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Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности 

директора школе, прописане у чл. 62 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. Гласник Р. Србије“ бр.72/09, 52/11), Статут школе и други подзаконски акти, као и 

Годишњи план рада школе. 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Просветни радници имају улогу васпитача деце и омладине и због тога морају 

имати широко образовање, не само уже стручно, те и директор школе прати савремена 

кретања у развоју образовања и васпитања, константно се стручно усавршава и своја 

знања преноси наставницима и стручним сарадницима, промовише вредности учења, 

ослањајући се и на лични пример и развија школу као заједницу целоживотног учења. 

Ученике подстиче на учење и тежњу ка високом и широком образовању. Путем 

Ученичког  парламента и Одељенске заједнице омогућава да ученици партиципирају у 

демократским процесима и доношењу одлука. 

Основно школско образовање и васпитање усмерава ученике за континуирани 

процес доживотног образовања.У остваривању тог циља директор школе треба да буде 

лидер. Целокупан свој рад у школској  2015/16.  години сам прилагодио овом циљу. 

Пажњу сам усмерио на обезбеђивање материјално–техничких и кадровских услова 

за постизање образовно-васпитних циљева а стечена знања, вештине и компетенције 

ученицима ће омогућити боље и флексибилније прилагођавање захтевнијим условима 

даљег учења и личног напредовања и припрему за нове врсте послова у различитим 

околностима рада и живљења. 

 Протекла школска година је била веома успешна. Остварена постигнућа су резултат  

добре реализације планираних и програмираних задатака. Истакао бих веома бројна и 

значајна постигнућа ученика на школским, општинским, градским и републичким 

такмичењима у школској 2015/16. години. 

Сигуран сам да ћемо у наредном периоду својим запаженим резултатима скренути 

пажњу надлежних институција. Tакође ћемо се трудити да одржимо континуитет 

опремања школе и школских просторија. 

 

 

Надлежност и одговорност директора установе  
 

         Послови директора школе су најуже повезани са планирањем, програмирањем, 

организовањем и праћењем васпитно-образовног рада; саветодавним радoм са 

наставницима, ученицима, родитељима; педагошко-инструктивним радом са 

наставницима; радoм у стручним активима, стручним органима школе и аналитичким 

радом.  
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1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

  

 

Стандарди рада школе су најуже повезани са компетенцијама директора које су и  

саставни део овог извештаја. Образовни исходи су пак везани за низ информација о 

постигнућу наставника, ученика и очекивањима родитеља која се преносе у нову 

школску годину. Исходи су приказани у документацији, извештајима и табеларним 

прегледима. 

 Послови руковођења на подручју васпитно образовног рада, посебно у 

реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2015/2016. години, најуже су 

повезани са оствареним квалитетом који показује постојање али и развијање 

компетенција директора школе. Ефикасно рукoвoђење се нарочито показало у успешном  

раду Настaвничког већа, чему су претходиле припреме, прикупљање нумеричких 

података, анализе и закључци. 

 

1.1.Планирање рада установе 

 

 Планирање рада установе остварено је доношењем планова и програма рада  

установе, додељивањем задатака запосленима и праћењем њихове реализације.  

Донети су: 

 Школски програми од 1. до 8. разреда 

 Годишњи  план  рада  школе  за  школску  2015/16. годину 

 План  стручног  усавршавања  за  школску  2015/16. годину 

 

Сви планови су сачињени у законом предвиђеном року и упућени  Наставничком  

већу  и  Савету родитеља на разматрање, а Школском одбору на усвајање. 

 

1.2.Организација рада установе 

 

 Организациони послови обухватају активности на изради распореда: редовне, 

допунске и додатне наставе, секција, рада стручних тимова и стручних служби,  

планирања седница Одељењских већа, Наставничког већа,  Школског одбора, Савета 

родитеља, Педагошког колегијума, Стручног актива за развојно планирање, Тима за 

самовредновање школе и целокупне активности школе. 

              

Пре почетка наставне 2015/2016. године креирана је организациона структура 

школе, извршена је систематизација радних места  путем израде 40-часовне радне недеље 

и образована стручна тела и тимови: Одељењска већа 1 – 8. разреда, Стручна већа,  

Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма, Тим 

за самовредновање, Тим за израду ГПРШ-а, Тим за инклузивно образовање, Тим за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за професионалну оријентацију, 

Тим за културну активност школе и Тим за рекреативну наставу, излете и екскурзије. 

Припремaо сам релевaнтну дoкументaциjу зa угoвaрaње и финaнсирaње oснoвне  

делaтнoсти шкoле (ЦЕНУС). 
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 Координирао сам  рад стручних органа, тимова и појединаца у установи и 

обезбеђивао услове за ефикасну комуникацију. Водио сам рачуна и о хиjерaрхиjској 

oргaнизaциjи рада која се састојала у поверавању координационих послова  

руководиоцима Одељењских и Стручних већа, Стручних актива, Тимова и других 

комисија и радних група, као и да процес дoнoшења oдлука  прође све предвиђене нивое: 

Одељењска  већа, Стручна већа, Наставничко веће, Педагошки колегијум, Ученички 

парламент, Одељењски савет родитеља, Савет родитеља школе и Школски одбор. 

 Учествовао сам у планирању и реaлизaциjи пoсетa, излетa и екскурзиja ученикa. 

Све дестинације су одабране у складу са Законом и планом о извођењу екскурзија и уз 

одобрење Савета родитеља школе. Организовао сам нaбaвку нoвих нaстaвних средстaвa у 

склaду сa препoрукaмa стручних већа  и мaтериjaлних мoгућнoсти шкoле. 

 Добром организацијом рада осигурао сам квалитет наставних и ваннаставних 

активности, постизање образовних стандарда и унапређивање образовно-васпитног рада. 

Благовремено је сачињен распоред ученика првог и петог разреда по одељењима и по 

сменама; распоред редовне, допунске и додатне наставе, ваннаставних активности и 

дежурства наставника, урађен је распоред писмених задатака и контролних вежби, 

Правилник и план посета за „Отворени дан“. Све информације везане за организацију 

рада у школи истакнуте су на седницама Школског одбора, Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, стручних већа, актива и тимова, на састанцима Савета родитеља, 

родитељским састанцима као и на огласним таблама у централној и  подручној  школи,  

путем сајта школе и читањем обавештења за ученике по одељењима.  

 

 Oпштa oргaнизaциja рада школе се односила на рад директора школе и рад 

Школског одбора. Школски одбор броји 9 чланова, председник је Мирјана Јашић. Савет  

родитеља броји 26 чланова, а председник је Мирко Митровић. 

 

 

          Учествовао сам  посредно, али и непосредно у организацији и реализацији 

следећих активности: 

 

Септембар 

 

 01. 09. 2015. године - Oдржана је приредба поводом нове генерације првака у 

свечаној сали наше школе. Свечаности су, поред многобројних ђака првака и 

родитеља присуствовали и представници Општинског већа Градске општине 

Гроцка као и представници  Месне заједнице Врчин. 

 Извршен је срдачан пријем родитеља ученика првог разреда. Родитељи су 

обавештени о Кућном реду Школе, Правилнику о понашању ученика, Правилнику 

о безбедности ученика у школи, индивидуално образовном плану-ИОП, Закону о 

основама система образовања и васпитања и образовним станардима квалитета 

рада школе. 

 Обезбеђен је комплетан информативни материјал за све ученике првог разреда:   

распоред часова, сатница школског звона, сатница за полазак ђачког аутобуса, 

промотивни летак,анкета ѕа школске униформе, анкета за обавезни изборни 

предмет – грађанско васпитање  или верска настава,  анкета за изабрани изборни 



Основна школа „Свети Сава“, Врчин, Београд       Извештај о раду директора школе за  школску 2015/16. 

 

8 

 

предмет, образац за прикупљање основних података о ученику, пропагандни 

материјал „Школе без насиља“ и по примерак нашег школског часописа. 

 Завршен је конкурс за ужину, фотографисање, књиге, школу језика, канцеларијски 

материјал, хигијену... 

 Утврђена су задужења наставницима и стручним сарадницима. Потпуне 

информације су садржане у ЦЕНУС-у за 2015/2016. годину. 

 Организована је дистрибуција бесплатних уџбеника за социјално угрожене 

ученике и набавка уџбеника за наставнике. 

 На  почетку  наставне 2015/16. године благовремено су припремљени  иницијални  

тестови  знања и организована је њихова реализација са циљем  увида  у  поуздано 

знање ученика  и  бољег планирања савладавања новог градива. Извршена је 

анализа постигнућа  након иницијалног тестирања. 

 Реализовани су  и иницијални тестови у припреми Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања у оквиру пројекта „Примена стандарда квалитета и 

развој инструмената за вредновање квалитета рада школа“  

 15. 09. 2015. године - усвајање:  Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. 

годину, Извештаја о раду школе за школску 2014/15. годину, Извештаја о раду 

директора за школску 2014/15. годину, као и Школских програма 1 - 8. разреда за 

школску 2015/16. годину; 

 Припрема табела са основним подацима за све огласне табле у школи и за 

подручну школу: годишњи календар, дежурство наставника обе смене, распоред 

учионица,  ђачко звоно и ред вожње ђачког аутобуса, бројно стање ученика по 

одељењима, бројно стање за верску наставу  и грађанско васпитање, време посете 

одељењском старешини и предметном наставнику, распоред контролних вежби и 

писмених задатака.  

 Отворени дан – писање правилника и прављење распореда посете часовима,  

усклађивање према променама распореда часова, постављање на огласне табле. 

 Новина у нашој школи је Улица ђака генерације - у циљу промовисања знања и 

најбољих ученика наше школе, ђаци генерације од 2000те године у главном холу 

наше школе имају своју „Улицу“. 

 У сарадњи са учитељима четвртог разреда планирана је  и реализована набавка 

збирки задатака из српског језика, математике и природе и друштва за припрему за 

полагање тестова на крају првог циклуса образовања.  

