ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
У ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОДИНИ

Нови Београд, септембар 2018. године

Достављам вам Извештај о реализованим активностима из различитих подручја рада, које
су део Годишњег плана рада директора школе, за школску 2017 /18. годину на основу
Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 88/17,
Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гл.РС“ бр. 55/13) и Закон о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС“ бр. 68/15) и
Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатности основног образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 45/18) .
Време
IX

Подручје послова
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ:
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Благовремено сам извршила планирање и програмирање рада школе,
организовала остваривање програма образовања и васпитања и осталих
активности установе.
Извршила поделу задужења у обављању образовно-васпитног процеса током
школске 2017/2018. године: (израда четрдесеточасовне радне недеље; подела
разредних страрешинстава);
Давала упутстава и смернице при изради планова рада стручних органа и
стручних већа, планова рада у продуженом боравку ученика и слично;
Учествовала сам у припремању, сазивању и руковођењу седница
Наставничког већа;
Учествовала у изради и реализацији Годишњег плана рада школе за
2017/2018. и изради Извештаја о остварености Годишњег плана школе.
Реализовала планиране посете часовима наставника за текућу школску
годину;
Вршила праћење, усмеравање и усклађивање рада стручних већа, тимова и
комисија водећи рачуна да све актуелне и важне теме буду обухваћене;
Руководила и планирала рад Стручног актива за Равојни план школе, Тима
за самовредновање рада школе, Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, Тима за стручно усавршавање запослених у
образовању;
Планирала и координисала рад стручних служби у школи;
Обезбедила потребан наставни кадар за неометано одржавање наставног
процеса у школској 2017/2018., као и неопходне услове за рад;
Планирала дежурства наставника;
Програмирала распоред редовне наставе и распоред осталих облика
образовно-васпитног рада;
Планирала и координисала рад административне и финансијске службе;
Учествовала у планирању и реализацији активности везаних за такмичења
ученика;
Учествовала у планирању и реализацији екскурзија и наставе у природи;

Учествовала у планирању и реализацији активности везаних за полагање
пробног и завршног испита ученика осмог разреда и уписа у средње школе;
Учествовала у планирању и реализацији у подели задужења при попису
школске имовине;
Учествовала у планирању и реализацији Дечије недеље;
Учествовала у планирању и реализацији прославе Светог Саве;
Учествовала у планирању и реализацији прославе Дана школе;
Учествовала у припремању и ажурирњу школске документације;
Пратила стручну литературу, приручнике и часописе за директоре школа;
Пратила законске новине, правилнике и прописе из области образовања.
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
 Формирала сам Педагошки колегијум од руководилаца Одељењских
већа, Стручних већа, педагога и психолога.
 Одржала четири састанка где се радило на доношењу одлуке о примени
индивидуалних образовних планова у оквиру инклузивног образовања и
размењиване су информације о стручном усавршавању наставника и
стручних сарадника.
 Договарали смо се о динамици одржавања састанака и темама стручних
већа за области предмета.
 Договарали смо се о организацији колективних врата и отворених дана
школе.
 Радили смо упознавању са резултатима вредновања примене ИОП-а.
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Формирала сам Тим за самовредновање и учествовала у изради Плана за
самовредновање за школску 2017/2018. годину.
Као члан тима учествовала у избору кључних области и подручја
вредновања, инструмената, узорка за спровођење испитивања и подели
задужења за процес прикупљања података и обезбеђивање доказа. Имала
сам увид у прикупљање упитнике који је израђен за потребе
самовредновања рада школе. Учествовала у договорима о спровођењу
обраде података и у изради извештаја.
Као стални члан тима учествовала сам у изради и реализацији
Развојног плана школе:

Етос:
 Учествовала сам у изради Плана стручног усавршавања за школску
2017/2018. годину у оквиру установе и акционог плана за његову
реализацију. Пратила и усмеравала стручно усавршавања запослених,
трудећи се да се испоштује принцип равномерне заступљености свих
запослених.
 Подстицала сам професионални развој запослених и развијање






