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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 
 

Поштујући Закон о основама система образовања и васпитања, као и претходних 
школских година и у току школске 2021/2022. године обављала сам послове који су 
њим регулисани и који обухватају све сегменте рада школе, те је извештај сачињен по 
тачкама које Закон прописује као обавезе и одговорност директора. 

Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања и свих 
активности установе 
- програмирање рада школе; 
 

- распоред наставних и ваннаставних активности према школском календару; 
 

- праћење рада наставника (посете часовима, индивидуални разговори); 
 

- обезбеђивање замена за одсутне наставнике што је било веома тешко обезбедити због 
епидемилошке ситације; 
 

- праћење примене образовних стандарда за крај првог циклуса и крај обавезног 
образовања; 
 

- руковођење Наставничким већем (9 седница), Педагошким колегијумом (4 седнице), 
присуствовање седницама одељењских већа од првог до осмог разреда, присуство 
свим седницама Савета родитеља, Школског одбора, Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно 
образовање, присуство седницама тимова и стручних већа према потреби; 
- координација и контрола рада стручних служби; 
- организација пробног испита ученика осмог разреда који је организован у 
учионицама; 
- организација завршног испита ученика осмог разреда који је организован у знатно 
измењеним условима – у другој школи, ОШ „Јован Ристић“ у Борчи, за који је 
општина Палилула организовала превоз ученика од једне до друге школе, пре и после 
испита; 
- учешће у организацији школских манифестација којих нажалост ове школске године 
није било много:  
   - скромно обележавање школске славе и Дана школе (радно);  
 

- учешће у раду Актива директора општине Палилула; 
 

- присутвовање састанцима у организацији Министарства – Школске управе; 
 
Самовредновање и спољашње вредновање 
У школској 2021/2022. години у оквиру самовредновања извршено је самовредновање 
у оквиру области Настава и учење.  
 
Остваривање развојног плана установе 
- Развојним планом установе предвиђено је остваривање циљева за које је потребан 
дужи временски период, а у школској 2021/2022. година школа је опремљена 



пројекторима у свим учеиницама у којима се изводи настава. Замењена су врата на 
свим учионицама и свлачионицма; 
Коришћење средстава утврђених финансијским планом  
- план финансијског пословања за целу годину, прорачуни издатака за одржавање 
зграде (струја, вода, грејање, телефон, осигурање ученика и објекта); 
 

- припрема елемената за План набавки за 2022. годину; 
 

- контрола дознака за боловање, праћење текућих рачуна за потрошни материјал, 
набавка наставних средстава, инвентар на крају календарске године, стална сарадња 
са Школским одбором; 
 

- обезбеђивање средстава за инвестиционо одржавање школе  (замена врата на 
свлачионицама и 5 учионица, постављање роло завеса у 11 учионица); 
 
Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима 
ГО Палилула: 
- хобловање и лакирање паркета у фискултурној сали, награђивање ученика носилаца 
дипломе „Вук Караџић“ и Ученика генерације у школској 2021/2022, поклон ранчеви 
за ученике првог разреда ; 
 
Град Београд 
- обезбеђивање средстава за материјалне трошкове 
- обезбеђивање дела средстава за електричну енергију 
- обезбеђивање средстава за комуналне трошкове и превоз запослених 
 
Сарадња са институцијама и организацијама 
Током школске године, сарађивала сам: 
- Министарством просвете науке и технолошког развоја Републике Србије – 
Школском управом Београд; 
- Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту; 
- Општином Палилула; 
- Домом здравља „Др Милутин Ивковић“; 
- МУП-ом Палилула; 
- Градским центром за социјални рад; 
- Друштвом учитеља Београда; 
- ЈКП „Паркинг сервис“; 
- Српском православном парохијом Овчанском; 
- Компанијом „Рома“; 
 
Подршка у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика 
-пошто су од претпрошле школске ученици у прилици да упознају садржаје који ће их 
увести у рано предузетништво у току ове школске године нажалост нисмо могли да 
организујемо Новогодишњи базар, већ су ученици у оквиру одељења припремали 



различите употребне предмете које су међусобно размењивали, а за чију израду су 
набављени материјали из школских средстава; 
 
Организација и вршење инструктивно-педагошки увида и праћење квалитета 
образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мере за 
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника 
 

- замена одсутних наставника; 
 

- праћење стручног усавршавања запослених, израда финансијског плана стручног 
усавршавања; 
 

 
Стручно усавршавање запослених 
 

- обезбеђена средства за стручне семинаре, скупове, трибине, саветовањима, а све у 
складу са планом и исказаним потребама запослених; 
- праћење остваривања плана стручног усавршавања запослених у установи; 
 