 15. 09. 2015. године - Ученици наше школе учествовали у Шумарском вишебоју, на 

Авали и у Бојчинској шуми.  

 17. 09. 2015. године - У Београду је одржана трећа изложба Церн-а у Србији. На 

изложбу је ишла група ученика 6, 7. и 8. разреда  наше школе. 

 25. 09. 2015. године – У Београду је одржана Ноћ истраживача. На ову 

манифестацију је ишла група  ученика 6, 7. и 8. разреда  наше школе.  

 Ученици 4/2 одељења наше школе учествовали су као волонтери Црвеног крста у 

хуманитарној акцији сакупљања новчаних прилога. Сакупљена средства предата 

су Црвеном крсту Гроцке. 

 Крајем септембра ученик 8/2, Михаило Вујић учествовао је у летњој научној 

школи истраживачке станице Петница. 
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Октобар 

 

 01. 10. 2015. године  - У нашој школи је одржано општинско жирирање радова 

пристиглих на ликовни конкурс у оквиру Дечије недеље  

 02. 10. 2015. године - Ученици од 5. до 8. разреда посетили су Сајам рачунара и 

упознали се с новинама из области рачунара и електронике. 

 Почетком октобра месеца ученица 8/1, Емилија Крантић, послала је свој литерарни 

рад на конкурс Уједињених нација. 

 Општина Ваљево традиционално одржава изложбу гљива на Ваљевским 

планинама. Ове године изложбу је посетила и група ученика наше школе. 

 05 - 09. 10. 2015. године - Обележавање Дечје недеље  

 Хуманитарна акција „Друг – Другу“ - Ученици од 1. до 8. разреда прикупљали су 

књиге за школску библиотеку, поклањали једни другима поклоне које су сами 

осмислили (написана песма,  играчка , књига, ...).  

 07. 10. 2015. године - Директор школе и ученица 5/3 одељења, Милица Крантић, 

присуствовали су свечаном пријему у Републичком фонду за здравствену заштиту 

 05. 10. 2015. године -  У  Павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану отворена је 

изложба радова летњих радионица у Београду. Урађена је и поставка креативне 

радионице која је реализована за време летњег распуста у нашој школи  

 06. 10. 2015. године - Одржана је представа драмске играонице „Да вам се 

представимо“ за ученике од 1. до 4. разреда. Обухватала је приредбу и радионицу 

под називом „У улози маме, у улози тате“.  

 06. 10. 2015. године - Наставница кинеског језика Чанг Феи, представила је свим 

ученицима, током четири радионице,  специфичности кинеског језика и кинеског 

позоришта.  

 07. 10. 2015. године -  Одржане су спортске активности за ученике од 1. до 8. 

разреда  

 08. 10. 2015. године – Реализована је експериментална радионица у оквиру 

предмета биологија, хемија, физика и географија, под називом „Комбинована чуда 

су свуда“ у свечаној сали школе. 

 08. 10. 2015. године - У холу школе постављена је изложба радова са интерактивне 

радионице 3/3 одељења - „Традиционалне и модерне играчке“.  

 09. 10. 2015. године - Наступ наше вокалне етно групе на завршној свечаности  у 

оквиру Дечије недеље, на Фестивалу дечијег стваралаштва испред Павиљона 

„Цвијета Зузорић“. 

 09. 10. 2015. године -  Одржана је креативна, интерактивна радионица за маме и 

тате. Планирана активност имала је  за циљ да истакне незаменљиву улогу 

родитеља и важност породице у дететовом одрастању.  

 Заједнички сусрет предшколаца у просторијама наше школе. Осмишљене су  

различите активности  како би се будући прваци упознали са школом и школским 

активностима, као и са другарима у продуженом боравку. 

 Тематски дан за ученике првог и другог разреда у нашој школи био је посвећен 

Дану здраве хране и обухватао је 5 школских часова. Ове године одвијао се под 

слоганом „Хранимо се здраво да растемо право“.  

 15. 10. 2015. године -  Истакнути глумац Горан Лазовић, гостовао је у нашој школи. 

Говорио је ученицима поезију у представи „Тако је говорио Мика Антић“ 
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 17. и 18. 10. 2015. године -  Одељењске старешине ученика 8. разреда реализовале 

су дводневну екскурзију. Путни правац: Врчин – манастир Ковиљ – Зобнатица – 

Суботица – Палићко језеро – Нови Бечеј – дворац Дунђерски – Врчин.  

 20. 10. 2015. године – Учешће ученика наше школе на међународном конкурсу 

„Светосавље и наше доба“.  

 18 - 25. 10. 2015. године – Реализована је  рекреативна настава за ученике од 1. до 4. 

разреда , на Тари у Дечјем одмаралишту „Митровац“. 

 У оквиру активности пројекта „Школа без насиља“, Ученички парламент осмислио 

је план за израду школског паноа по називом „Из мог угла“, осмишљеног по узору 

на новинску рубрику. Чланови Ученичког парламента су на основу одрађених 

анкета у свим одељењима од 5. до 8. разреда месечно бирали: најбољег друга, 

најпопуларнијег наставника, најпозитивнији гест, најчитанију књигу, најслушанију 

музичку нумеру. 

 22. 10. 2015. године -  чланови Ученичког парламента, директор школе и 

координатор УП проф. географије Никола Љешњак, присуствовали су пријему у 

просторијама градске општине Гроцка у оквиру форума о парлемнтарној 

демократији, демократским процесима, функционисању и надлежности локалне 

самоуправе. 

 29. 10. 2015. године - Ученици наше школе посетили су 60. Међународни 

београдски Сајам књига. Посета је организована за чланове новинарске, радијске, 

литерарне и библиотекарске секције, као и за све љубитеље књиге.  

 29. 10. 2015. године – Одржана је  јесења лига у стрељаштву на Новом Београду.  

 

 

Новембар 

 

 Договор око реализације школских и општинских  такмичења - Пријатељи деце  

 02. 11. 2015. године – Премијерно је изведена нова представа драмске радионице 

наше школе „Приче из 31-ице“, за ученике од 5. до 8. разреда  

 07. 11. 2015. године - Вокална етно група наше школе наступала је  на „21. 

Банатском сабору 2015.“ у градићу Деска у  Мађарској.    

 12. и 13. 11 .2015. године  - Наша школа је једина школа на нашој општини 

укључена у реализацију пројекта „Мали филм“.  

 Чланови Ученичког парламента направили су „Кутију поверења“, која је 

постављена у холу наше школе.  

 13. 11 .2015. године - Ватрогасци-спасиоци – предавачи у нашој школи обавили су  

едукацију ученика од 1. до 4. разреда.  

 16.  до 19. 11. 2015. године  -  У сарадњи са Домом здравља из Врчина, ученици 7. 

и 8. разреда су присуствовали предавањима о наркоманији, врстама наркотика и 

шта они изазивају.  

 Чланови историјске секције посетили су Војни и Етнографски музеј у циљу 

очигледне наставе обрађиваних тема.  

 17. 11. 2015. године -  Ученици 7. и 8. разреда, посетили су Еколошки фестивал 

науке. 

 18. 11. 2015. године - Компанија „Цептер“ и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја расписали су наградни конкурс креативног филма Моћ воде, 
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са циљем развијања свести о улози воде у очувању здравља, природне и друштвене 

средине. Ученици наше школе су узели учешће у овом конкурсу. 

 19. 11. 2015. године -  Чланице вокалне етно групе наше гостовале су у јутарњем 

програму „Happy“ телевизије. 

 19. 11. 2015. године – У нашој школи је  гостовао  писац за децу Раша Попов.  

 23. 11. 2015. године -  По други пут смо имали прилику да угостимо истакнутог 

глумца Љубивоја Тадића, првака драме Народног позоришта у Београду са 

представом „Све смо могли ми“. Овим гостовањем  проширују се  интересовања 

и видици, а култура се негује и подиже на виши ниво.  

  „Eurobot“ – претентација најзначајнијег међународног такмичење из области 

роботике у Европи.  

 25. 11. 2015. године -  Ученици од 1. до 4. разреда посетили су позориште  „Пан 

Театар“  у Београду. Гледали су представу – модерну бајку „Принцеза без зрна 

грашка“.  

 26. 11. 2015. године -  Јесења лига у стрељаштву   

 28. 11. 2015. године -  Чланови драмске радионице наше школе наступали су у 

позоришту „Пан Театар“ у Београду. Изведена је најновија представа у припреми 

радионице – „Приче из аутобуса 31“.   

 

 

Децембар 

 

 02. 12. 2015. године  -  Састанак и договор око прославе школске славе Свети Сава  

 Поводом прославе школске славе школа је расписала ликовно - литерарни конкурс 

„Савиним стопама“  

 У сарадњи са музичком школом одржан је музички час за ученике млађих разреда.  

 04. 12. 2015. године - Ученици предметне наставе су посетили Фестивал науке. Ове 

године, посебну пажњу им је привукао штанд Мравополис, на који су уједно били 

и поносни јер је излагач био ученик наше школе Михаило Вујић 8/2.  

 Ученици 7. разреда су посетили Еколошки базар предшколаца ПУ „Лане“ из 

Врчина, и тиме показали предшколцима да и старији ученици посебну пажњу 

поклањају рециклажи и очувању животне средине.  

 10. 12. 2015. године - Одржано  предавање о здравој исхрани у циљу промовисања 

исхране у школској кухињи. 

 13. 12. 2015. године -  Вокална етно група наше школе гостовала је у Дечјем 

културном центру у Београду на годишњем концерту КУД-а „Стеван Штрбац“ из 

Врчина. Овај наступ је пропратила и наставница кинеског језика у нашој школи 

Чанг Феи са својим пријатељима.  

