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Извештај о раду директора школе 
 

 

 

Извештај о раду директора школе се односи на период од 12.12.2008. 

године, када је садашњи директор школе одлуком Школског одбора постављен 

за вршиоца дужности директора школе, па до 31.08.2009. године. 

У свом раду, директор школе се придржавао члана 61. Закона о основама 

система образовања и васпитања, који дефинише његове надлежности и 

одговорности, а то су: 1) законитост рада и успешно обављање делатности установе, 2) 

планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања, 3) старање о 

осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада, 4) старање о 

остваривању развојног плана установе, 5) организација педагошко-инструктивног увида и 

надзора и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача 

и стручног сарадника, 6) планирање стручног усавршавање запослених, 7) предузимање 

мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и у 

случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и 

ученике, 8) старање о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа, 9) сазивање и 

руковођење седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без 

права одлучивања, 10) усмеравање и усклађивање рада стручних органа у установи, 11) 

сарадња са родитељима деце, односно ученика и са другим организацијама, 12) редовно 

подношење извештаја о свом раду органу управљања. 

Извештај се односи на најбитније конкретне активности које је садашњи 

директор школе обављао у назначеном периоду и исте ће бити приказане 

хронолошким редом: 

 

 12. децембар – договори у вези са снимањем емисије „Инвазија“ ТВ ИН 

 13. децембар – обављена је незванична примопредаја између бившег 

директора и новопостављеног вршиоца дужности директора школе 

 15. децембар – в. д. директора школе је депоновао потпис у Суду 

 16. децембар – реализовани су ранији договори и у школи је снимљена 

емисија РТК „Радознало огледало“ 

 17. децемар - в. д. директора школе је депоновао потпис у Трговинском суду и 

Трезору 
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 19. децембар – разговори са адвокатом Милетом Миладиновић у вези са 

судским поступцима у којима учествује Школа 

 22. децембар – обележавање Дана школе 

 23. децембар – у сарадњи са Скупштином града је обезбеђено 60 ђачких 

столица и 30 ђачких клупа и исте су током дана испостављене Школи 

 24. децембар – у сарадњи са председником синдиката у школи је 

организована свечана подела пакетића за децу запослених 

 29. децембар – разговори са представницима ТА „Крагујтурист“ и договори о 

наставку реализације започете садрадње у вези са екскурзијама ученика за 

школску 2008/09. годину 

 29. децембар – договор о даљој сарадњи школа са директором ОУ  „Браћа 

Миладиновци“ из  Куманова 

 30. децембар – договор са Јовом Радмиловићем, власником молерске радње 

СЗР „Јова“, у вези са кречењем учионица 

 30. децембар – Новогодишњи пријем код градоначелника г-дина Верољуба 

Стевановић 

 12. јануар – завршни договори са Гораном Јовановић, колачарем за 

обележавање школске славе Светог Саве 

 14. јануар – ученици млађих разреда су отпутовали на зимовање на Руднику 

 15. јануар – расписан је конкурс за директора школе 

 16. јануар – утврђено је да је колачар за следећу школску годину г-дин 

Зоран Милутиновић 

 17. јануар – непознати извршиоци су упалили са спољашње стране 

прозорски рам у кухињи 

 25. јануар – долазак гостију из Македоније 

 05. фебруар – гост школе је био Недељко Попадић и у школи је у 

организацији ИК „Витез“ снимана емисија која ће бити емитована на ТВ 

Канал Д 

 09. фебруар – утврђени су термини екскурзија 

 13. фебруар – потписан је уговор о учешћу школе у пројекту „Размишљај 

природно“ 

 19. фебруар – потписан је уговор и преузет пакет АDSL – ISDN, који је 

инсталиран 24. фебруара, а „пуштен у рад“ 16. марта 

 26. фебруар – учешће у раду скупа у Београду – „Ка квалитетнијем 

образованју у Србији – допринос PISA испитивања“ 

 27. фебруар – договор са представником ЈП „Чистоћа“б да из просторија 

школе одвозе стари папир који сакупљају ученици 

 02. март – састанак у Скупштини града са градоначелником Верољубом 

Стевановић, Сашом Миленић, Драгославом Милошевић и начелником 

Школске управе у вези са јубиларним наградама за запослене 

 02. март – отворен је дисциплински поступак против ученика Лазара 

Максимовић 

 03. март – потписани су уговори за извођење екскурзија ученика са ТА 

„Крагујтурист“ 
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 04. март – обезбеђени су роковници са логом школе који су планирани за 

поклоне за посету ОУ „Браћа Миладиновци“ и плакати за упис првака (цена 

10.776,35 динара, реализатор „Графопромет“) 

