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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 2019/2020. школску годину. 

Током школске 2019/2020. 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 2019/2020. 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 

2019/2020. Годину, распореда часова редовне наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада школе. 
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1.1 У школској години 2019/2020. 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: 

Гроздана Павићевић, (Драгана Миок)---1-1 

Лидија Булатовић, (Милијана Марковић Мишић)---1-2 

Нада Бунчић(Милица Трифуновић)---1-3 

У петом разреду одељењске стрешине су: 

Весна Бојичић Кремењак---5-1 

Сандра Онимус---5-2 

Сузана Кићановић—5-3 

 

Настава се изводи у једној смени са почетком у 8:25. 

Разлог промене почетка наставе је прихватање 13 одељења ОШ Душко Радовић, која се 

реновира. 

 

Школа броји на почетку школске године 522 ученика распоређених у 22 одељења. 

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 настава се одвија у четири 

одељења класичне наставе са продуженим боравком и у четвртом разреду настава се 

одвија у  три одељења класичне наставе са продуженим боравком. 

Настава старијих разреда, у петом разреду се одвија у три одељења,а од шестог до осмог 

разреда 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 2018/2019. 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 полугодишту. 
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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 осам часова: 

Марија Марковић Мишић, час за лиценцу 

Јасна Јовановић, час за лиценцу 

Љубица Петровић, час математике 

Снежана Арсеновић, српски језик 

Сузана Кићановић, српски језик 

Александар Човић, физичко васпитање 

Александра Васиљевић, математика 

Тамара Пантелић, музичка култура 

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.  

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.  

Због инцидента у одељењу 6-1,сазван је Тим за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања, покренут и спроведен дисциплински поступак 

и донешене васпитно-дисциплинске мере. Ученици Н.А и Л.Л су кажњени Укором 

директора школе, спроведен друштвено користан рад. 

По овом дисциплинском поступку извршен је и Стручно педагошки надзор од 

стране просветних саветника Милана  Јоксимовића и мр Весне Муратовић. 

Наложене мере просветних инспектора спроведене и извештај прослеђен 

просветним инспекторима. 

Са наложеним мерама просветних инспектора упознато Наставничко веће, Савет 

родитеља и Школски одбор, као и са одлукама Тима и директора школе. 

Због инцидента у одељењу 8-1 такође је сазван Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, покренут и спроведен васпитно дисциплински 

поступак. 

Ученица Ј.И је добила Укор директора и друштвено користан рад, ученица А.Р 

добила укор одељењског већа. 

Са одлукама Тима и директора упознато Наставничко веће. 

У дисциплинском поступку извршеном код ученика шестог разреда и донешених 

мера, уложена је жалба од стране оба родитеља Школском одбору школе. 

Школски одбор је на својим ванредним седницама упознат са спроведеним 

поступком, мерама и потврдио је исправност донешених мера. 
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Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је заседао и по 

инциденту ученице Х.У, ученице одељења 5-1, и дао предлог Одељењском већу да 

се ученици изрекне васпитно дисциплинска мера Укор одељењског већа. 

Родитељ ученице је Х.У, Драган Убовић је уложио представку Сектору за 

инспекцијски надзор Секретаријату за образовање и дечју заштиту  града Београда. 

По представци извршен је инспекцијски надзор 29.01.2020. године од стране Биљане 

Ерцог, просветног инспектора Секретаријата за образовање и дечју заштиту. 

По овом инспекцијском надзору нема наложених мера од стране инспекторке 

Биљане Ерцог. 

Са записником о ванредном инспекцијском надзору биће упознати Наставничко 

веће, Савет родитеља и Школски одбор. 

Са родитељима Л.З. одељења 5-1 обављен разговор о дисциплини ученика и 

одељења, обављен разговор са одељењским стрешином Весном Б.К. Са разредним 

старешином у више наврата разговарао о дисциплини овог ученика, као и о односу 

родитеља према раду одељењског старешине и осталих наставника. 

Са родитељем ученице Х.У. одељења 5-1 обављен разговор у више наврата о 

дисциплини ученика у овом одељењу, раду наставника, одељењског старешине. 

Разговор обавили педагог и директор школе. 

Са родитељем Л.С. ученице одељења 5-3, обављен разговор у више наврата о раду 

наставника и школе.Обављен разговор и у присуству и по позиву одељењског 

старешине Сузане Кићановић. 

Са родитељима ученика В.В. и А.С. одељења 4-3 и одељењским старешином 

Драгицом П. у више наврата разговарао о односу ова два ученика у току наставе и 

одмора. 

Родитељи предузели у сарадњи са одељењским старешином васпитне мере и 

ученици су у великој мери кориговали своје понашање. 

