драгана Миљковић-5-2; час енглеског језика 

Ивана Фируловић- 5-1; час математике 

Дајана Тркуља-2-1;час математике (угледни час) 

Дајана Тркуља-2-1; час математике 

Вања Анђелковић-2-4; час чувара природе 

Зоранка Божић-1-3; час грађанског васпитања 

Александра Васиљевић-3-2; час математике 

Светлана Равић-3-1; час енглеског језика 

Драгица Момчиловић-6-1; час физике 

Милица Трифуновић-2-2;час математике 

Александар Човић-7-2; час физичког васпитања 

Дијана Бабић-8-1; час изабраног спорта-физичко васпитање 

Након извршеног увида у рад наставника, обавио разговор са наставником, 

анализирао његов рад, и донели заједничке закључке о његовом раду. 

 

Наставницима је сходно плану стручног усавршавања омогућена посета 

акредитованим семинарима.У оквиру школе организован је семинар 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ у реализацији „ Академије 

Филиповић“, и семинар “Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења” у 

реализацији проф.Антонијевић Радована. На састанцима Наставничког већа, 

редовним и ванредним састанцима Одељенских већа, разматрани су проблеми у 

настави, владању ученика и доношене мере за побољшање успеха и дисциплине 

ученика.  

. Због дисциплинских проблема ученика у више наврата је заказиван Тим за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања и донешене мере за кориговање 

понашања ученика. За ученика осмог разреда који је због дисциплинских проблема 

и непохађања наставе дошао из друге школе Ш.М, покренут је и спроведен 

дисциплински поступак, предложене васпитно-дисциплинске мере, затражена помоћ 

Центра за социјални рад и одређен друштвено-користан рад.Такође за ученицу 

осмог тразреда А.Т. је спроведен дисциплински поступак, предложене васпитно-

дисциплинске мере.На примедбе родитеља а који се односе на рад наставника, 

обављао разговоре са наставницима и решавао неспоразуме између родитеља и 

наставника. 

Над радом школе извршен је Стручно-педагошки надзор, дана 12 и 13.12.2018. 

године од стране просветних саветника Милана Јоксимовића, мр Весне Муратовић 

Дробац, др Драгане Косановић, Гордане Чукурановић и Ане Спремић саветник-

спољни сарадник Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Предмет надзора је: 

-Остваривање увида у начин организације и реализације наставе страних језика у 

школи 

-Реализација наставе изборних предмета у школи 

-Квалитет оцењивања у школи 
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По наложеним мерама Стручно- педагошког надзора се одмах приступило, сачинио 

извештај и проследио Школској управи Београда. 

У школи организовао Општинско такмичење из предмета ТТ и ТИО, за ученике 

основних школа Новог Београда. На такмичењу присуствовало 127 ученика 

Као промотивну делатност школе а у циљу уписа ученика у први разред, 

организовао Отворена врата за родитеље будућих првака. 

За ученике осмог разреда, на крају школске године у школском дворишту 

организовао завршетак школске године( матуре), уз договор са члановима ђачког 

парламента. 

За ученика осмог разреда М.Ш, због нередовног похађања наставе организовао и 

спровео полагање разредног испита из предмета: 

Енглески језик, Музичка култура и Хемије. 

За ученике седмог разреда, Л.З и В.Л, организовао и спровео полагање поправних 

испита из предмета Математике и Хемије. 

У јуну , такође спровео полагање завршног испита ученика осмог разреда, са 

разредним старешинама и школским тимом за спровођење завршног испита. 

3.Активности у остваривању развојног плана установе, 

самовредновање и спољашње вредновање 

Тим за развојно планирање  одржао  састанке на којима је разматрао следећа 

питања: 

-Конституисање тима 

-Договор о реализацији наредних задатака и активности 

-Анализи остварености задатака из акционог плана за предходни период 

-Договор о наредним активностима на основу уочених јаких и слабих страна и 

одређивање носица активности 

-Извештај о реализованим активностима које су предвиђене за овај период 

Анексом Школског развојног плана предвиђене су конкретне мере које подразумевају: 

1.Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту и план припреме за завршни испит 

2.Мере унапређивања доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка 

3.Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

4.Мере превенције осипања ученика 

5.Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржаје појединих наставних предмета 

6.План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

7.План стручног усавршавања наставника,стручног сарадника и директора 

8.Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

9. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 
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10.План укључивања родитеља, старатеља у рад школе 

11.План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

Тим за вредновање и самовредновање рада школе одржао је више састанка на 

којима је разматрао питања предвиђена програмом рада тима. 