 04. март – почетак процедуре у вези са санацијом кровног покривача и олука 

 05. и 06. март – обезбеђен је, у сарадњи са Домом здравља Станово, преглед 

ученика против вашљивости и одржано је прикладно предавање 

 06. март – реализован је „Осмомартовски вашар ученичких радова“ 

 06. март – у сарадњи са ЈКП „Зеленило“, обезбеђене су вреће за PET- 

амбалажу 

 07. март – у школи је одржано Општинско такмичење из математике са 

рекордним бројем учесника (око 650), којима је по први пут омогућена 

скромно послужење и сокови 

 09. март – у част жена запослених у школи, скромно је обележен Дан жена 

 09. март – обезбеђен је превоз за ученике и запослене за пут у Македонију 

 10. март – израђен је нацрт пројекта „Учитељ у кући“ који је упућен 

Скупштини града и Националној служби за запошљавање, али нажалост, 

иако је оцењен одличном оценом, исти није реализован због целокупне 

економске ситуације 

 11. март – отпочеле су активности у вези са израдом „Летње учионице“ 

 12. март – потписана је Изјава о партнерству са НВО „Рроманипен“ 

 16. март – договори у вези са одласком у Македонију 

 17. март – презентација и продаја књига ИК „Мебијус“ 

 18. март – ученицима је омогућено предавање предтавника ПУ Крагујевац 

на тему „Заштита деце на интернету“ 

 20. март – заказивање и договори у вези са снимањем емисије Инвазија ТВ 

ИН у школи (снимање 02. април, емитовање 05. април) 

 25. март – званична посета школи од стране представника Скупштине града 

г-ђа Лела Макојевић и г-дин Драгослав Милошевић 

 18. март – почетак активности у вези са прославом матурске вечери ученика 

осмог разреда 

 25. март – присуство огледном часу колегинице Јасмине Мандић 

 27. март – у сарадњи са Скупштином града преузет репрезентативни 

материјал у сврху поклона званичницима са којима ће бити остварени 

контакти током боравка у Македонији 

 28. март – договор са представницима Предшколске установе о 

интензивирању сарадње у наредном периоду 

 31. март – почетак реализације договора са Саветом родитеља и Школским 

одбором о интензивирању маркетиншког оглашавања школе на локалним 

телевизијским станицама 

 О1. април – у школском дворишту спроведена акција засађивања ружа 

ученика млађих разреда у оквиру пројекта „Размишљај природно“ 

 О1. април – у сарадњи са Саветом родитеља, директор школе донео одлуку 

да ученици школе који учествују на Окружним такмичења као новчану 
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награду добијају 300,00 динара, а ученици који учествују на Републичким 

такмичењима 500,00 динара 

 О2. април – обезбеђен превоз за ученике млађих разрда до Дечјег 

позоришта, где су учествовали на Фестивалу 

 О3. април – договори са Зораном Павловић и представницима Предшколске 

установе у вези са обележавањем Светског дана Рома у школи, који је 

реализован приредбом одржаном 08. априла у нашој школи; том приликом је 

гиост школе био и начелник ПУ Крагујевац г-дин Ђоровић, који је уручио 

награде ученицима који су освојили награде на конкурсу 

 О3. април – разговори у вези са сређивањем ограде 

 О3. април – у школу стигла сагласност Министра просвете о постављењу 

директора школе 

 О4. и 05. априла – реализована једнодневна екскурзија ученика који 

похађају верску наставу 

 О8. април – присуство огледном часу колегинице Бранке Живковић 

 О8. април – потписани уговори са ТВ Канал 9 (29.500,00 динара) и РТК 

(24.250,00 динара) у вези са емитовањем рекламе школе 

 09. оо 12. априла – боравак у Македонији 

 1О. април – школу је посетила г-ђа Надица Миленковић, просветни 

инспектор 

 13. април – почели радови на санацији кровног покривача и олука 

(441.450,00 динара, средства обезбедила Скупштина града) 

 14. април – разговори са просветним инспектором г-ђом Надицом 

Миленковић 

 14. април – почетак активности у вези са потписивањем претплатничког 

уговора са Теленором по питању набавке мрежних телефона за све 

заинтересоване запослене 

 15. април – гостовање директора школе у емисији РТК „Мозаик“ 

 15. април – увођење видео надзора и алармног система у школи – радови 

завршени 19. маја (388.480,31 динара, извођач радова WATCHOUT 

SECURITY) 

 16. април – заједнички родитељски састанак за родитеље предшколаца и 

прикладна приредба за будуће прваке 

 16. април – реализована је изложба ученичких радова, симболично 

продајног типа, под називом  „Весели Ускршњи вашар“ 

 26. април – окречени су кабинети за биологију и хемију и окрпљена ударна 

оштећења у кабинетима за историју, географију, математику (Д) и српски 

језик (Д) 

 28. април – на огради школског дворишта истакнута обавештења о забрани 

шетања кућних љубимаца и употреби моторних возила у школском 

дворишту (2.336,00 динара налепнице + 5992,00 динара плексиглас) 