 Учешће наше школе у међународном пројекту „Christmas in my country”. У 

пројекту су учествовале и две школе из Словеније. Одлична сарадња је 

успостављена са колегиницом Росандом Цудер из Основне школе „Тоне Чуфар“ у 

Марибору и колегиницом Јањом Андроић из Основне школе „Рогашка Слатина“ у 

Рогашкој Слатини. Пројекат је рађен путем eTwinning портала.  

 Таленат и надареност за ликовну уметност ученица 8/2 разреда  Ивоне Мерле, 

представила је на првој  самосталној изложби ликовних радова одржаној у 

децембру 2015. год. у нашој школи.  Иѕложбу је  пропратила и наставница 

кинеског језика у нашој школи Чанг Феи са својим пријатељима. 
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 Предавање о болестима зависности одржано је за ученике 7. и 8. разреда.  

 На општинском ДЕМУС такмичењу ученице наше школе освојиле су четири прве 

награде:  

 24. 12. 2015. године – Одржано је финале јесење лиге у стрељаштву. Ученици наше 

школе су својим досадашњим резултатима обезбедили учешће у овом финалу. 

 25. 12. 2015. године - Школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром 

Пионирски град у Београду, организовала  за наше ученике Новогодишњу журку. 

 Током децембра 2015. год. у нашој школи одржане су новогодишње креативне 

радионице деце и родитеља у свим одељењима разредне наставе.   

 У предметној настави ученици такође учествују у новогодишњим активностима – 

кроз биолошку секцију од материјала за рециклажу се праве украси којима се 

украшавају природњачке јелке, а на часовима математике израђивани су  украси за 

јелке од математичких модела. 

 28. 12. 2015. године - Традиционално, у сусрет Новој години, одржава се 

Новогодишњи базар у нашој школи.  

 29. 12. 2015. године -  Одржан је традиционални Новогодишњи концерт Наступали 

су хор и етно група наше школе и ученици и професори Основне музичке школе из 

Гроцке.  

 Поводом Новогодишњих и Божићних празника чланови новинарске и радијске 

секције од 5. до 8. разреда припремили су радио емисије које су емитоване путем 

школског разгласа, а чланови УП делили су мештанима Врчина новогодишње 

честитке које су направили ученици и родитељи на заједничким радионицама. 

 

 

Јануар 

 

 У јануару месецу ученици наше школе учествовали на ликовном конкурсу Центра 

ѕа културу „Гроцка“ - „Моје окружење, моја културна баштина“.  

 06. 01. 2016. године - Вокална етно група наше школе наступала је у Цркви Светих 

апостола Петра и Павла у Врчину у оквиру Вечерње Литургије и паљења Бадњака. 

 19. 01. 2016. године -  У нашој школи је организован Светосавски турнир у шаху.  

 Еко квиз - такмичење  - Ученици наше школе успешно су завршили први и 

пласирали се у други такмичарски круг.  

 21. 01. 2016. године - Светски признат сликар Милан Миша Чоловић је са 

ученицима 2/3 одељења одржао ликовну радионицу.  

 22. 01. 2016. године - Школско такмичење из математике  

 10. до 23. 01. 2016. године - одржано је Европско првенство у ватерполоу. Златну 

медаљу је освојила репрезентација Србије. Ученицима је школа омогућила да 

посете и ову манифестацију у циљу развијања спортских вредности. 

 24. 01. 2016. године -  Вокална етно група наше школе наступала је у Банатском 

Карађорђеву на манифестацији „Карађорђевачка прела“.  

 Проглашени победници на ликовно - литерарном конкурсу „Савиним стопама“ који 

је расписала наша школа поводом Савиног дана 

 27. 01. 2015. године -  Прослава школске славе Свети Сава и Дана школе. Наша 

школа има изузетне ученике и наставнике, а овом приликом увек истичемо и 

награђујемо све који су преданим радом, постигли изузетне резултате током 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
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прошле школске 2014/2015. године. Урађени су Каталог о школи и Школски 

часопис. 

 29. 01. 2016. године -  ученици 7. разреда у свечаној сали, на платну, гледали филм 

„Поп Ћира и поп Спира“.  

 30. 01. 2016. године -  Реализован је једнодневни зимски излет на Дивчибарама  

 

 

Зимски распуст 

 

 11. 02. 2016. године – Нашу школу је посетила госпођа Шпела Дрственшек, 

директорка Основне школе „Тоне Чуфар“ из Марибора у Словенији. Дани зимског 

распуста били су испуњени успостављањем нових контаката и ширењем досадашње 

међународне сарадње. 

 Школа је за све ученике током зимског распуста обезбедила одржавање спортских 

активности у фискултурној сали школе – фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, 

полигони, елементарне и штафетне игре.  

 Наша школа  у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 

организује за ученике млађих разреда ,,Дечји зимски камп”.  

 01. до 10. 02. 2016. године -  Током зимског распуста у нашој школи одржана је 

креативна радионица. Отварање радионице подржали су многи штампани и 

електронски медији. Новинари РТС-а били су гости наше школе и имали прилике 

да се увере у занимљиво и креативно проведено слободно време током зимског 

распуста. Новинарка РТС-а Слађана Јакуш је разговарала са ученицима, а сниматељ  

Вук Ћетковић забележио је већ настала дела вредних руку наших ученика. Интервју 

са учесницима радионице емитован је у оквиру Јутарњег програма РТС-а у 

понедељак 01.02.2016. год. 

 

 

Фебруар 

 

 19. 02. 2016. године -  Одржано је школско такмичење из физике  

 20. 02. 2016. године - Одржано је општинско такмичење у знању енглеског језика. 

Две ученице наше школе имају пласман на градско такмичење Милица Живковић 

8/1  и Дуња Милановић 8/2.  

 21. 02. 2016. године – На општинском такмичењу из информатике и рачунарства 

два ученика наше школе Данило Петровић 8/3  и Марко Илић 7/1, остварила су 

пласман на градско такмичење 

 23.02.2016. године – На општинском такмичењу у рукомету  ученице 5. и 6.разреда  

и ученице 7. и 8.разреда наше школе  освојиле су 1. место. Обе екипе су оствариле 

пласман на градско такмичење.  

 24. 02. 2016. године – Одржано је школско такмичење из биологије  

 25. 02. 2016. године – Срељачка пролећна лига -  Наши ученици су имали успеха 

на такмичењу и освојили пехар. 

 26. 02. 2016. године – школско такмичење из хемије 

 27. 02. 2016. године – Општинско такмичење из математике: Биљана Стевановић 

3/2 – 1.место, Зорица Крантић 5/1 – 2.место и пласман на градско такмичење, 

Мирјана Ђорђевић 8/1 – 2.место и пласман на градско такмичење. 
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 Поводом дана одбојке у нашој школи одржан је одбојкашки турнир.  

 

Март 

 

 02.03.2015. године одржано је школско такмичење из историје. 

 03. 03. 2016. године - Школско такмичење из географије   

 04. 03. 2016. године - Такмичење за најбољу дечју карикатуру “Мали Пјер” одржано 

је у нашој школи.  На градском такмичењу Максим Вулета 3/1 је освојио  3.место, а 

похвале су освојили Лука Вуковић 4/2, Марко Илић 7/1 и Лазар Аврамовић 8/1. 

 05. 03. 2016. године – Општински ниво такмичења „Књижевна олимпијада“ – 

пласман на градско такмичење имају ученице наше школе Емилија Крантић 8/1, 

Милица Живковић 8/1 и Марија Павловић 7/2  

 05. 03. 2016. године -  Општинско такмичење из хемије одржано је у нашој школи. 

Ученици који су остварили пласман на градско такмичење: Реља Ковачевић 7/2, 

Ана Ранковић 7/2, Мирјана Ђорђевић 8/1, Анастасија Кангрга Микулић 8/2, 

Вељковић Анђелија 7/2, Мина Љубојевић 7/2 и Тихомир Ђорђевић 7/3. 

 06. 03. 2016. године – Општинско такмичење из биологије одржано је  у нашој 

школи. Пласман на градско такмичење: Митић Јелена 5/1, Стевановић Хелена 5/1, 

Васић Алекса 5/1, Бурсаћ Марија 6/1, Вагић Милица 6/2, Теофиловић Вања 7/3, 

Крантић Емилија 8/1 и Вујић Михаило 8/2. 

 06. 03. 2016. године – одржано је општинско такмичење из историје. Ученице наше 

школе са пласманом на градско такмичење су: Анастасија Кангрга Микулић 8/2, 

Емилија Крантић 8/1 и Зорица Крантић 5/1.  

 Сваке године на многобројне начине обележимо Дан жена и поклонимо пажњу 

нежнијем полу. Ученици праве честитке за маме, баке, сестре, тетке, учитељице, 

теткице, итд. Изводимо приредбе и представе за припаднице нежнијег пола. 

Школски панои обилују ликовним радовима са овом тематиком.  

 09. 03. 2016. године -  На градском такмичењу у рукомету ученице 7. и 8. разреда 

наше школе су победом оствариле пласман на следећи ниво градског такмичења. 

 10.03.2016. године - На градском такмичењу у рукомету у хали „Спортова“ на 

Новом Београду. Ученице 7. и 8. разреда су оствариле победу и пласирале се у 

завршно финале градског такмичења – трећи ниво. 

 10. 03. 2016. године - У нашој школи одржано је математичко такмичење  

„Мислиша“. Ученица Биљана Стевановић 3/2 одељења освојила је 3.место на 

такмичењу. Похвале су освојили: Анђелија Крантић 2/1, Илија Радовановић 4/3, 

Анђелија Вељковић 7/2 и Марко Илић 7/1.  

 11. 03. 2016. године -  Школско такмичење у рецитовању за ученике од 1. до 8. 

разреда одржано је у свечаној сали наше школе. 

 13. 03. 2016. године – На општинском такмичењу из физике Анастасија Кангрга 

Микулић 8/2 освојила је 2.место и пласман на градско такмичење. 