Активности тима садржане су у извештају о раду тима, а који је дат у Извештају о раду 

школе. 

 

4.ОРГАНИЗОВАЊЕ И АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СТРУЧНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ(Наставвичко веће, Одељенска већа, Педагошки колегијум,Стручни 

тимови). 

У току школске године одржано је четрнаест састанка Наставничког и Одељенског већа, 

и одржана два ванредна Одељенска већа за ученике 8. и 5-6. разреда. На већима су 

разматрани успех и владање ученика, реализација наставног плана и програма свих 

облика образовно-васпитног рада , мере за унапређење наставе, колектив обавештаван о 

изведеним радовима у школи, купљеним наставним средствима, извођењу Наставе у 

природи, екскурзија ученика и свим осталим питањима предвиђеним планом и 

програмом већа. 

Заказао састанке Педагошког колегијума и учествовао у његовом раду, а који се односи 

на образовно-васпитни рад школе. 

На састанцима „Тимова“ разматране су активности предвиђене планом и програмом 

тима. 

Детаљни извештају о раду Педагошког колегијума и Тимова, налази се у Годишњем 

извештају о раду школе. 

 

5.ОРГАНИЗОВАЊЕ И АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА И САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Као директор школе присуствовао сам свим сатанцима Школског одбора као и Савета 

родитеља. 

Школски одбор је одржао 8 (осам ) састанака, а Савет родитеља 6(шест). 

На састанцима сам упознавао чланове ШО и Савета родитеља са активностима школе, 

мојим радом, извештајима инспекцијског надзора, плановима за унапређење рада школе, 

као и осталим активностима које доприносе квалитетнијем раду школе.Чланови су 

редовно били упознати са планираним и изведеним радовима у школи. Од чланова ШО и 

Савета родитеља сам до сада наилазио на пуно разумевање и подршку у раду, веома 

коректну сарадњу, а све у циљу и интересу ученика и квалитетнијег рада запослених. 

Поштовао сам надлежност ШО и Савета, спроводио њихове одлуке и о томе их 

обавештавао. 

 

 

 

6.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА ДЕЦЕ И 

УЧЕНИКА 
 

Сарадња са родитељима и старатељима деце, ученика је са моје стране отворена и у 

интересу је решавања проблема ученика. Као директор инсистирам на сарадњи јер 

сматрам да само на тај начин можемо помоћи ученику-детету у превазилажењу 

постојећег проблема. Сваки родитељ који је тражио пријем код директора је био 

саслушан, и у сарадњи са стручним сарадницима решаван проблем.У сарадњи са 

Саветом родитеља спроведен је избор агенције за реализацију екскурзија и наставе у 
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природи. Покренута акција уређења школског дворишта, спортских терена и простора 

поред спортских терена.Извршен одабир Кетеринг агенције за исхрану ученика, као и 

осигуравајуће куће која врши осигурање ученика.Спроведена Продајни базар ученика 

школе, а средства прикупљена одлуком Савета родитеља набављене лопте за потребе 

наставе физичког васпитања млађих и старијих разреда.Одлуком Савета родитеља и 

њиховој организацији спроведена куповина уџбеника за ученике чији су се родитељи 

определили за овај вид набавке.Изузетну сарадњу сам имао са представницима Савета у 

Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

Марицом Спремо и Борисом Стојанчићем. Активно су учествовали у решавању 

дисциплинских проблема ученика и дали велики допринос у доношењу одлука и мера 

васпитно-дисциплинског поступка.Родитељ Миљан Јокић је дао свој допринос у раду 

Стручног актива за развојно планирање, као и у комисији за избор ученика генерације.У 

сарадњи са родитељима обезбедили донацију у рачунарима, као и клупа за школско 

двориште. Као директор у сарадњи са педагогом школе правили смо Планове подршке 

ученику, и у сарадњи са родитељима спроводили. 