компетенција наставника избором семинара из Каталога стручног
усавршавања.
Финансијски сам подржала учешће на акредитованим семинарима и
трбинама који су организовани у школи или ван школе за наставнике и
стручне сараднике и остале запослене.
Подстицала сам учешће наставника
са стручним радовима на
конкурсима, конференцијама и конгресима.
Предузимала сам мере за унапређивање и усавршавање рада наставног
особља и стручних сарадника посећујући јавне, угледне и отворене
часове.
Подстицала сам индивидуално усавршавање уз коришћење стручне
литературе и часописа из домена наставе и школства, а посебно за
квалитетнију израду ИОП-а за ученике са сметњама у развоју или
надарене.


Радила сам на спровођењу мера безбедности ученика и запослених током
боравка у школи, као и безбедности школске имовине и личне имовине
запослених, кроз сарадњу са школским полицајцем, представницима МУП-а
Градске општине Нови Београд и МУП-а Београд из одељења за
криминалистику и малолетничку делинквенцију. У школи се спроводио
пројекат „Основи безбедности деце“ за ученке 4. и 6. разреда. За ученике V
разреда организована су предавања у оквиру пројекта „Подизање свести деце и
младих о безбедности у саобраћају“ који је реализовала Интернационална
полицијска асоцијација (ИПА)- регија Београд. Предавања су обухватала
следеће теме: Опрезно преко улице, Правила понашања у саобраћају (Деца
пешаци, бициклисти, мотоциклисти и возачи ролера), Подсетник за одрасле
возаче и др.
Радила сам на побољшању, заштити и безбедности ученика, запослених и
објекта кроз:
ефикаснији рад ноћног и дневног обезбеђења,
одржавањем видео-надзора школе и уградњом (3) камере са широм
резолуцијом;
повећањем броја дежурних наставника и редовним праћењем евиденције у
књизи дежурства,
сарађивала сам са Министарством унутрашњих послова кроз активности
везаних за безбедност ученика и запослених.
едукативна и превентивна предавања, представника МУП-а одржана за
ученике на тему „Злоупотреба психоактивних супстанци“ и „Злоупотреба
ИКТ технологије“,
одржане одељењске заједнице и родитељске састанаке ученици и родитељи
су упознати са Правилником о понашању и обавезама ученика, родитеља и
наставника и са Протоколом о поступању у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање. Подељен им је Кућни ред у виду флајера.

Подршка ученицима:
Учествовала сам у организацији свечаног пријема првака.
У оквиру сарадње са даровитим ученицима пратила сам и подстицала
њихову укљученост у рад секција, додатне наставе и такмичења.
Подстицала сам укљученост ученика у допунску, секције и слободне
активности.
Одржала сам одељењска већа на којима су идентификовани ученици за
које је потребно направити индивидуализоване или ИОП-а планове и
томе прилагодити рад са ученицима.
Промовисала сам најуспешније ученике како би постигли позитивну
слику код осталих ученика. Ученици који су носиоци дипломе „Вук
Караџић“, спортисти генерације и ученица генерације су представљени и
награђени пригодним књигама на родитељским састанцима који су
одржани поводом завршетка њиховог осмогодишњег школовања.
Постигнућа ученика:
Учествовала сам у анализи резултата које су ученици постигли на такмичењима.
Ученици су били веома успешни из већине предмета. На општинским
такмичењима је прво, друго или треће место освојило 93 ученика. На градским
такмичењима је прво, друго или треће место освојило 45 ученика и на
републичким такмичењима ученици су освојили 6 првих, 5 других и 2 трећа
места.
Настава и учење:
У оквиру педагошко-инструктивног и саветодавног рада континуирано
је вршен увид у васпитно-образовни процес и праћен рад наставника и
стручних сарадника.
Водила сам индивидуалне и групне разговоре са наставницима у процесу
планирања и припремања наставног процеса и увођењу иновација у рад
кроз примену искустава са стручних семинара за школску 2017/2018.
Водила сам индивидуалне и групне разговоре са родитељима о којима су
сачињени записници и саставни су део педагошке документације;
Водила сам инструктивни рад на седницама стручних органа;
Водила сам инструктивни рад са члановима Стручног већа за Развојни план
школе, Тима за самовредновање и осталих тимова;
Информисала све интересне групе у школи о важним сегментима рада и
живота у школи;
Посећивала сам часове редовне наставе, ваннаставних активности, вршила
увид у годишње, месечне и дневне припреме, као и у индивидуалне
образовне планове, свеске за формативно оцењивање.
Контролисала вођења педагошке документације током године.
Контролисала попуњавања Књиге дежурства.