 13. 03. 2016. године – На општинском такмичењу из географије ученици наше 

школе са пласаном на градско такмичење су:  Саша Вагић 7/2 и Јован Јеремић 7/1.  

 14. 03. 2016. године – На општинском такмичењу у кошарци екипа девојчица 7. и 

8.разреда наше школе освојила је треће место.  

 16. 03. 2016. године – У  Ранчићевој кући, галерији Центра за културу Гроцка, 

отварена је  групна изложба Актива библиотекара основних школа са територије 

општине Гроцка. Активности наше школе представила  је школска библиотекарка. 
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 16. 03. 2016. године – На градском такмичењу у рукомету у Спортском центру 

„Шумице“ ученице 7. и 8 разреда су освојиле 1.место и пласирале се на 

међуокружно такмичење. 

 Ученице 5. и 6. разреда су освојиле 1. место на општинском такмичењу у фудбалу и 

пласирале се на градско такмичење. 

 19. 03. 2016. године – на општинском такмичењу у шаху Новитовић Стефан ученик 

6/1 разреда освојио је 5. место.   

 19. 03. 2016. године – На општинском такмичењу из српског језика пласан на 

градско такмичење освојиле су  Зорица Крантић 5/1 и Емилија Крантић 8/1. 

 21. 03. 2016. године – на градском ДЕМУС такмичењу „Златна сирена“ ученице 

наше школе већ традиционално освајају прве награде: Мирјана Ђорђевић  8/1 - 

1.место, соло наступ, Невена Теофиловић  8/2 - 2.место, соло наступ, Лидија 

Божиновић 8/1 и Мирјана Ђорђевић 8/1 - 1.место, дует, Мирјана Ђорђевић 8/1, 

Невена Теофиловић 8/2 и  Анастасија Кангрга Микулић 8/2 - 1.место, терцет. 

 22. 03. 2016. године - Ученици од 1. до 4.разреда, посетили су  позориште „Пан 

Театар“ у Београду. Гледали су представу „Пипи Дуга Чарапа у Квизионеру“. 

 23. 03. 2016. године -  Међуокружно такмичење у рукомету одржано је у Руми. 

Ученице 7. и 8. разреда наше школе су играле две утакмице и освојиле 2. место.  

 24. 03. 2016. године – На општинском такмичењу у рецитовању  ученици наше 

школе, иако нису остварили пласман на даљи ниво такмичења, добили су похвале 

жирија за артикулацијско и дикцијско изражавање. 

 22. до 31. 03. 2016. године -  У циљу промовисања здравих хигијенских и животних 

навика, и мотивисања ученика за редовно одржавање личне и радне хигијене 

реализовале медицинске сестре Дома здравља из Врчина.  

 Учитељи 4. разреда наше школе и васпитачице предшколске групе ПУ „Лане“ из 

Врчина крајем марта месеца организовали су посету предшколаца школи. 

Предшколци су обишли школске просторије, и кроз игру и концентрацијске вежбе 

са будућим учитељима 1. разреда видели како се одвија школски живот.  

 Наша школа приступила је хуманитарној и еколошкој акцији „Чеп за хендикеп“  

 Школа је расписала Васкршњи литерарни конкурс 

 29. 03. 2016. године - Ученица наше школе Теодора Тимотић 6/1 учествовала је на 

манифестацији Месец франкофоније организованом у сарадњи Народне библиотеке 

Србије, Мастер Арт академије и Француског института у Србији. 

 

Април 

 

 01.04.2016. год. ученици 1/4 одељења подручне школе засадили су у школском 

дворишту генерацијско дрво – Платан. 

 02.04.2016. год. Оријентиринг – Београдска школска лига одржанa је на Ушћу. 

Учествовали су чланови планинарске секције наше школе и обезбедили учешће у 

финалу. Финале – одржано је 02.04.2016. год. у Топчидерском парку.  Уједно је 

реализована и посета Милошевом конаку. 

 02. 04. 2016. године -  На Градском нивоу такмичења „Књижевна олимпијада“ - 

Марија Павловић 7/2 – 1. место и пласман на државно такмичење. 

 02. 04. 2016. године – На градском такмичењу из географије  - Саша Вагић ученик 

7/2  разреда  освојио је 3. место. 



Основна школа „Свети Сава“, Врчин, Београд       Извештај о раду директора школе за  школску 2015/16. 

 

16 

 

 03. 04. 2016. год.   На градском такмичењу из српског језика Емилија Крантић 

ученица 8/1 разреда  освојила је  3.место. 

 06. 04. 2016. године - Ученици од 4. до 7. разреда наше школе присуствовали су 

градском такмичењу у кошарци за ученике основних и средњих школа, а у циљу 

неговања спортског духа и културе навијања 

 У оквиру пројекта Ухвати идеју који реализује Удружење пословних жена Србије, 

под покровитељством Министарства омладине и спорта, ученице наше школе Дуња 

Милановић 8/2, Анђела Пешић 8/2 и Ивона Мерле 8/2 осмислиле и снимиле 

туторијал на тему „Како да боље учим“ с циљем пружања помоћи вршњацима. 

Филм је ушао у ужи круг такмичења. 

 07. 04. 2016. године – одржано је финално такмичење у стрељаштву. Ученици наше 

школе освојили су пехар.  

 08. 04. 2016. године - Ученице 5. и 6. разреда су на градском такмичењу у фудбалу 

освојиле 5. место. 

 На општинском такмичењу у глуми – Кратке драмске форме, нашу школу 

представили су чланови драмско-рецитаторске секције од 5. до 8. разреда с 

представом „Школски дан“, освојили су 1. место и пласирали се  на градско 

такмичење.  

 09. 04. 2016. године – У нашој школи је одржано окружно (градско) такмичење из 

биологије  за ученике основних школа ГО Гроцка - Михаило Вујић 8/2 – 1. место и 

пласман на државно такмичење, Алекса Васић 5/1 – 2. место и Емилија Крантић 8/1 

– 3.место.  

 10. 04. 2016. године -  Чланице вокалне етно групе наступиле су у Музеју штампе у 

граду  Жомбољ, Румунија.  Поводом отварања изложбе Венчање краља Александра 

и краљице Марије у румунској штампи, предавање су одржали професори Кристина 

и Серђу Дема а целокупан програм пратио је наступ наше етно групе. Ученице су 

учествовале и у снимању телевизијске репортаже о овом догађају. 

 Сваке године школа организује поклоничка путовања. Ове године велики број 

ученика је посетио Фрушку гору – „Српску Свету гору“, као и манастире у 

Овчарско–Кабларској клисури. 

 На градском такмичењу у знању енглеског језика ученица наше школе Дуња 

Милановић 8/2 освојила је 4.место. 

 15. и 16. 04. 2016. године - Организован је Пробни завршни испит на највишем 

степену квалитета и идентичности са правим завршним испитом, са свим 

појединостима, како би ученици што боље упознали процедуру полагања и стекли 

увид у степен свог знања. 

 15. 04. 2016. године  – Одржано је општинско такмичење у атлетици -  Ученици 

који су се пласирали на градско такмичење су Хелена Стевановић 5/1 и Ћирило 

Ђорђевић 5/1.  

 16. 04. 2016. године – Реализован је пролећни излет у Кошутњаку у оквиру 

планинарске секције.  

 16. 04. 2016. године – одржано је Општинско такмичење „Шта знаш у саобраћају“ 

Екипа наше школе освојила је 2 .место. 

 18. 04. 2016. године – Одржано је Градско такмичење у атлетици на стадиону 

„Црвена Звезда“. Ученица Хелена Стевановић  5/1  такмичила се у дисциплини на 

300 метара,  а ученик  Ћирило Ђорђевић 5/1 у дисциплини скок у даљ.  
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 19. 04. 2016. године - У организацији наше школе и општине Гроцка у свечаној сали 

школе извршена је едукација ученика од 1. до 4.разреда на тему „Упознавање деце 

са основним правилима безбедног понашања у саобраћају“. Едукацију су 

реализовали предавачи Асоцијације за безбедност у саобраћају.  

 20. 04. 2016. године -  у просторијама Градске општине Гроцка, одржан је четврти 

по реду Сајам образовања за основце под називом „Пронађи пут до жељене школе“. 

Организатор је наша школа која је уједно и менторска школа за подручје ГО 

Гроцка, под вођством директора школе и Тима за професионалну оријентацију, а уз 

подршку Градске општине Гроцка и Канцеларије за младе. На Сајму се представило 

20 средњих школа, а Сајам је посетило преко 700 ученика.  

 Анастасија Кангрга Микулић 8/2 освојила је 1.место на градском такмичењуиз 

хемије  и  пласирала се на државно такмичење. 

 20. 04. 2015. године - час Чувара природе –„За сваку бољку постоји биљка“ одржан 

је у одељењима II/1 и II/2 пригодним дружењем на ,,Чајанци''. 

 20. 04. 2016. године - Ученик 4/2 одељења Лука Вуковић, имао је у самосталну 

изложбу ликовних радова употпуњену читањем Лукине поезије.  

 22. 04. 2015. године - Поводом Светског дана књиге за ученике од 1. до 4. разреда 

одржано је дружење у школској библиотеци 

 22. 04. 2016. године - Ученици 4/2 одељења наше школе Гроцку. Посета је 

организована у сарадњи школе и директорке Центра за културу Гроцка.  

 22. 04. 2016. године – Одржано је такмичење градског нивоа које носи назив 

„Меморијал Драгослав Симић“. Ученици наше школе извели су представу 

„Школски дан“. Ученица Марија Раденковић 6/2 освојила је награду за најбољу 

женску улогу у представи.  

 22. 04. 2016. године -  Још један шумарски вишебој одржан је у оквиру 

обележавања Дана планете Земље Ученици планинарске секције су учествовали и 

на овом вишебоју.  

 23. 04. 2016. године – На градском такмичењу из историје Анастасија Кангрга 

Микулић 8/2 је освојила 3. место и пласирала се на државно такмичење.  