 

У сарадњи са родитељима, наставницима, педагогом ,секретаром и Интересорном 

комисијом, спровели  програм наставе по ИОП-у2 и ИОП-у1. 

 

 

На примедбе родитеља обављао сам и разговоре са наставницима како би скренуо пажњу 

на одговорност наставника према ученику, начину рада и решавању дисциплинских 

проблема на часу. Као директор поштоваћу надлежности родитеља-старатеља и 

решавати проблеме у сарадњи са њима, али ћу инсистирати и на поштовање одлука и 

мера  органа школе које школа предузима у решавању проблема. 

 

Од разредних старешина сам инсистирао на опомињање родитеља који се не одазивају 

на родитељске састанке нити долазе на отворена врата наставника. 

 

7. Сарадња са органима државне управе и локалном самоуправом 
 

Школа је са Министарством просвете,науке и  технолошког развоја и Министарсвом 

трговине и телекомуникација ушла у реализацију пројекта'' 2000 дигиталних учионица''. 

У оквиру овог пројекта урађена је кабловска и бежична рачунарска мрежа под називом 

''Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке 

и културе –Повезане школе фаза-2''. 

 

Сарадња се заснива на законским основама и обавезама школе према органима државне 

управе и локалне самоуправе. 

 

Са организацијом “Пријатељи деце” је потписан уговор о сарадњи и као школа 

учествујемо у спровоћењу акција у њиховој организацији.  

 

У сарадњи са ПУ Нови Београд, организована су предавања за ученике првог разреда на 

тему:Шта ради полиција и заједно против насиља; Безбедност деце у саобраћају; 

Заштита од опасних материја и природних непогода, четвртог и шестог разреда на тему „ 

Основи безбедности деце“, обрађене су осам наставне јединице. 

 

Са начелником ПУ Н.Београд, г-дином Томић Милетом имали састанак на тему 

Безбедности ученика и превенцији насиља. 
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Са Домом здравља Нови Београд спровели систематске и стоматолошке прегледе за 

ученике школе. 

 

Са Градским заводом за јавно здравље организовали предавање за ученике седмог 

разреда на тему:Превенција наркоманије у школама. 

 

Градска општина Нови Београд је финасирала фарбање заштитне ограде на фискултуној 

сали, као и поправку хидрантске мреже.Поделу награда за ученике носиоце Вукових 

диплома, као и бесплатне карте за коришћење отвореног базена у време летњег распуста. 

 

Са Центром за социјални рад Нови Београд, били у контакту око пружања помоћи 

ученику М.Ш. 

 

Са представницима Црвеног крста Новог Београда спровели акцију, Трка за срећније 

детињство, предавање на тему:Трговина људима, за ученике шестог разреда, а за 

ученике трећег разреда: Деловање у несрећама. 

 

Са Агенцијом за заштиту јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије, спровели 

мерење концентрације Радона у просторијама школе. 

 

Са хуманитарном организацијом “ Сви за Космет” спровели акцију прикупљања 

новогодишњих пакетића за децу са Косова. 

 

Обављао послове по одлуци Школске управе и Министарства просвете, а који се тичу 

рада школе, наставе, и осталог битног за функционисање образовно-васпитног рада . 

 

 

8. АКТИВНО УЧЕШЋЕ У РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА СВИХ ОСТАЛИХ 

СЕГМЕНАТА РАДА ШКОЛЕ(стручни сарадници- педагошка служба, библиотека, 

секретаријат, рачуноводство, помоћни радници школе) 

 

Како би школа у потпуности функционисала за њен рад је врло битан и рад осталих 

сегмената-чиниоца у функционисању школе. 

 

Са педагогом школе Славицом Мосић свакодневно у договору решавамо проблеме 

ученика, разговарамо са родитељима ученика, пратимо рад наставника у остваривању 

образовно-васпитног програма школе. Организујемо и водимо рад тимова, Одељенских 

већа, Наставничког већа. У овој школској години сарађивали са родитељима на изради 

ИОП-а 1 и ИОП-а 2.У више наврата заказивали Тим за заштиту ученика од насиља и 

занемаривања,и решавали дисциплинске проблеме ученика. 