Пратила и контролисала извештаје школских тимова.
Усмеравала рад на изради новог Школског програма.
Пратила израду индивидуалних образовних планова ученика.
Учествовала у евидентирању појачаног васпитног рада са ученицима од
стране одељењских старешина и стручних сарадника;
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На основу законских овлашћења током школске године сам доносила
решења, разматрала молбе, приговере запослених, ученика и родитеља
школе, одлучивала о њиховим правим, обавезама и одговорностима.
Била члан комисије на полагању приправника у оквиру процедуре увођења
у посао приправника, а ради пријаве кандидата за полагање испита за
лиценцу у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
Учествовала сам у одабиру материjала и изради летописа.
Подстицала сам посете ученика Сајму науке, Сајму књига, биоскопским и
позоришним представама, одељењским приредбама.
Подстицала сам и подржала приредбу поводом Дана европских језика
којој су присуствовали преставници италијанског и француског културног
центра. За Нову годину организоване су новогодишње представе.
Приредбом је обележен Дан Светог Саве. Гости школе су били српски
витезови - удружење Свибор. Приказали су своје вештине вежбања и
надметања, предшколцима и ученицима од I до IV разреда. У оквиру
недеље посвећене Светом Сави за ученике од првог до шестог разреда
организована су одељенска и међуодељенска такмичења у: скоку у даљ,
бацању медицинке са рамена и надвлачењу конопца у циљу подсећања на
традиционалне српске игре.
Подржала сам организацију Недеље спорта у сваком полугодишту.

Подржала сам сарадњу са Црвеним крстом:
Прикупљањем чланарине од стране ученика.
Учешћем у трци „Трка за срећније детињство“.
Хуманитарној акцији „Један пакетић, много љубави“.
Организована је обука из области пружања прве помоћи за 1 одељење
шестог разреда.
Организовањем обуке и припремом ученика за такмичење из прве
помоћи. Обука је обухватала ученике још 4 школе.
 У сарадњи са Минисарством просвете, науке и технолошког развоја
организовала сам полагање испита за добијање лиценце наставника и
педагошких саветника.
 Учествовала сам на састанцима које је Министарство просвете, науке и
технолошког развоја организовало.
 Школу је посетио министар просвете, науке и технолошког развоја Младен
Шарчевић и помоћница министра за основно образовање Весна
Недељковић приликом наставка сарадње са компанијом „Књаз Милош.“