 24. 04. 2016. године – Ученици наше школе су  посетили Факултет организационих 

наука у Београду у склопу пројекта Професионална оријентација.   

 26. 04. 2016. године  - Као новина у оквиру дежурства ученика уведено је да у својој 

смени дежурају ученици 4. разреда.  

 26. 04. 2016. године -  У свечаној сали школе одржана је представа „Маша и 

медвед“ у извођењу путујуће драмске групе позоришта из Београда.  

 27. 04. 2016. године – Општинско такмичење  „Позоришне игре деце и младих“ 

одржано је у свечаној сали наше школе Организатори такмичења били су школа и 

Пријатељи деце општине Гроцка. Прво место и пласман на градско такмичење 

освојили су ученици наше школе с представом „Бајкоград“, а ученица Марија 

Раденковић 6/2, освојила је две појединачне награде – награду за најбољи сценски 

покрет и награду за најбољи костим. 

 20 – 23. 04. 2016. године - ВАСКРШЊЕ  СВЕЧАНОСТИ   

 Лазарева субота - ученици су присуствовали Вечерњој служби у храму Светих 

апостола Петра и Павла у Врчину. 

 Одржана је изложба ликовних радова на паноима у учионицама и холовима школе.  
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 У оквиру манифестације „Васкршње чаролије“ одржана је општинска изложба и 

жирирање за градску изложбу ликовних радова  и  шарених дрвених јаја у  сарадњи 

са Пријатељима деце општине Гроцка. 

 Одржане су радионице са родитељима у оквиру одељењских заједница ученика од 

1. до 4. разреда. 

 Васкршњи литерарни конкурс - Ученици Марко Ђорђевић и Катарина Маринковић 

написали су два најбоља литерарна рада која су читали у оквиру радијске секције 

наше школе.  

 Ученицима старијег школског узраста приказано је предавање професора Мирјане 

Кнежевић „Мудрост Божанског порекла“. 

 За ученике од 1. до 4. разреда одржан је Хепенинг – цртање кредама у боји и 

осликавање и шарање дрвених јаја.  

 Чланови Ученичког парламента наше школе поклањали су  честитке и украшена 

дрвена јаја нашим суграђанима, становницима Врчина.  

 Спортске игре организоване су за ученике од 5. до 8. разреда  

 Васкршњи карневал имали су ученици од 1. до 4. разреда, као и полазници ПУ 

„Лане“.  Карневал је одржан под слоганом „Васкршње јаје“ или „Пролеће“.  

 22. 04. 2016. год. у дворишту школе одржан је Васкршњи базар. 

 

Мај 

 

 01.05.2016. год. Васкршњој Литургији у храму Светих апостола Петра и Павла у 

Врчину присуствовали су  ученици наше школе  

 01. 05. 2016. године -  На Православно богословском факултету Јана Маринковић 

1/1 и Милош Крантић 3/2 добили су награде за најлепше осликано јаје, а Јелисавета 

Јашић 1/1 за најлепши ликовни рад. 

 Почетком маја, као и сваке године, ученици 8. разреда су учествовали у Еко 

радионици коју смо назвали „Чаробна рециклажа“. Радионица је рађена у 

корелацији са продуженим боравком и млађим разредима.  

 У оквиру предмета Природа и друштво у одељењу 3/3 одржан је час везан за 

прошлост краја. Посета Завичајном музеју наше школе, који има сталну поставку, 

заокружила је предвиђену тему.  

 09. 05. 2016. године -  У Дечјем културном центру у Београду одржана је Ревија 

победника градског такмичења основних школа. Том приликом наступиле су 

ученице наше школе, које су освојиле прве награде у жанру изворна народна песма 

у категорији дуета и терцета.  

 10. 05. 2016. године - Центар за културу Гроцка расписао је ликовни и литерарни 

конкурс „Моје окружење - моја културна баштина“. Изложба најуспелијих дечјих 

радова биће представљена групном изложбом у Ранчићевој кући током септембра 

месеца, у оквиру манифестације „Дани европске баштине“. Ученици наше школе су 

на конкурс послали мноштво радова.  

 12. 05. 2016. године - Министарство унутрашњих послова, одељење за превенцију и 

сузбијање наркотика већ десет година спроводи акцију „Дрога је 0, живот је 1“. У 

циљу превенције болести зависности и наркоманије, предавања су одржана за 

 ученике 4. и 7. разреда  у свечаној сали школе.  
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 ЈП „Србија шуме“ са темом „Шума дише – природа прича“ расписало је ликовни 

конкурс на коме су наши ученици вредно учествовали.  

 12. и 13. 05. 2016. године – На  Градском такмичењу у глуми учествовали смо с 

представом „Бајкоград“. Драмска група освојила је 3. место на овом градском 

такмичењу, а ученица Марија Раденковић, освојила је награду за најбољу женску 

улогу.  

 14. 05. 2016. године - Ученици наше школе присуствовали су  такмичењу у знању 

кинеског језика „Кинески Мост“ које се одржава у VI Београдској гимназији. У 

ревијалном делу програма наступила је ученица наше школе Вања Теофиловић.  

 14. 05. 2016. године -  Једнодневна екскурзија за ученике 1. и 2. разреда. Релација на 

којој је реализована екскурзија била је: Врчин-Опленац-Топола-Аранђеловац-

Врчин.  

 14. и 15. 05. 2016. године – реализована је  Екскурзија за ученике 5, 6. и 7. разреда. 

Путни правац: Овчарско-Кабларска клисура – Златибор – Тара – ХЕ „Перућац“.  

 15. 05. 2016. године -  Михаило Вујић 8/2 освојио је 3. место на државном 

такмичењу из биологије. Једини је ученик из Београда са освојеном наградом.  

 19. 05. 2016.године - По први пут наша школа славила је Дан школе одвојено од 

прославе школске славе Свети Сава. За датум прославе је уз благослов 

Патријаршије изабран 19. мај, празник који Српска Православна црква слави у знак 

сећања на дан када је краљ Владислав пренео Савине мошти из Трнова у Србију у 

манастир Милешеву.  

 20. 05. 2016. године -  у свечаној сали наше школе одржан је јавни музички  час за 

ученике 1. и 2.разреда.  Представили су се полазници ОМШ Гроцке упознајући 

своје другаре са музичким инструментима и добро познатим композицијама.  

 20. 05. 2016. године – Одржано је општинско такмичење „Шта знаш о црвеном 

крсту“. Ученици наше школе су освојили 4. место.  

 20. 05. 2016. године - Виктору Демировићу ученику 3/4 уручена је награда за 

ликовни рад на конкурсу „Крв живот значи“. 

 21. 05. 2016. године -  Одржано је државно такмичење у знању немачког језика у 

организацији немачко-аустријског центра „Willkommen“. Ученице које су оствариле 

запажене резултате: Хелена Стошић 5/1, Амалија Свичевић 6/3 и Милица 

Теофиловић 6/1.  

 Инклузивна позоришна представа на српском знаковном језику „У потрази за 

изгубљеном књигом“ одржана је у свечаној сали наше школе за ученике од 5. до 7. 

разреда под покровитељством  Секретаријата за културу Града Београда. 

 Луткарска секција коју води проф. разредне наставе Слађана Вагић представила је 

своја остваарења луткарским представама „Лија и ждрал“, „Доживљаји мачка 

Тоше“ и „Славко Брљавко“. 

 26. 05. 2016. године -  У Скупштини града Београда у свечаној сали Старог двора. 

обављена је свечана додела награда Награде су уручене члановима драмске 

радионице наше школе. 

 26. 05. 2016. године -  Матуранти су уз прелеп амбијент, музику и предметне 

наставнике на оригиналан начин прославили завршетак осмогодишњег образовања. 

 22. 11. 2016. године -  Амбасада Мексика расписала је ликовни конкурс „То је мој 

Мексико“ који организује Институт Мексикана. Ученици наше школе су, по 

пропозицијама, урадили радове тимског карактера. Одабрани радова биће 
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објављени Радови ће чинити део путујуће изложбе која ће се представити у 

Мексику и у мексичким конзулатима и амбасадама широм света.  

 23.5.2016. године - ученици седмог и осмог разреда су у угледном двочасу хемија-

биологија  говорили о великим молекулима-протеинима  на занимљив и примамљив 

начин указујући на различитост и важност тих молекула.  

 25.05.2016. године - Одржан је Годишњи концерт полазника Основне музичке 

школе  

 28. 05. 2016. године – Реализована је екскурзија за ученике  4. разреда Путни 

правац: Врчин – Текериш – Тршић – Троноша – Врчин.  

 30.05.2016. године одржан је завршни концерт полазника Основне музичке школе 

одсека: клавир, гитара, и хармоника. 

 

 

Јун 

  

 02. 06. 2016. године -  У свечаној сали школе ученик Лука Вуковић 4/2 имао је још 

једну изложбу својих ликовних радова и представљање своје поезије. 

Представљени су и драмски комади драмско-рецитаторске секције од 1. до 

4.разреда, чији је и Лука члан. У холу школе постављена је изложба Лукиних 

ликовних радова. Публику су чинили представници Савета родитеља, Школског 

одбора и сви заинтересовани становници Врчина. На крају програма, директор 

школе уручио је Луки књигу као награду.  

 03. 06. 2016. године -  Ученици од 1. до 4. разреда у свечаној сали гледали су 

најновију представу драмске радионице наше школе „Драги дневниче“.   

 05. 06. 2016. године -  Обележен је  Светски дан заштите животне средине. Поруке о 

очувању чистог животног окружења и еко поруке ученици су исписали  на 

мајицама, како би утицали на промену еколошке свести наших суграђана. У 

исписаним мајицама прошетали су школом и улицама Врчина.  