Регуларност спровођења свих испита 
 

- пробни завршни испит за ученике осмог разреда организован је у складу са свим 
упутствима која је дало Министарство, у условима који су захтевали поштовање 
епидемиолошких мера, те је, као и претходне школске године испит организоава у 
учионицама, у којима није смело бити више од 16 ученика; 
 

- Завршни испит за ученике осмог разреда организован је у складу са свим упутствима 
која је дало Министарство, по процедури, која је испоштована у потпуности, уз 
дежурство наставника из школе и супервизора из ШООО „Браћа Стаемнковић“, уз 
сталну присутност полоцијског службеника у току испита; 
 
 

- није било ученика који су упућени на поправни испит, док разредном испиту 
ученици који су на исте позвани нису приступили; 
 
Мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама система 
образовања и васпитања 
 

- спровођени васпитно-дисциплински поступци у случајевима кршења члана 110. и 
111. Закона; 
- акције Ученичког парламента за Дан толеранције; 
 
Извршавање налога просветног инспектора и предлога просветног саветника 
 

- у току ове школске године извршен је редован инспекцијски надзор 29. 11. 2021. 
године и наложена је мера да се изврши исправка погрешно унетих података и попуне 
матичне књиге ученика осмог разреда, школске 2020/21. године, свим потребним 
подацима, која је извршена што је и констатовано Записником о конролном 
инспекцијском надзору који је извршен 12. 01. 2022. године; 
 
Инспекцијски надзор којима је присуствовао директор школе 



1. Редован инспекцијски надзор ОШ „Краљица Марија“ извршен је 29. 11. 2021. 
године. Инспекцијски надзор је извршио Саша Димитријевић, инспектор 
Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Сектора за инспекцијски надзор. О 
надзору је састављен записник број 614-1340/2021 од 29. 03. 2021. године и утрђено 
следеће чињенично стање: Редовним инспекцијским надзором и провером чињеничног 
стања из контролне листе утврђено је да Школа има 94,12% од укупнпог броја 
бодова те је у пословњању и поступању у незнатном степену ризика. Датим 

записником наложена је мера да се изврши исправка погрешно унетих података и 
попуне матичне књиге ученика осмог разреда, школске 2020/21. године, свим 
потребним подацима, која је извршена што је и констатовано Записником о 
конролном инспекцијском надзору који је извршен 12. 01. 2022. године; 
2. Редован теренски и канцеларијски инспекцијски надзор ОШ „Краљица 
Марија“ уредности спољних делова зграде и површина око зграде и спортских 
терена школе извршен је 14. 09. 2021. и том приликом је састављен запшсиник број: 
355-729/2021 од стране коминалног инспектора Милана Радосављевића. 
Других инспекцијских надзора није било у току школске 2021/2022. године.  
 
Унос података у ИС „Доситеј“ 
- у току целе школске године редовно сам ажурирала податке у Информационом 
систему Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Доситеј“, попуњавала 
све анкете и упитнике којих је због епидемиолошке ситуације било више, унела 
податке о броју ученика који остварују право на бесплатне уџбенике, списак уџбеника, 
као и податке о запосленима потребним за исплату једнократен новчане помоћи; 
 
Унос података у ЈИСП (Јединстевени информациони систем просвете) 
- редован унос и ажурирање свих подата које је потребно у датом систему (уговори за 
запослене, подаци о свим просторијама у школи и њихова површина, начин 
грејања/хлађења...; сситематизација радних места, квалификациона структура, 
додељивање ЈОБа, мапирање планова и програма...); 
 
Унос података на МСШ портал 
- сви подаци о ученицима осмог разреда (подаци о ученицима, успех на крају шестог, 
седмог и осмог разреда, афирмативне мере, ИОП, „Вукове дипломе“) унети су на 
МСШ портал, као и подаци о наставницма који су вршили прегледање, дежурство и 
супервизију на Завршном испиту, као и излазност на испит и резултати за ученике 
који су решавали тестове које су за њих припремили предметни наставници (ИОП“); 
 
Благовремено информисање запослених, ученика и родитеља, односно других 
законских заступника, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 
интереса за рад установе у целини 
- за све учеснике у образовно-васпитном процесу обезбеђено је првовремено 
информисање о свим питањима од интереса за рад установе преко огласних табли за 
наставнике (у зборници Школе), ученике (у ходнику у приземљу и на спрату), 



родитеље (на улазним вратима – због епидемиолошке ситауције) за које сам 
припремала сва важна обавештења, преко обавештења која су ученицима читана и 
која су припремана за све важне информације које је неопхдно да сви ученици, 
односно они на које се односи, чују правовремено, а све важне информације за 
ученике и родитеље постављане су на школски сајт, а и прослеђиване преко 
одељењских старешина и ученицима и родитељима; 