Подржала сам реализацију следећих пројекта у школи:
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У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
укључили смо се у пројекат Е – просвета, Електронски дневник.
Подржала сам учешће у пројекату Предузетне школе – Универ Експорта
и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја
припремљен је Програм стручног усавршавања „Покренимо нашу децу“
који је реализован у другом полугодишту и добио је статус програма од
јавног значаја. Програм је намењен учитељима са циљем промоције
здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета код деце од
1. до 4. разреда основне школе; развијање компетенција наствника како
би утицали на правилан психофизички развој и унапређивање
дидактичко-методичке компетенције наставника разредне наставе за
програмирање и планирање програма вежби превенције код ученика.
Програмом су предвиђене свакодневне петнаестоминутне физичке
активности за ученике.
Министарство омладине и спорта је омогућило да наставници физичког
васпитања реализују један час спортског вежбања за ученике млађих
разреда кроз пројекат „Спорт у школе“.
Реализовали смо и пројекат „Од мале лиге до шампиона“ који су
покренули тв канали Спорт клуб и Ултра са Кошаркашким савезом
Србије. Циљ пројекта је био оспособити ученике да самостално играју
кошарку и едуковати наставнике разредне наставе да поменуте садржаје
реализују на редовним часовима.
Подржала сам учешће ученика првог разреда и деце из припремног
предшколског програма у ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји“
компаније Форма идеале.
Учествовала сам у реализацији пројеката „Професионална орјентација на
преласку у средњу школу“ у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и ГИЗ-а.
Учествовали смо у пројекату Универзитета у Београду који се односи на
изарду методолошких оквира за третман јавних зграда са аспекта
енергетске ефикасности у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност у
јавним зградама“.
Конкурисали смо за доделу средстава за реализацију пројекта
Инвестиција и инвестиционо одржавања објекта у оквиру програма
расподеле инвестиционих средстава за 2017. годину код Министарства
просвете, науке и технолошког развоја:
Санација објекта - извођење грађевинских и грађевинскозанатских радова на замени пода фискултурне сале и замене дела
кишне канализације.
Опремање
школе
информационом
технологијама
за
осавремењавање и унапређивање наставе.
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Коришћење финансијских средстава
Учествовала сам у изради финансијског плана и на основу њега и потреба
запослених школе одобравала наменско коришћење финансијских
средстава у сарадњи са Школским одбором. Средства су се рационално
користила са циљем побољшања материјално-техничких и просторних
услова. Планирали смо набавку потрошног материјала, набавку нових
наставних средстава и учила и средстава за одржавање инфраструктуре
школе.
У школи су извршене следеће санације: окречено је 7 учионица, део ходника
и степеништа на првом спрату, чекаоница и стоматолошка амбуланта,
ходник испред канцеларије психолога. Опремили смо 7 учионица и кабинет
веронауке новим школским намештајем. Купили смо 5 белих табли, траку за
трчање за потребе наставе физичког васпитања. Добили смо од Уникредит
банке, уз посредство родитеља донацију од 15 рачунара. Опремили смо
школу са још 15 рачунара, 3 велика монитора и 2 пројектора. Обогатили смо
књижни фонд библиотеке за око 70 књига у вредности од 30.000,00. динара.
У школском дворишту на иницијативу родитеља је постављено је 5 клупа.
Извршена је санација равног дела крова изнад кабинета физике и биологије.
Промењен је под у кабинетима српског језика, припремном и веронауке.