 

За два ученика школе покренути и спроведени дисциплински поступци.Спроведене 

васпитно-дисциплинске мере, урађени Планови заштите ученика.  

 

У договору са библиотекаром школе, Јагодом Бранковић, купили смо неколико 

енциклопедијских издања, лектиру од средстава Министарства просвете, и опремили део 

библиотеке компјутером и штампачем , а за потребе наставника разредне наставе. 

 

Праћење законске регулативе, усклађивање и доношење правилника, благовремено 

обавештавање запослених и директора о изменама и допунама правних норми је у 

надлежности секретара школе Јелице Грубач. Савесно, благовремено и у сарадњи са 

директором секретар школе обавља своје обавезе. Активно прати измене и допуне 
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закона, правилника и благовремено о томе извештава директора и све запослене у 

школи. 

Као директор имам пуно поверење у њен рад, своје стручно знање проширује на 

семинарима и примењује у свом раду. 

 

Рачуноводство школе(шеф рачуноводства Јасна Стојановић,своје обавезе обавља врло 

савесно и професионално, у договору са директором.  Административни радник Мирјана 

Бркљач-Бабић) своје обавезе обавља у складу са својим могућностима, али веома често 

одсуствује због свог здраственог стања, што представља проблем у раду службе 

рачуноводства. Добар део њеног посла преузима шеф рачуноводства Јасна Стојановић, а 

за шта нажалост не постоји начин да се и адекватно награди.  Ураћен је предлог 

финансијског плана, попис инвентара школе, набављена наставна средства за рад 

наставника. 

 

Са радницима помоћно-техничког особља је почетком школске године одржан састанак 

и направљен договор о начину рада, исказане потребе за куповину заштитно-техничке 

опреме потребне за рад особља. 

 Своје обавезе испуњавају савесно, одговорно и у договору са директором. Хигијена 

школе је на високом нивоу.  

 

Домар школе обавља своје послове, испуњава налоге директора, као и изражене потребе 

наставника.Од стране директора опоменут је усменим путем да своје обавезе савесније 

обавља и долази на време на посао, без обзира на градски превоз. 

 

 

9. Остали послови о раду директора 

У оквиру свог стручног усавршавања присуствовао сам семирарима: 

-Мултимедијални садржаји у функцији образовања 

-Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења 

-Израда обрачуна школа за нову школску годину 

-Почетак школске 2019-2020 

У циљу побољшања квалитета наставе набављена су двадесет компјутера и двадесет 

таблета. Средства за компјутере и таблете добили смо ода Секретаријата за образовање и 

дечју заштиту Београда, као и четири компјутера као донацију ПРО Кредит банке, а 

захваљујући родитељу Маји Бабић, као и пет нових компјутера Ротари клуба Новог 

Београда. 

За потребе наставе набављена осам телевизора. 

За потребе помоћно-техничког особља набављена радна одећа и обућа, направљена четири 

нова дупла ормана, а у кухињи замењени висећи делови кухиње и набављен нови шпорет. 

У канцеларији педагога школе надограђен орман за њено воћење документације. 

  Са ученицима осмог разреда и њиховим разредним старешинама извели смо тродневну 

екскурзију, организовали прославу Нове Године за ученике од 5-8 разреда , организовали 

посете позоришту, биоскопу, прославу школске славе „Светог Саву“, прославу Дана школе 

са приредбом ученика а у присуству родитеља,организовали у школском дворишту 

завршетак школске године ученика осмог разреда. 
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Са ученицима осталих разреда организовали и спровели једнодневне екскурзије, а за 

ученике од првог до четвртог разреда и наставу у природи. 

Са представницима Савета родитеља организовали на крају школске године размену 

уџбеника у холу школе. 

 

 Са наставницом Весном Бојичић-Кремењак организовали хуманитарно прикупљање одеће, 

обуће, слаткиша за потребе деце са улице тзв. „Свратиште“, учествовали у прикупљању 

слаткиша у акцији „Један пакетић много љубави“. 

У организацији „Црвеног крста Н.Београда“ наставница Нада Миливојевић спровела акцију 

„Трка за срећније детињство“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2019.                                                                                               Директор школе 

                                                                                                                    Иван Ћирић 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

 

                                                                                      

 
                                                                                                                           