 06. 06. 2016. године - У Бео зоо-врту вечано су уручене награде конкурса 

Задужбине „Доситеј Обрадовић“, под именом „Радионица баснописаца“.  У 

категорији за најбољи текст и илустрацију, Андреју Николићу 3/2 уручена је друга 

награда за текст и илустрацију.   

 07. 06. 2016. године – У свечаној сали школе одржан је 13. по реду Меморијални 

концерт „Јелена Стојиљковић“. Концерт се одржава у спомен трагично настрадале 

ученице наше школе и Основне музичке школе Гроцка. У знак сећања на Јелену, 

породица Стојиљковић је установила фонд „Јелена Стојиљковић“.  

 07. 06. 2016. године -  Школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром 

„Пионирски град“ организовала за ученике од 1. до 4. разреда спортске игре у 

оквиру здравствено-рекреативног развоја ученика.  

 08. 06. 2016. године -  Одељење 3/3 припремило је приредбу за крај 3. разреда у 

свечаној сали школе. Приредби су присуствовали родитељи, директор школе и 

бројни гости. 

 03. и 09. 06.2016. године - Будући прваци одржали су своје завршне приредбе у 

свечаној сали наше школе. Одржавање приредби у сарадњи са школом још је један 

од начина којим настојимо да предшколце приближимо поласку у 1. разред.  

 09. 06. 2016. године - Ученици од 5. до 8. разреда у свечаној сали су гледали 

најновију представу драмске радионице наше школе „Драги дневниче“.  
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 10. 06. 2016. године -  У нашој школи је одржана „Ревија победника“ у оквиру 

програма „Свет стваралаштва и културе деце и младих“. Свечаност је отворио 

директор школе, а присутне је  поздравило и члан Општинског већа за образовање 

Живадин Митрић.  

 10. 06. 2016. године - У великој сали Скупштине Градске општине Гроцка 

организован је традиционални пријем најуспешнијих ученика у школској 

2015/2016. год. Додељене су награде ђаку генерације, вуковцима и ученицима који 

су остварили запажене резултате на градским и државним такмичењима. Ученици 

су награђени вредним књигама, а Емилија Крантић, ђак генерације наше школе, на 

поклон је добила и таблет уређај.  

 12. 06. 2016. године - Организовaна је међуодељењскa разменa уџбеника.  Ученици 

су, уз обавезно присуство родитеља, имали  могућност међусобне размене или 

продаје и куповине уџбеника.   

 Ученици, и родитељи 4/1 одељења наше школе за крај школске године припремили 

су несвакидашње емотивно изненађење учитељу Божидару Теофиловићу. Са 

жељом да се искаже захвалност за улогу коју учитељ има у одрастању сваког 

детета, окупили су се  представници СВИХ генерација учитеља Боже и наравно 

„Божини Генијалци“– генерација 2005. год. – 4/1 одељење шк. 2015/16. год.  

 14. 06. 2016. године -  Одржана је хуманитарна изложба уметничких радова у 

декупаж техници ауторке Тамаре Тошић, некадашње чланице нашег колектива.   

 14. 06. 2016. године -  Одржан концерт популарне, класичне, филмске, џез и руске 

традиционалне музике у извођењу „Cinderella“ квартета у саставу: Надежда 

Станојевић-виолина, Ана Марија Вучић-виолина, Александра Ђорђевић-

виолончело, Јелена Првуловић-клавир и специјални гост продуцент Зоран Радетић.  

 15, 16. и 17. 06. 2016. године - Реализација завршног испита за ученике 8. разреда 

спроведена је у потпуном складу са Правилницима, Прописима и Упутствима 

Министарства просвете.  

 16. 06. 2016. године -  Традиционално се у нашој школи на крају сваке школске 

године награђује сваки успех и пример лепог и културног понашања. Ове године су 

награђени ученици 3/3 одељења разредне наставе, јер је њихова учионица током 

школске године била пример посвећености у одржавању хигијене радног простора. 

Награђени су и најуспешнији ученици из сваког одељења од 1. до 4.разреда.  

 17. 06. 2016. године – Реализован је наградни излет за најуспешније ученике од 5. 

до 8. разреда. Ученици  су обишли археолошко налазиште у Винчи, споменик 

културе – Ранчићеву кућу, Грочанску чаршију, Касноримску гробницу у 

Брестовику, Манастир Рајиновац, видиковац ресторана ,,Виногради“ и коњички  

клуб. 

 23. јуна 2016. године - Студијско путовање колектива наше школе донело је и 

потписивање још једног међународног протокола о сарадњи. Током боравака у 

Марибору у Основној школи „Тоне Чуфар“ потписан је протокол о сарадњи наше 

две школе. Протокол су потписали директор ОШ „Свети Сава“ из Врчина и Шпела 

Дрственшек, директорка ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора, Словенија.  

 27. 06. 2016. године -  Чланови планинарске секције узели су учешћа у шумарском 

вишебоју, последњем за ову школску годину, у Липовачкој шуми.    

 27. 06. 2016. године -  Матурско вече је одржано у свечаној сали наше школе. 

Прослави  су присуствовали одељењске старешине, предметни наставници и 

учитељи матураната.  
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 28. 06. 2016. године -  На Видовдан, уручене су ђачке књижице и сведочанства 

матурантима  и свим ученицима наше школе.  

 У реномираном музичком часопису „Етноумље“ објављен је чланак о вокалној етно 

групи наше школе.  

 27. 06. до 01. 07. 2016. године -  Школа је у сарадњи са спортско-рекреативним 

центром ,,Пионирски град” организовала за ученике разредне наставе ,,Дечји летњи 

камп”.  

 И ову школску годину ђаци прваци Основне школе ,,Свети Сава” из Врчина 

посебно ће памтити по томе што су добили своје ђачке униформе. На иницијативу 

родитељa, а уз сагласност одељењских старешина и Директора школе, израђене су 

униформе које су прваци прихватили са одушевљењем. 

 

 

Јул и август 

 

 Током летњег распуста од 11. до 22. 07. 2016. године у нашој школи одржана је  

бесплатна  креативна радионица  за децу и младе под називом „Вредне руке могу 

све“.  Програм  је реализован у организацији школе и Пријатеља деце општине 

Гроцка, а  под покровитељством Града Београда - Секретаријата за спорт и 

омладину. Изложба радова насталих током радионице је одржана у холу школе 22. 

07. 2016. године.  

 

 05. 08. 2016. године -  У знак сећања на све прогнане и страдале Србе поводом 

обележавања 21. годишњице акције „Олуја“, у складу са Законом и Прописима 

огласила се сирена са школске зграде тачно у подне у трајању од једног минута. 

 

 

 

1.3.Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој 

 

Осим  појачаног  дежурства  наставника у  школском  простору, у школи су током 

године реализоване активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ кроз часове 

одељењског старешине и одељењске заједнице, као и кроз радионице у циљу стварања  

безбедних услова за учење и развој  ученика. Активности су реализоване у сарадњи са 

педагошко – психолошком службом и библиотекаром школе. 

Одржана су  и предавање о безбедности деце у саобраћају за ученике наше школе. 

Уређењем просторија у школској згради и школског дворишта створени су услови 

за безбедно и несметано учење и индивидуални развој ученика. 

 

 

1.4.Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

У сарадњи са наставницима трудим се да настава и ваннаставне активности 

подстичу ученике да развијају сопствене вештине учења, њихову креативност, стицање 

функционалних знања  и развој здравих стилова живота. 
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Током школске  године константно сам пратио успешност и напредовање ученика 

анализирајући резултате на тестовима и увидом у успех ученика на крају сваког 

класификационог периода. После сваког класификационог периода вршене су анализе 

реализације плана и програма рада школе са предлогом мера за побољшање резултата и 

квалитета исхода. Рађени су извештаји о успеху ученика на сваком класификационом 

периоду. Стално је праћено оцењивање ученика, изостајање са наставе и правдање 

изостанака.  Остварен је увид у: резултате иницијалних тестова, тестирања знања 

ученика на смотри знања из математике „Мислиша 2016“;  резултате такмичења на нивоу 

Школе, Општине, Града и Републике.  

 Одлични резултати ученика у учењу или спортским такмичењима се посебно 

похваљују и награђују у циљу стимулисања и подстицања ученика на даљи рад и 

напредовање. Приликом прославе школске славе  награђени су књигама сви ученици и 

који су током претходне школске године освојили награде на такмичењима.  

 

 

1.5.Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

У школској 2015/2016. години доста пажње је поклоњено инклузивном раду са 

ученицима који су на почетку школске године дијагностификовани за овакву врсту рада, а 

за шта је задужен Тим за инклузивно образовање. 

У школској 2015/2016. години одржани су сви планирани састанци стручног Тима 

за ИО. У току ове школске године 7 ученика је похађало наставу по ИОПу 2 са сниженим 

стандардима и исходима у складу са потребама ученика и то: један ученик првог разреда, 

три ученика четвртог разреда (за једног ученика план обухвата само област комуникације, 

социјализације и осамостаљивања),  два ученика петог разредаи једна ученица седмог 

разреда. Два ученика су укључена у инклузивно образовање од почетка другог 

полугодишта када је школа добила извештај од Интерресорне комисије којим је такав рад 

дозвољен. Ови ученици су по посебном плану, који је за њих сачињен на почетку школске 

године и ревидиран на полугодишту,похађали наставу и постигли одређене резултате који 

су забележени у извештајима поднетим од стране наставника разредне и предметне 

наставе на крају полугодишта и школске године. Вршена је и усмена анализа рада ових 

ученика на сваком класификационом периоду и на састанцима тима.  

Школа је поднела званичан захтев за ангажовање дефектолога и педагошког асистента,али 

тај захтев није одобрен. Сарадња са родитељима у току ове школске године била је 

одлична. Наставници су  редовно подносили извештаје о раду и напредовању поменутих 

ученика и вршили потребне ревизије планова  у оквиру својих малих тимова који су се 

редовно састајали, тако да је праћење напредовања ученика константно.  