Поручено је 13 врата за учионице/кабинете. Саниране су чесме, вентили и
лавабои по школи.
У оквиру реализације пројекта Е- просвета, ради увеђења електронског
дневника све учионице су опремљене компјутерима. Појачана је интернет
мрежа у оквиру школе и до ње.
За потребе пројекта Универ експорта „Предузетне школе“ набављен је
дрон, лаптоп и обезбеђен веб хостинг са интернационалним доменом.
Редовно се уклањају графити са спољашњих зидова школе и одржава
школско двориште, одржавају се акваријуми, зелене површине. Зидови
холова се и даље уређују урамљеним дечјим радовима и фотографијама,
одржава се расвета у дворишту и на спортским теренима. Набављена су
нова наставна средства која су наставници потраживали.
Након спроведеног поступка прикупљања понуда преко Портала јавних
набавки закључени су уговори у вези са обезбеђењем објеката школе са
дистрибуцијом дневног оброка - ручка и снабдевања струјом.
Учествовала у спровођењу јавних набавки за куповину школског намештаја
и рачунарске опреме.
Учествовала у спровођењу јавних набавки хемијских средстава за чишћење,
алат и ивентар, канцеларијски материјал, водоинсталатерски материјал,
електро материјал.
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Школским одбор је одржао 7 седница у шк 2017/2018. години. На седницама
поред чланова одбора и директора школе присуствовали су председник
синдиката, представник Ученичког парламента и секретар (записничар). На
свим седницама је постојао кворум.
Сарађивали смо када је:
 доносио општа акта из своје надлежности;
 доносио Годишњи план рада, школски програм, Развојни план и усвајао
извештаје о њиховом остваривању;
 усвајао Извештај о раду школе, Извештај о раду директора школе,
Извештај о финансијском пословању школе;
 утврђивао предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 доносио финансијски план установе;
 одлучивао о давању у закуп школских просторија;
 бринуо се о потпуном, благовременом и тачном информисању
запослених о питањима значајним за живот и рад Школе;
 усвајао извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 именовао чланове Стручног актива за развојно планирање;
 измене и допуне Плана набавки за 2017. годину;
 доношење Плана јавних набавки за 2018. годину;
 начин и поступак заштите и безбедности ученика за време остваривања
образовно-васпитног рада и других активности које организује установа,
у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе;
 разматрао питање увођења ђачких униформи;
 у јуну је одржана је последња седница Школског одбора у старом сазиву
а 10. јула је одржана конститувна седница новог сазива Школског
одбора.
Област Етос – Подручје партнерство са родитељима - Савет родитеља
На основу члана 48. Закона о сновном образовању и васпитању сарађивала
сам са родитељима/старатељима ученика кроз Савет родитеља, индивидуалне
разговоре и присуствовње родитељским састанцима. Подстицала сам неговање
партнерских односа са родитељима/старатељима ученика, заснован на
принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом
сарадње са породицом, школа је дефинисала области, садржај и облике сарадње.
Трудила сам се да родитеље/старатеље детаљно информишемо, укључимо у
наставне и ваннаставне активности школе, да их консултујемо приликом
доношења одлука везаних за безбедоност, организацију и финансијска питања, с
циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања
свеобухватости и трајности васпитно-образовних утицаја.
Савет родитеља је у шк 2017/2018. години одржао 4 састанка и
реализовао следеће садржаје:
Конституисање Савета родитеља.
Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2017/18. годину.
Разматрање Плана рада припремног предшколског програма за шк.
2017/18.