 
Руковођење седницама и образовање стручних тела и тимова 
 

- стручна тела и тимови образовани су на почетку школске године у складу са важећим 
Статутом и Законом; 
- руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума; 
- присуство свим седницама Тима за инклузивно образовање, Тима за спречавање 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тима за помоћ ученицима 
мигрантима;  
 
Сарадња са родитељима, односно другим законским заступницима ученика 
установе и Саветом родитеља 
- присуство и учешће на свим седницама Савета родитеља које су одржане у току 
школске 2021/2022. године – укупно 5 седница, за које је припреман сав потребан 
материјал за рад и обезбеђиване понуде за делокруг рада Савета родитеља (осигурање 
ученика); 
- поступање по свим захтевима родитеља, усменим и писаним; 
 

- индивидулани разговори са родитељима на њихов захтев; 
- разматрање свих захтева који су подносили родитељи (усмено или писаним путем) 
и благовремено решавање истих; 
 
Подношење извештаја органу управљања 
-на свакој седници која је одржана у току школске 2021/2022. године орган управљана 
је упознат са активностима директора и начином функционисања установе између 
седница; 
- Школском одбору поднет извештај о раду директора у току првог полугодишта на 
21. седници одржаној 28. јануара 2022. године; 
- са садржајем овог извештаја Школски одбор ће бити упознат на почетку школске 
2022/2023. године; 
 
Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања и другим законом 
- обезбеђивање једнаких услова за све ученике и запослене; 
- остваривање сарадње са институцијама које доприносе остваривању права ученика 
и запослених; 
- спровођење дисциплинских поступака за ученике који су учинили повреду из члана 
110. и 111. Закона о основама система образовања и васпитања; 



- индивидуални разговори са ученицима и запосленима чије понашање омета права 
других; 
 
Доношење акта о организацији и систематизацији послова, у складу са Законом 
- Правилник о организацији и систематизацији послова донет у складу са Законом о 
запосленим у јавним службама и Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору и у прописаном року уз сагласност 
Школског одбора, а на почетку школске године је у складу са бројем одељења утврђен 
број извршилаца који су потребни за извођење наставе и извршавање других послова; 
 
Обезбеђивање услова за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и 
запослених, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
другим законом 
- организација дежурства наставника; 
 

- контрола функционисања видео надзора и поправка и замена камера које нису биле 
у функцији;  
 

- примена Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања; 
- учествовање у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања; 
 

- осигурање ученика (Generali Osiguranje Srbija a.d.o., осигурање ученика, одлуком 
Савета родитеља); 
 

- обезбеђивање редовне контроле противпожарних апарата и хидраната; 
- дезинсекција и дератизација школског објекта; 
 
Сарадња са ученицима и ученичким парламентом 
- представници Ученичког парламента су позивани на седнице Школског одбора у 
току школске 2021/2022. године, али нису присуствовали свим седницама; 
- подржани су предлози Ученичког парламента за уређење школског простора; 
 
Други послови 
У оквиру програма Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Подршка 
систему управљања миграцијама у Србији – Побољшање капацитета за прихват, 
унапређење услуга заштите и приступа образовању“ у оквиру кога нам је одобрен 
Пројекат „Развијамо дигиталну компетенцију“ у вредности од 678.950,00 динара због 
сложених захтева око исплате транши, реализација овог пројекта није до краја 
завршена у току претходне школске године, па је његова реализација и подент 
комплетан финансијски и наративни извештај у току ове школске године.  
Током целе школске године много пажње сам посвећивала обезбеђивању свих 
средстава која су неопходна да би се испоштовале прописане епидемиолошке мере 
(маске, алкохол, средства за одржавање хигијене...). 



Поред бројних изазова које је пред нас ставила сложена епидемиолошка ситуација, у 
току ове школске године суочили смо се и са „претњама“ упућеним путем имејла и то 
два пута, 16. 05. и 16. 06. када су на имејл школе, у раним јутарњим сатима упућени 
имејлови који су садржали претње да су у школском простору постављене велике 
количине експлозива. У сарадњи са МУП-ом и КД јединицама све сумње о постојању 
претњи су отклоњене, али је неизвесност и чекање довело до поновног организовања 
наставе на даљину и организовања рада под измењеним околностима. 
И на крају, поред свих обавеза, нисам пропустила ниједно рочиште у процесу који се 
против школе води пред Привредним судом, а у тужби од стране ЕПС-а, а за који се 
надам да ће бити окончан у наредном периоду.  
 

Директор школе 
Сања Павић-Рајак 

 