 

Извршен је договор о изради и корекцији педагошких профила и планова за 

наредну школску годину. 

 

1.6.Рад у стручним органима школе 

 

            Учествовао са у раду свих седница Наставничког већа, већини седница стручних 

већа и актива, свим седницама Органа управљања и Савета родитеља. Седнице 

Наставничког већа су увек добро припремљене  и вођене.  

            Стручни органи школе су радили по унапред утврђеним плановима.   
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Вршен је стални увид у рад Одељењских већа, Стручних већа, техничке, финaнсиjско-

рачуноводствене и правне службе.  

 

1.7.Остваривање Развојног плана школе и Самовредновање школе 

 

У току школске 2015/2016. године у циљу процене реализације Развојног плана 

школе вредноване су следеће области:  

* Школски програм и Годишњи план рада;  

* Настава и учење;  

* Ресурси;  

* Подршка ученицима. 

 Развојни план је реализован по утврђеној динамици времена и у складу са 

материјалним ресурсима. Побољшањем услова рада школа ће постићи још боље 

резултате у васпитно-образовном раду. 

У самовредновању рада школе учествовали су стручни органи, Савет родитеља, 

Ученички парламент, Школски одбор установе и директор.  

Извештај о спроведеним активностима из Развојног плана и Самовредновања школе 

директор је поднео Наставничком већу, Педагошком колегијуму, Савету родитеља и 

Школском одбору. 

За следећу школску годину изабране области вредновања и самовредновања  су  

Учење и настава -  Одговорност ученика и начин учења,  Комуникација и сарадња као и 

стручно усавршавање запослених и укљученост у рад матичних стручних друштава и већа, 

организација како би се побољшао квалитет наставе. 

У наредном периоду планира се оснаживање формирањем нових тимова као и 

писање новог Развојног плана. 

 

 

2. КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Контролу рада у установи обављао сам  непосредним увидом у рад запослених или 

анализом остварених резултата рада. Прикупљени су извештajи и пoдaци о раду 

наставника и стручних сарадника на крају класификационих периода и школске године са 

циљем праћења резултата свих видова рада школе и сачињавања извештаја о реализацији 

планова и програма рада. Вршио сам детаљну анализу табела, графичких приказа, 

извештаја и записника Одељењских, Стручних и Наставничког већа. 

 Утврдио сам, на основу уписаних часова, увидом у дневнике рада и извештаје 

одељењских већа, да је одржан предвиђен број часова редовне, допунске, додатне 

наставе, слободних активности и припремне наставе.  

 

 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

3.1.Пријем запослених 

 

Пријем запослених урађен је у складу са Законом о раду и Законом о основама 

система образовања и васпитања. Сва радна места у установи су попуњена запосленима 

који својим компетенцијама одговарају захтевима посла. Сви  запослени су упознати са 
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организационом структуром школе и свог радног места. Према Правилнику о 

критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност 

основног образовања и васпитања( „Сл.гласник РС“, бр. 75/15) Школа је остала без  

половине раног места психолога и у потпуности без логопеда. 

 

3.2.Педагошко-инструктивни и студијско-аналитички рад 

 

Највише времена утрошио сам на поступке праћења реализације планова и 

програма васпитно-образовног рада у школи. Пратио сам изрaду глoбaлних и 

oперaтивних плaнoвa рaдa наставника а педагошко–инструктиван рад је била моја стална 

активност. Посебну пажњу сам обратио на рад приправника и на рад наставника са 

краћим радним искуством.  

На почетку школске године пружена је помоћ наставницима почетницима у 

припремању и планирању наставног процеса. Дата је подршка наставницима у решавању 

конкретних проблема (недисциплина ученика, конфликти ученик-ученик, ученик-

наставник, ученик-родитељ, ученик-остали). Помоћ се одвијала кроз посету часова или 

кроз индивидуални и групни, саветодавни разговор. Обављени су разговори са 

наставницима и одабрана упутства за унапређење рада и побољшање организације 

наставе.  

Сарадња са разредним старешинама се огледала у пружању помоћи у вођењу 

педагошке документације и решавању конкретних проблема у одељењу (изостајање са 

наставе, конфликти међу ученицима, недисциплина, социјални проблеми  и друго). 

Током школске 2015/16. године, сам остварио инструктивни увид и надзор 

образовно-васпитног рада посетом часовa редовне наставе и изборне наставе, 

ваннаставних активности, часова одељенске заједнице, припремне наставе,  слободних 

активности - креативних радионица у продуженом боравку као и угледних часова. 

Подстицао сам наставнике и стручне сараднике да примењују савремене технологије у 

образовно-васпитном процесу и да користе савремене методе и технике учења.  

Приликом посете часовима редовне наставе, као и угледних часова запазио сам да се ови 

ресурси у великој мери користе. Од примењених материјала сачињен је каталог успешне 

наставе „Примери добре праксе“ који ће се користити у припремању угледних часова 

наредне школске године. 

Педагошки надзор сам такође вршио редовном контролом Дневника рада,  

педагошке документације, анализом извештаја наставника и стручних сарадника, 

анализом  успеха ученика на класификационим периодима, полугодишту и на крају 

школске године и одређивањем мера за побољшање истих. Кроз разговоре и дискусију са 

запосленима проналазио сам конструктивна решења у праћењу остваривања Плана и 

програма васпитно-образовног рада. 

 Посебну пажњу сам усмерио на стварање што ефикаснијих тимова и комисија у 

циљу постизања оптималних резултата и климе међусобног уважавања ученика, 

наставника и родитеља.  

 Свеобухватно сам анализирао постојеће стање у школи, вршио избор и одређивао 

приоритете за реализацију постављених циљева који ће нас довести до реализације визије 

„Моја школа''.  

Послове праћења наставе су још радили психолог, педагог и библиотекар.  
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3.3. Професионални развој запослених 

 

Као меру за побољшање квалитета наставе велика пажња је посвећена  сталном 

стручном усавршавању. Највећи број запослених има преко сто сати праћења 

акредитованих програма.  Подстицао сам и иницирао процес самовредновања рада на 

постављању циљева заснованих на високим професионалним стандардима. Подржавам 

континуирани професионални развој. Омогућио сам наставницима да се на основу Плана 

о стручном усавршавању, који је саставни део Годишњег плана рада школе и личног 

плана професионалног развоја стручно усавршавају унутар и ван установе. 

Унутар установе одржавана су стручна предавања и угледни часови. 

           Средства за усавршавање ван установе је обезбедила школа.  

 

 

3.4.Унапређење међуљудских односа 

 

 Трудим се да својом посвећеношћу послу и понашањем дајем пример запосленима 

у установи ради остваривања највиших образовно-васпитних стандарда. 

Рад на унапређењу међуљудских односа је један од приоритетних задатака. 

Већина колектива ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, 

сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка. Међу запосленима развијам 

професионалну сарадњу и тимски рад. Иницирао сам формирање стручних актива и 

тимова. Наставници су се према својим афинитетима, склоностима и могућностима 

самостално опредељивали за рад у појединим тимовима. 

У циљу развијања међуљудских односа два пута годишње организује се излет за 

све запослене у школи. 

 

 

3.5.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Запослени радник школе треба да испуни постављене циљеве, те у процесу 

управљања радном ефективношћу директор врши евалуацију. Циљ евалуације није само 

да се оцени успешност запослених у обављању одређених задатака, већ и да се запослени 

охрабре и да им се помогне у подизању њихове радне успешности. У пракси се користе 

различите димензије које ће бити предмет вредновања: квалитет, квантитет, поштовање 

временских рокова, самоиницијатива, комуникација са колегама, компетенције, 

представљање организације у друштву, преузимање одговорности, активности ван 

обавеза утврђених описом посла, однос према имовини, интерперсонални утицај, 

самосталност у раду.  

У циљу промовисања радне успешности запослених примењивао сам јавна 

похваљивања на Наставничким већима и свечаностима поводом обележавања школске 

славе, а изузетна постигнућа запослених сам такође награђивао и пригодним 

публикацијама.  
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4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ 

 

4.1.Сарадња са родитељима 

 

 Сарадња са родитељима се одвијала на састанцима Савета родитеља и родитељским 

састанцима. Сарадња се обављала и индивидуално по потреби или позиву.  

 Као директор школе изузетно сам заинтересован за добру и конструктивну сарадњу 

са родитељима уз потпуно уважавање, толеранцију и поштовање различитих мишљења у 

циљу добрих партнерских односа у процесу васпитања и развоја ученика. Путем огласне 

табле намењене родитељима као и путем школског сајта, редовно их обавештавам о 

свим, за њих битним догађајима и резултатима у школи. 

 У школи  је установљен „Дан  отворених  врата“ и план реализације када је  

омогућена посета родитеља часовима. Организовани су родитељски састанци за сваки 

класификациони перод, а по потреби и чешће. Сарадња са родитељима се одвијала на 

родитељским састанцима,  групним али и индивидуалним сусретима, посебно за децу 

која су имала дисциплинске прекршаје и за родитеље који су имали социјалне проблеме.  

Организовано је дружење за родитеље ученика наше школе који су учествовали у 

уређењу школског простора: кречењу, фарбању зидова и хобловању паркета у 

учионицама.. 

 Сaрaдња директора и рoдитеља је била најшире и најконструктивније реализована 

на састанцима Савета родитеља школе, као и за време консулатација са координатором и 

председником Савета родитеља.     

  Савет родитеља је своје предлоге, питања и ставове упућивао органу управљања, 

директору и стручним органима установе. Дoпринoс рoдитељa успешнoм рaду директора 

и шкoле се огледао у редовним консулатацијама са наставницима, а по потреби и са 

директором.  
 Одржавани су општи и одељењски родитељски састанци. Нарочито важан рад се 

одвијао у Савету родитеља на подручју организације посета, излета и екскурзија ученика 

као и унапређења васпитно-образовног рада. Правовремено је припремљен и усвојен 

програм излетa, посета и екскурзиja ученикa и  школе у природи.  