Разматрање Извештаја о раду школе у шк. 2016/17. годину.
Разматрање Извештаја о раду директора школе у шк. 2016/17. годину.
Разматрање Извештаја о раду предшколског припремног програма у шк.
2016/17. годину.
Разматрање Извештаја о самовредновању шк. 2016/17. годину.
Разматрање реализације увођења ђачких униформ.
Унапређење сарадње у процесу учења и организације рада школе.
У сарадњи са Саветом родитеља од 1. септембра 2017. године ангажовно је
дневно обезбеђење школе од 07.30 до 19.30. часова.
Ученици су по одлуци Савета родитеља осигурани од повреда и несрећног
случаја преко ДДОР Нови Сад.
Одржала сам три родитељска састанка за све родитеље ученика првог
разреда на којима су представљени обавезни изборни предмети: грађанско
васпитање и верска настава и дата родитељима основна упутства и
информације о раду и начину прилагођавања ученика на први разред.
Одржала сам два родитељска састанка на којима су родитељи деце
упознати са начином рада у Припремном предшколском програму.
Припремни предшколски програм похађало је 40 деце.
Отворени дан школе
Кроз Програм сарадње са породицом који обухвата и организацију отвреног
дана школе свакок месеца, омогућила сам да родитељи/старатељи присуствују
васпитно-образовном раду (о начину и термину сарадње договарали су се са
наставницима разредне наставе, одељењским старешинама или предметним
наставницима). Тим за самовредновање утврдио је распоред отвреног дана
школе за сваки месец до краја наставне године у складу са календаром
образовно-васпитног рада за школску 2017/2018. годину: понедељак, 16.
октобра 2017. године уторак , 14. новембар 2017. године, среда, 20. децембар
2017. године, четвртак, 22. март 2018. године, петак, 20. април 2018. године.
Колективна отворена врата наставника
Поред појединачних недељних термина за отворена врата сваког
наставника понаособ организовли смо и Колективна отворена врата када су
родитељи имали прилику да разговарају са свим предметним наставницима од
19 до 20 часова: 11. октобра 2017. године, 13. децембра 2017. године, 15. марта
2018. године, 19. априла 2018. године, 23. маја 2018. године.
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Подржала сам у конституисање Ученичког парламента који је формиран
од по два ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда, укупно 20.
Сарадњу са Ученичким парламентом сам остварила успостављањем бољом
комуникацијим са ученицима, упознавањем са њиховим жељама и
потребама. Утицала сам на квалитет сарадње између ученика и наставника.
Ученици су благовремено и јасно информисани о одлукама које су битне за
њих. У току школске године одржано је шест састанака.
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Редовно сам пратила примену мера из Протокола за спречавање насиља и
занемаривања и злосатављања деце и мера за потребе инклузивне подршке
ученицима.
Учествовала у раду Тима за спречавање насиља и злостављања ученика
као и Тима за инклузивно образовање. Покренула сам и водила 9
васпитно-дисциплинских поступака за 11 ученика због учињене повреде
забране и повреде обавеза ученика.
 Сарађивала сам са просветном, комуналном и санитарном инспекцијом и
извршавала њихове налоге и препоруке.
 Благовремено сам објављивала и обавештавала запослене, ученике,
родитеље и стручне органе и органе управљања о свим питањима која су
била од интереса за рад школе.
 Учествовала у изради финансијског плана и плана јавних набавки.
 Са представницима Школске управе сарађивала сам на састанцима које су
организовали, кроз распоређивање технолошких вишкова, преузимање
запослених, попуњавање информационог система Доситеј, реализацији
пробног и Завршног испита за ученике осмог разреда.