У одељењу 1-2,више пута је ученик К.К. пријављиван од стране учитељица да омета 

наставу и да има насилно понашање. Обављен је разговор са оцем ученика, скренута 

пажња на учениково понашање . 

За једног ученика је одобрен рад по ИОП-2, и за два ученика одобрен рад по ИОП-1. 

Због здравствених разлога, за једног ученика је одобрена настава код куће, док за 

још једног ученика је у току сарадња са родитељима да такође тражимо одобрење 

Министрства просвете науке и технонолошког развоја за наставу код куће. 

Друго полугодиште одлуком МПНТР почело је 24.02.2020. по устаљеном распореду 

рада и наставе. На седници Наставничког већа од 26.02. предложено је да се план 

надокнаде часова усклади са школама у којима су распоређени ученици школе 

Душко Радовић. На истој седници договорена је организација школских и 

општинских такмичења , и организација општинског такмичења из предмета Хемија 

у нашој школи 01.03. 

Праћењем епидемиолошке ситуације у земљи на седници Наставничког већа од 

12.03. колектив је упознат са предузетим мерама и активностима ради спречавања 

ширења корона вируса а по упутствима и дописима МПНТР од 10, 12. 03.Појачана је 

хигијена од стране спремачица, врши се појачана дезинфекција учионица, тоалета, 

ходника. Постављени плакати у тоалетима, огласној табли и другим видним местима 

са упуствима о превентивним мерама против корона вируса.  
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Набављена дезинфекциона средства, течни сапун и испоштоване мере наложене 

дописима МПНТР. 

Извршено је анкетирање родитеља о техничким могућностима праћења онлајн наставе 

од куће, како би се омогућило несметано праћење наставе ученика од куће. 

Увођењем Ванредног стања, настава од 17.03. се одвија онлајн, праћењем преко РТС-а, 

и преко Googl учионице за ученике од 5. До 8. Разреда и Вибер групе за ученике од 1.до 

4. разреда.  

Праћење наставе од стране директора је управо преко ових апликација, платформи и 

недељним праћењем наставних планова и програма наставника. 

ШУ Београда је на недељном нивоу пратила рад управо преко наставних планова и 

програма прослеђиваних од стране педагога школе. 

Наставни кадар је добио решења за рад од куће, извршена прерасподела радног времена 

помоћно-техничког особља у складу са препорукама, секретару и шефу рачуноводства 

такође усклађено радно време у складу са препорукама МПНТР. 

Овакав начин рада трајао је до укидања ванредног стања.  

Анкетирањем родитеља након укидања ванредног стања, омогућен је долазак ученика у 

продуженом боравку за све родитеље који посао морају радити у просторијама 

послодавца, уз потврду оба родитеља.  

Број ученика је био по анкети 55, продужени боравак је кренуо са радом 11.05. 

Извештавање ШУ о броју ученика је било на дневном нивоу, а њихов број није прешао 

9, односно рад у једној групи. 

Остала настава до завршетка полугодишта се одвијала онлајн.  

Онлајн самопроцена ученика организована је 22.-24. 04.за завршни испит, преко 

платформе Тесла-Еду-Моја учионица, а 02.06. и пробни завршни тест у просторијама 

школе из предмета математика. 

Завршни испит ученика осмог разреда организован је по упутствима МПНРТ , односно 

по 9 ученика у учионици. Сви ученици осмог разреда сва три дана су изашли на 

завршни испит. 

Активности за организовање екскурзија и наставе у природи су обустављене, а 

родитељима је по њиховој одлуци, новац враћен од стране школе. 

Остале активности за завршетак другог полугодишта су спроведене у мери у којој је 

епидемиолошка ситуација дозволила. 

У школском дворишту извршена је свечана подела сведочанстава, диплома Вук 

Караџић, посебних диплома за успехе на такмичењима и посебна награда за Ученика 

генерације, ученика осмих разреда. Свечана подела извршена је у присуству ученика, 

родитеља, одељењских старешина,педагога и директора школе, који је имао ту част да 

уручи награде ученицима. 

Након завршеног полагања Завршног испита, спроведен је упис ученика у средње 

школе,где са поносом истичемо да су се сви ученици уписали у првом уписном року. 

Након годишњег одмора прва седница Наставничког већа је заказана за 20.08. 

На овој седници наставници су упознати са упутствима МПНТР а које се тичу 

организације рада у новој школској години. 

Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој школе и Педагошки колегијум дали су 

предлог Наставничком већу о моделу организације наставе у новој школској години. 
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Наставничко веће је 30.08.донело одлуку о моделу наставе, за ученике од 1. до 4. 

разреда је прихваћен Основни модел, а за ученике од 5. до 8. Разреда Комбиновани 

модел наставе. 