 29. април – поновно депоновање потписа директора школе у Трезору и Суду 

 04. мај – радни састанак у Скупштини града – „Крос РТС-а кроз Србију“ 

 06. мај – пријем у Скупштини града поводом Дана града 
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 06. мај – учешће ученика млађих разреда на Ђурђевданском карневалу 

 09. мај – окречена стоматолошка ординација (8.400,01 динара) 

 11. мај – почетак радова на изградњи „летње учионице“ (491.045,20 динара) 

 12. мај – присуство обележавању крсне славе МЗ Палилуле 

 13. мај – набављена два комплета за прву помоћ (13.050,80 динара) 

 15. мај – сређивање рачунара и договор о изради школског сајта (цена услуга 

450 € у противдинарској вредности) 

 15. мај – екскурзије ученика првог, другог и трећег разредеа 

 15. мај –  присуство обележавању Дана школе „Мома Станојловић“ 

 16. мај – присуство на „Меморијалу Душан Милошевић“ у Страгарима 

 16. мај – излет ученика на Бешњају 

 19. мај – присуство обележавању Дана вртића „Бубамара“ 

 21. мај – у посети школи била г-ђа Надица Миленковић, просветни 

инспектор 

 22. мај – екскурзија ученика петог, шестог и седмог (директор школе путовао 

са ученицима и одељењским старешинама) разреда 

 25. мај – радни састанак на тему „Успостављање интегрисаног праћења 

ромске деце/ученика“ 

 28. мај – „отварање“ кабинета за информатику, „летње учионице“ и видео 

надзора 

 28. мај – присуство огледном часу колегинице Гордане Миловановић 

 28. мај – посета школи матураната рођених 1984. године 

 30. мај – присуство прослави Дана школе ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић“ 

 05. јун – завршени радови на сређивању ограде (цена услуге 20.000,00 

динара) 

 05. јун – приредба поводом Дана животне средине 

 08. јун – радни састанак партнера на пројекту у организацији НВО 

„Рроманипен“ 

 11. јун – радни састанак у школи на тему „Образовање Рома“ 

 15. јун – састанци стручних већа са предверзијом поделе одељења на 

наставнике 

 17. јун –  почетак разговора и активности у вези са реконструкцијом грејне 

инсталације у школи 

 29. јун – набављена два штампача (21.940,00 динара) 

 02. јул – радни састанак са представницима НВО „Рроманипен“ 

 03. јул – у посети школи била г-ђа Лела Макојевић 

 08. јул – завршене све активности у вези са полагањем квалификационих 

испита и уписом ученика у средње школе, пошто су распоређена и последње 

две ученице које суостале нераспоређене у првом уписном кругу 

 14. јул – на рачун школе уплаћен новац за исплату јубиларних награда 

запосленима 

 15. јул – набављено мајице са логом школе за ученике (цена 16.974,00 

динара) 



Иѕвештај о раду директора школе Страна 6. 

 

 15. јул – завршени радови на санацији кровног покривача и олука 

 17. до 26.  јула – директор школе био одсутан из школе због коришћења 

годишњег одмора 

 14. до 27. јул – активности у вези са пројектом „Бесплатни уџбеници за 

ученике првог разреда основне школе“ 

 14. август – набављени лап-топ (39.499,00 динара) и обновљена компјутерска 

опрема у школи (38.879,00 динара) 

 17. август – формирана и друга „летња учионица“ у школском дворишту 

 17. август – у разговорима са г-ђом Славицом Отовић договорено да у школи 

буду формиране три групе предшколаца, пошто ове године се за нашу школу 

изјаснио рекордни број предшколаца (око 80) 

 19. август – набављен модем за бежични при-пејд Теленор интернет 

(3.900,00 динара) 

 23. август – расходовани школски намештај из поткровља боравка уклоњен 

 25. август – присуство Семинару стручних сарадника и директора школа 

 25. август – бетониран део стазе између улаза за ђаке (54.988,00 динара) 

 31. август – присуство Састанку стручног тима за спровођење плана 

активности пре и у току пандемије грипа H1N1. 

 

У периоду на који се извештај односи, одржано је 14 седница 

Наставничког већа, 5 седница Педагошког колегијума, 8 седница Школског 

одбора и 7 седница Савета родитеља, као и 7 састанака Актива директора. 

На овај начин је остварена потпуна јавност рада директора школе, који је на 

свим овим седницама благовремено обавештавао запослене, органе 

управљања и родитеље о корацима које је чинио у свом раду, као и одлукама 

и мерама које је предузимао. Посебна пажња је вођена при располагању 

средствима са рачуна ђачког динара, и захваљујући успостављеној сарадњи 

са председником и члановима Савета родитеља, све одлуке по овом питању 

су доношене заједнички и уз поштовање комплетне Законом одређене 

процедуре. 

 

 

 

  

  Подносилац извештаја 

Дана 11.09.2009.  године 

У Крагујевцу 
  

  Мр Слободан Б. Живановић, директор школе 

 