Сарађивала сам са представницима Министарства унутрашњих послова
кроз следеће активности:
- На нивоу општине одржана су два састанка са темама везаним за
појачану контролу безбедности саобраћаја у близини школе као и
безбедност у школском дворишту и његовој околини.
- Пратила сам рад школског полицајца решавала са њим појединачне
случајеве.
- Пратила сам реализацију пројекта „Основи безбедности деце“.
- Организовала сам преглед и контролу свих аутобуса који су
превозили ученике на екскурије и наставу у природи.
- Приликом организације матурске вечери водили смо рачуна да све
буде безбедно.
Од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту потраживала сам
финансијска средстава за:
 Набавку намештаја за 5 учионица процењена вредност набавке без пдв-а:
430.000,00 динара. Средства одобрена и намештај купљен.
 Набавку рачунарске опреме, процењена вредност набавке без пдв-а:
500.000,00 динара. Средства одобрена и рачунарска опрема купљена.
 Набавку дигиталног интерактивног стола, процењена вредност набавке без
пдв-а: 498.666,66 динара. Средства одобрена, поступак набавке у току.
 Замену фасадне столарије, процењена вредност набавке без пдв-а:
22.180.000,00 динара. Средства одобрена, поступак набавке у току.
 За вршење стручног надзора над извођењем радова на замени фасадне
столарије, ангажовање координатора за БЗР у фази извођења радова на
замени фасадне столарије и услугу израде. Процењена вредност набавке без
пдв-а: 700.000,00 динара. Средства одобрена, поступак набавке у току.
 Плана превентивних мера процењена вредност набавке без пдв-а:
623.849,98. Средства одобрена, поступак набавке у току.
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Учествовала у раду Актива директора основних школа ГО Нови Београд и
Градског Актива директора основних школа где су се обрађивале актуелне
теме, уз присуство компетентних саговорника за њих, текуће одржавање
школа, организација и учешће на такмичењима на нивоу општине, града и
републике као и учешће у реализацији разних пројеката и манифестација.
 Присуство скуповима на нивоу града и у Градској управи.
 Сарађивала са Градском општином Нови Београд по питањима текућег
одржавања школе, изостајања ученика, учешће у активностима које
организује или промовише општина.
 Потраживала финансијска средстава за поправку подова и санацију равног
дела крова. Средства нису одобрена.
 Сви ученици су на поклон добили „Новобеоградску картицу“ – пропусницу
за базен.
 Најбољи ученици осмог разреда, носиоци Вукове дипломе, спортисти и
ученици генерације су награђени књигама.
 Сарађивала сам са интерресорном комисијом у циљу пружања подршке
ученицима са развојним потешкоћама.
 Сарађивала сам хуманитарном организацијом „Дечије срце“ која
обезбеђивала личне пратиоце (3) за ученике са потешкоћама.
 Са Домом здравља "Нови Београд" сарађивала сам кроз реализацију
редовних систематског прегледа ученика, стоматолошку службу која
ради у школи. За ученике осмог разреда и све ученике који су ишли на
наставу у природи обезбеђене су здравствене листе.
 Са Центром за социјални рад Нови Београд сарађивала сам кроз
прикупљање различитих информација, како би се осигурала подршка
ученицима и породицама на емоционалном и друштвеном пољу. За пет
породица формирани су тимови који су пружали подршку и пратили
напредовање ученика.
Стручно усавршавање :
Девети међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа
„Корак ка иновацијама, испред других“
Јавно стручно предавање у организацији Савеза Спортова Земун
„Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО17“ Национална
конференција са међународним учешћем
Рад: Увођењење ђачке униформе у основну школу „Младост“
„Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО17“ Национална
конференција са међународним учешћем
Стручни скуп у оквиру конференције
Обука за коришћење Електронског портфолија за директоре
Академија Филиповић
British council Конференција „Нове технологије у образовању“
Савремене тенденције у настави
Примена ИОП-а
Летња школа психоанализе
Обука за коришћење Е –дневника
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Као председник Школске уписне комисије организовала сам полагање
Завршног испита за ученике осмог разреда и анализу резултата.
Просечан број бодова на завршном испиту на нивоу Градске општине Нови
Београд:
2. место из српског језика је 9,92 бодова, бољи од нас су имали резулта 9,93 на
ниоу општине,
4. место из математике са 8,64 бодова,
5. место и комбинованог теста 11,06 бодова.
Укупан просечан број бодова је 29,62 – 4. место.
Школа је била пункт за прегледање тестова Завршног испита за још 4 школе.
Школа је била домаћин Општинског такмичења из географије и Градског
такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде, као и III Републичко
такмичење у традиционалном певању.
Омогућила сам хоспитовање студентима Филолошког факултета, Учитељског
факултета, Факултета ликовне уметности и полагање практичног дела испита из
Методике наставе српског језика и књижевности.
Водила сам рачуна о промоцији школе:
 Израђени су банери са грбом и основним податцима о школи, урађени су
дресови и мајице са обележјима школе за хор и спортске екипе.
 Урађене су мајице са обележјима школе које су предлог за изглед
униформи.
 У видео клиповима који се приказују у оквиру пројекта „Покренимо нашу
децу“ истакнут је грб и име школе.
 Школски простор је лепо уређен и безбедан за боравак деце.
 Сарађивала сам са медијима, који су у неколико наврата посетили нашу
школу. Ученици су учествовали у више информативних емисија и прилога
на неколико телевизија и чланака у новинама.
 Наставници су заинтересовани и мотивисани и одржавали су угледне и
јавне часове.
 Промовисан је Дан науке.
 Реализована је изложба славских колача.
 У циљу развоја екологије посађено је 40 туја које су поклон родитеља, што
је пропратила прилогом Прве телевизије.
 Редовно се учествује у акцији „Чеп за хендикеп“.
 У оквиру Светосавских дана организована је и посета удружења Свибор
које негују традицију.
 Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић је два
пута посетио школу што су пропратили медији.
 Добрим резултатима на такмичењима и Завршном испиту.
 Атрактивном сајту школе.
 Лепој и безбедној школи по мери сваког детета.
Директорка школе
Весна Јоцић