Распоред часова, и дневни ритам рада је управо прилагођен моделима наставе. 

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

наставника, управо због новонастале ситуације вршен је праћењем преко платформи 

онлајн наставе, праћењем наставних планова и програма, е дневника, извештавањем на 

Наставничким већима и извештајима наставника. 

Комуникација са педагогом школе и наставним особљем је свакодневна и обострана, 

а све у циљу квалитетније наставе. 

На наставничким већима анализиран је рад ученика, њихово праћење наставе, 

учествовање у настави као и начини на којима се може пружити додатна подршка у 

онлајн настави. 

Наставници су редовно били упознати са свим препорукама МПНТР током трајања 

онлајн наставе са моје стране. 

 

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 

Активности у остваривању развојног плана су: 

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

класификационим периодима 

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 

Као што је већ наведено и описано о раду школе у време Ванредног стања и онлајн 

наставе, велики део активности је посвећен праћењу рада нставника иученика у овом 

периоду. 

 

 

4.ОРГАНИЗОВАЊЕ И АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СТРУЧНИХ 

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

тимови). 

На основу плана и програма рада стручних органа, присуствовао свим састанцима на 

којима смо разматрали успех ученика, дисциплину, доносили мере и активности за 

унапређење наставе. Пружање подршке ученицима који слабије напредују, побољшању 

сарадње са родитељима.Планирали унапређење наставног процеса, обогаћивање 

наставним средствима, библиотечког фонда књигама, планирању екскурзија, наставе у 

природи, посета и других ваннаставних активности и свих осталих активности 

планираних планом и програмом стручних органа. 

У другом полугодишту одржано је 8 Наставничких већа од чега је једно било онлајн. 

Наставничка већа након увођења ванредног стања и преласка на онлајн наставу 

одржавана су у условима поштовања епидемиолошких мера. 

Рад је био по плану рада већа и упутствима МПНТР, односно разматране су тачке у 

складу са епидимиолошком ситуацијом и мерама Кризног штаба и МПНТР. 

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

на образовно-васпитни рад школе у условима пандемије и ванредног стања. 

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

тима. 

 

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. 

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. 

Увођењем Ванредног стања  упознао сам чланове ШО и Савета родитеља са 

активностима школе, у условима Ванредног стања и онлајн наставе. 

ШО и Савет родитеља је радио по свом плану и програму. Сарадња са је и даље на 

високом нивоу, што омогућава квалитетан рад школе. 
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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 

природи.  Спроведен поступак осигурања ученика, прикупљена средства за Црвени крст, 

Дечјег динара.Спроведен Продајни базар ученика школе. Изузетну сарадњу сам имао са 

представницима Савета у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Марицом Спремо и Борисом Стојанчићем.  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. 

 

У условима Ванредног стања и онлајн наставе, сарадња је сведена од стране родитеља 

углавном на одељењске старешине. 

Активности школе са родитељима је била углавном на анкетирање родитеља везане за 

продужени боравак у условима онлајн наставе. 

На писани приговор једног родитеља путем мејла а који се тицао рада свих наставника у 

одељењу његовог детета, одговорио сам путем мејла.Приговор је био неоснован, 

непримерен и написан на начин који не приличи да буде упућен једној образовно-

васпитној установи. 

Приговори родитеља углавном се тичу мера које школа мора да предузме а које налаже 

МПНТР и Кризни штаб, а које родитељи из неког њиховог разлога не желе да прихвате, 

или сматрају да су то мере које школа спроводи самоиницијативно. 

Школа је била отворена за сарадњу у овим условима и понудила родитељима помоћ у 

виду техничких могућности ученицима за праћење онлајн наставе. 

 

 

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. 
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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“. 

 

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

Безбедности ученика и превенцији насиља. 

 

Са Домом здравља Нови Београд спровели систематске и стоматолошке прегледе за 

ученике школе. 

 

 

Градска општина Нови Београд је финасирала поправку хидрантске мреже, и поделила 

новогодишње пакетиће ученицима. 

 

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

ученициЈ.И. 

 

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

детињство, као и акцију добровољног давања крви запослених.Шесторо запослених је 

учествовало у акцији. 

  

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 . 

 

У време Ванредног стања и онлајн наставе школа је сарадњу углавном и великом 

већином остварила са Школском управом Београда и МПНТР.Са локалном самоуправом 

тј.градском општином Нови Београд у мањој мери. 

Упутства за рад школе су ишла преко ШУ, одржано неколико састанака са ШУ око 

организације наставе и спровођења мера за сузбијање пандемије корона вирусом. 

Помоћ у виду дезинфекционих средстава и визира од стране ШУ је добијена, мада у 

великој мери школа је све то обезбедила сопственим средствима. 