 

 

4.2.Сарадња са ученицима 

 

Сарадња са ученицима се огледала у свакодневном праћењу  рада са ученицима 

који су постижу запажене резултате у учењу и  на такмичењима. Вршено је праћење 

ученика који су испољавали неприлагођено понашање на часовима, ваннаставним 

активностима и слободном времену. 

Даване су информације ученицима и родитељима за професионалну орјентацију 

пре уписа у средњу школу. Вођена је брига о ученицима који имају социјалне проблеме 

(нарочито о онима који немају једног или оба родитеља).  
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4.3.Сарадња са органом управљања 

 

Сарадња директора школе са органом управљања је остварена на седницама 

Школског одбора. Редовно обавештавам орган управљања о новим захтевима васпитно-

образовне политике и праксе, обезбеђујем податке који омогућавају органу управљања 

увид у резултате и постигнућа ученика. Такође обезбеђујем упознавање са Годишњим 

извештајем о реализацији васпитно-образовног програма, Финансијским планом, 

Годишњим планом рада установе као и активностима из Развојног плана школе и 

Самовредновања школе. 

 

 

4.4.Сарадња са институцијама и партнерима 

 

Сарадња школе и локалне средине врло је битна те јој лично поклањам велику 

пажњу. Креирам добре односе са институцијама и појединцима. Очекујем да ће клима 

поверења допринети високом рангирању наше школе у окружењу.  

Сарађивао сам са: 

 Министарством просвете, науке и технолошког развоја - континуирано праћење 

документације и прописа 

 Школском управом за Град Београд  

 Секретаријатом за образовање и дечију заштиту 

 Заводом за унапређење образовања и васпитања 

 Осталим стручним институциjaмa 

 Локалном управом Градске општине Гроцка 

 Центром за културу Гроцка 

 Основном музичком школом Гроцка 

 Дoмoм здрaвљa „Миливоје Стојковић“, Гроцка 

 Предшколском установом „Лане“  

 Библиотеком „Илија Гарашанин“ 

 Општинским Центром за социјални рад  

 Предузећимa из Врчина на плану уређења објеката школе и дворишта  

 Основним и средњим школама у општини и граду и тако даље. 

 

 Осим тога редовно сам присуствовао састанцима Актива директора основних школа 

општине Гроцка. 

 

 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

 

5.1.Управљање финансијским и материјалним ресурсима и 

административним процесима 

 

Током школске 2015/16. године редовно сам пратио измене Закона из области 

финансија и подзаконских аката. Сви законски захтеви су испоштовани при управљању и 

руковођењу установом. Према Правилнику о критеријумима и стандардима за 
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финансирање установа које обављају делатност основног образовања и васпитања( 

„Сл.гласник РС“, бр. 75/15) Школа је остала без  половине раног места психолога и у 

потпуности без логопеда. 

У сарадњи са шефом рачуноводства планирам и надзирем финансијске токове, 

приходе и расходе као и примену буџета школе. Управљам финансијским токовима, 

издајем благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.  

Обезбеђивао сам покривеност рада установе потребном документацијом. Старао 

сам се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 

документације. Обезбеђивао тачност административне документације и њено 

систематично архивирање, у складу са законом. Припремао сам извештаје који су 

обухватали све аспекте живота установе и презентовао их надлежним органима установе 

и шире заједнице.  

Планирао сам и надзирао финансијске токове, приходе и расходе као и примену 

буџета школе. Управљао финансијским токовима, издавао благовремене и тачне налоге 

за плаћања и наплате.   

Квалитет рада и правовременост реализације послова пратиле су зараде 

запослених. На време су исплаћена и остала финансијска потраживања. 

Након прикупљених информација доносио сам одлуке о коришћењу новчаних 

средстава  према приоритетима из Финансијског плана.   

Током школске године и летњег распуста извођени су  радови у оквиру адаптације 

централне и подручне школе. Током 2015/2016. године у завршници реализације  је била 

јавна набавка мале вредности – опремање кабинета школе школским намештајем и 

набавка – хобловање паркета у учионицама у централној школи. 

 

Центарлна школа: 

 

  Сваке године се ради на уређењу зелених површина у школском дворишту. 

Постављени су кошеви на терену у централној школи. Терен у школском дворишту у 

централној школи обележен је за кошарку и одбојку. Обележен је паркинг у дворишту 

централне школе. Веома битна је и изградња свечане сале, јер нам она омогућава боље 

услове за презентацију многобројних активности у којима су  ученици наше школе веома 

ангажовани. Опремљена је седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, 

статичним микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“. Набављен је нов електрични 

пијанино за свечану салу. Кабинет за музичку културу унапређен је бим пројектором. 

У току лета 2016. године окречене су просторије продуженог боравка и кабинета 

за ликовну културу.  

 

Издвојено одељење: 

 

У издвојеном одељењу Доња Мала, током прошле школске године, замењена су 

врата  на тоалетима, окречене су учионице,  трпезарија, ходник, зборница, мокри чвор као 

и сам улаз у школу. Побољшан је квалитет видео надзора уградњом укупно осам камера 

Офарбана су сва врата у школи. Урађена је ограда око школе у дужини од 35 метара 

(бетонски парапет, горњи део ограде је метални). Урађен је потпорни зид у дужини од 50 

метара изнад школског терена и 56 метара ограде око школске зграде, што укупно чини 

106 метара ограде у подручној школи. Асфалтиран је део између ограде и пута. Сваке 
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године сарадњом родитеља и школе ради се на санацији, одржавању и улепшавању 

постојећег школског објекта.  

Школске активности су диктирале да обим послова буде чак и повећан и 

проширен у односу на претходну годину због опремања кабинета и уређења школе.  

Школска година је на време почела, 1. 9. 2015. године, а на време су завршене и све јавне 

набавке.   

 Са завршетком грађевинских радова и опремањем кабинета наша школа је постала 

једна  од  модернијих и најуређенијих школа на општини и територији Београда. 

 

 

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

Редовно сам пратио измене закона из области финансија и подзаконских аката. 

Законски захтеви су испоштовани при управљању и руковођењу установом. 

 

6.1.Израда општих аката и документације установе 

 

У сарадњи са секретаром школе припремљени су: 

- Статут школе 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа 

- Правила понашања у установи 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

- Пословник о раду органа управљања 

- Пословник о раду  Савета родитеља 

- Пословник о раду Наставничког већа 

- Пословник о раду Ученичког парламента 

- Правилник о организацији и систематизацији послова 

- Појединачни колективни уговор 

- Правилник о раду (Уговор о раду) 

- Правилник/акт о процени ризика 

- Правилник о противпожарној заштити 

- Правилник о организовању и спровођењу испита 

- Правилник о похвалама и наградама, ученику генерације 

- Правилник о коришћењу службеног возила- ђачког аутобуса 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду 

- Остало 

 

 

6.2.Примена општих аката и документације установе 

 

 

Инсистирам на поштовању прописа и општих аката школе као и на вођењу 

установљење документације. 
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ЗАВРШНА  РЕЧ  ДИРЕКТОРА 

 

Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше 

школе је реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису 

нека буду заборављене. Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује 

култура понашања и уважавања личности, у којој владају хармонични односи и сви се 

лепо осећају, а љубав треба да буде она покретачка снага са којом све почиње  и траје. 

Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу. Покретач је готово 

свих културно-образовних и спортских активности и активни је учесник у већини  

акција  и манифестација везаних за место и околину.  

За време летњег распуста школа је суорганизатор велике културне 

манифестације у Врчину „Крени коло“ са учешћем међународних културно– 

уметничких друштава. Такође се у школи за време летњег распуста организују и 

едукативне креативне радионице.  

Школа ће  и у наредној години наставити интензивну и плодоносну сарадњу са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Школском 

управом Београд, Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда, 

Градском општином Гроцка. 

Културне везе са Београдом су доста добре, а на нивоу локалне заједнице 

развијена је изузетна сарадња са Центром за културу у Гроцкој и Основном 

музичком школом.  Ученици могу да користе школску библиотеку са фондом књига 

који се стално обнавља као и сеоску библиотеку која је огранак Библиотеке града 

Београда.  

Убудуће свестрано ћемо се трудити да унапредимо читалачку писменост ученика 

као и знања из математике и  осталих природних наука, како бисмо животе младих људи 

позитивно орјентисали ка образовним и животним вредностима. 

Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. године 

одвија се и сваке године продубљује међународна сарадња наше школе са Српском 

гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, Румунија. 2015. године међународна 

сарадња је проширена и наступом вокалне етно групе наше школе на „Данима 

српске културе“ у Сегедину, Мађарска, а такође је потписан и протокол о сарадњи са 

Међународним фондом јединства православних народа и председницом Српског 

одељења овог Фонда госпођом Наталијом Коцев. Од јуна 2016. године успостављена 

је и међународна сарадња са Основном школом „Тоне Чуфар“ у Марибору, 

Словенија.  Успоставили смо и сарадњу са Амбасадом НР Кине, те се у нашој школи 

учи и кинески језик, као факултативни предмет.  

Све активности које су до сада организоване у школи у ван ње прате визију и 

мисију наше школе да кроз квалитетан  рад у редовној настави наши ученици постижу 

све боље резултате на завршном испиту и такмичењима, да  развијамо креативност 

ученика кроз ваннаставне активности и да негујемо здрав дух и здраво тело кроз  

одлично организован спортски живот. 

 

       Директор 

      ___________________ 

         Добрица Синђелић 
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ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЕ   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА” У ВРЧИНУ, 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ,  РАЗМАТРАН ЈЕ И УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  15. септембра  2016. ГОДИНЕ. 

 

 

У Врчину, 15. 09. 2016.г.                         

 

                                                        

                       Председник Школског одбора 

 

                    ____________________________ 

                        Мирјана Јашић 
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