Награда за ученика генерације такође је добијена од представника града Београда. 

ГО Нови Београд је поделила пригодне поклоне Вуковцима и ученицима генерације. 

 

 

 

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 
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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. 

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

енциклопедијских издања, лектиру од средстава Министарства просвете. 

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 

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 и 

секретар школе Јелица Грубач.  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. 

У условима Ванредног стања  сви сарадници су радили у складу са упутствима директора и 

испуњавали своје обавезе. Школа је током године сваког дана радила, дежурства од стране 

шефа рачуноводства Јасне Стојановић и секретара школе Јелице Грубач су у великој мери 

допринели да школа одговори изазовима условима пандемије и ванредног стања. 

Педагог Славица Мосић је редовно и савесно пратила рад наставника, пружала помоћ у 

њиховом раду, па је се настава несметано одвијала а ШУ о свему била на време обавештена 

и планови достављени. 

Наставно особље је свој део посла урадило на веома високом нивоу, професионално и врло 

одговорно.Настава се упркос отежаним условима одвијала несметано и без потешкоћа које 

нису могле да се превазиђу у интересу ученика. 

Техничко особље је такође свој део посла урадило на веома високом нивоу. Школа је након 

завршетка полугодишта детаљно дезинфикована, очишћена и спремно дочекала почетак 

нове школске године. 

Библиотекарка школе је у другом полугодишту дошла у нашу школу и свој посао ради врло 

одговорно.О свим питањима се консултује са директорм, и сарађује са осталим члановима 

колектива. 
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9. Остали послови о раду директора 

У оквиру свог стручног усавршавања присуствовао сам семинару “ Ученичке задруге од 

теорије до праксе”. 

За потребе наставе набављена седам телевизора, шест таблета,једанаест лаптопова, 

пројектора и сталака. Као донацију добили клима уређај за учионицу 47 фирме РС АГРАР 

ГРООУП 2013, донацију две кошаркашке табле, два зглобна коша са мрежицама фирме 

Legrand elektrik, и поставили нова алуминијумска врата на справарници у сали за физичко 

васпитање. 

Набављена и осам нова противпожарна апарата. 

За потребе помоћно-техничког особља набављена радна  обућа. 

За ученике организовали у оквиру школе дочек Нове Године, приредбу ученика поводом 

славе Свети Сава, за ученике млађих разреда концерт средње музичке школе из Лазаревца, 

и такмичење са ученицима из “Центр научного и инновационного 

сотрудничества”Вершина познанија””, из Санкт Петербурга. 

Такмичење спроведено у предметима математике, физике и енглеског језика. 

Са ученицима млађих разреда организовали и спровели једнодневне екскурзије. 

 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“. 

Са хуманитарном организацијом “ Сви за космет “ и ове године организовали прикупљање 

новогодишњих пакетића за децу са Космета. 

Као директор школе, извршио сам преузимање по налогу ШУ Београда, технолошког 

вишка у разредној настави Јелену Голубовић.  

У школи Иван Гундулић засновала је радни однос од 01.06. 2020. године. 

Донео одлуку о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за 

шест наставника разредне наставе, два наставника предметне наставе и секретара школе, 

13.03.2020.године 

Конкурсна комисија по мом налогу именована од пет чланова спровела је поступак пријема 

радника у радни однос на неодређено време, о чему је сачинила записнике о сваком кораку 

спровођења поступка. 

На жалбу једног кандидата као директор школе одговорио сам у законском року у писаној 

форми. 

У оквиру својих обавеза, расписали смо и тендере за избор агенције за кетеринг, набавку 

техничких средстава, тј. два ормана за потребе кабинета,молерско фарбарских радова у 

ходнику испред фискултурне сале, као и сређивања дела фасаде школе. 

Градском зеленилу се обратио за уређивање крошње три стабла иза фискултурне сале и 

једног у оквиру школског дворишта.Стабла су уређена. 

Организовао набавку свих дезинфекционих средстава за потребе школе и наставе. 

У марту месецу присуствовао дводневном семинару у Тршићу који се односи на стицање 

лиценце за директора школе. У јулу месецу такође урадио дводневни онлајн семинар, 

односно други део семинара за лиценцу директора, и сада тренутно учествујем у трећем 

делу онлајн семинара који траје девет дана. 
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Организовао у школи Општинско такмичење за ученике основних школа Новог Београда из 

предмета Хемија. 

Учествовао на свим састанцима Актива директора Новог Београда, као и састанцима 

организованоих од стране ШУ Београда а који се тичу организације рада школе у време 

пандемије корона вирусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2020.                                                                                                   Директор 

                                                                                                                    Иван Ћирић 
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