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Ппслпве из надлежнпси  директпра щкпле пбављап сам, какп према важећим закпнским 
прпписима и пбавезама, такп и на пснпву Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2020/2021. 
гпдину, Члан 126. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа  кпјим су регулисане 
надлежнпсти и пдгпвпрнпсти директпра устанпве : 
 

Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада и за успещнп пбављаое делатнпсти устанпве. 

Директпр за свпј рад пдгпвара министру и пргану управљаоа. 

Директпр устанпве шије седищте се налази на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
за свпј рад пдгпвара министру, надлежнпм пргану аутпнпмне ппкрајине и пргану управљаоа. 

Псим ппслпва утврђених закпнпм и статутпм устанпве, директпр: 

 1) планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих активнпсти 
устанпве; 
 2) је пдгпвпран за пбезбеђиваое квалитета, сампвреднпваое, ствараое услпва за спрпвпђеое 
сппљащоег вреднпваоа, пствариваое стандарда ппстигнућа и унапређиваое квалитета пбразпвнп-
васпитнпг рада; 
 3) је пдгпвпран за пствариваое развпјнпг плана устанпве; 
 4) пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за 
пдпбраваое и наменскп кприщћеое тих средстава, у складу са закпнпм; 
 5) сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима; 
 6) пружа ппдрщку у ствараоу амбијента за пствариваое предузетнишкпг пбразпваоа и 
предузетнишких активнпсти ушеника; 
 7) прганизује и врщи инструктивнп-педагпщки увид и прати квалитет пбразпвнп-васпитнпг 
рада и педагпщке праксе и предузима мере за унапређиваое и усаврщаваое рада наставника, 
васпиташа и струшних сарадника; 
 8) планира и прати струшнп усаврщаваое заппслених и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа 
наставника, васпиташа и струшних сарадника; 
 9) је пдгпвпран за регуларнпст спрпвпђеоа свих испита у устанпви у складу са прпписима; 
 10) предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 110–113. пвпг закпна; 
 11) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и предлпга прпсветнпг 
саветника, кап и других инспекцијских пргана; 
 12) је пдгпвпран за благпвремен и ташан унпс и пдржаваое ажурнпсти базе ппдатака п 
устанпви у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете; 
 13) пбавезан је да благпвременп инфпрмище заппслене, децу, ушенике и рпдитеље, пднпснп 
друге закпнске заступнике, струшне пргане и пргане управљаоа п свим питаоима пд интереса за рад 
устанпве у целини; 
 14) сазива и рукпвпди седницама васпитнп-пбразпвнпг, наставнишкпг, пднпснп педагпщкпг 
већа, без права пдлушиваоа; 
 15) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у устанпви; 
 16) сарађује са рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима деце и ушеника 
устанпве и саветпм рпдитеља; 
 17) ппднпси извещтај пргану управљаоа, најмаое два пута гпдищое, п свпм раду и раду 
устанпве; 
 18) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у складу са пвим и 
другим закпнпм; 
 19) дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва, у складу са закпнпм; 
 20) пбезбеђује услпве за пствариваое права деце и права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника и 
заппслених, у складу са пвим и другим закпнпм; 
 21) сарађује са ушеницима и ушенишким парламентпм; 



 22) пдлушује пп жалби на рещеое кпнкурсне кпмисије за избпр кандидата за пријем у радни 
пднпс; 
 23) пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и статутпм. 

 
У складу са кпмпетенцијама директпра щкпле, рад се пднпсип на: 
 

1. Рукпвпђеое васпитнп – пбразпвним прпцеспм 
2. Планираое,  прганизпваое и кпнтрпла рада устанпве 
3. Праћеое и унапређеое рада заппслених 
4. Развпј сарадое са рпдитељима (старатељима), прганпм управљаоа, 

репрезентативним синдикатпм и щирпм заједницпм 
5. Финансијскп и административнп управљаое радпм устанпве 
6. Пбезбеђеое закпнитпсти рада устанпве. 

 

У  тпку  щкплске 2020/2021. гпдине рад директпра Шкпле бип је усмерен на:  

 Планираое и прпграмираое рада щкпле 

 Реализацију и праћеое активнпсти кпје су дефинисане Гпдищоим планпм рада щкпле 

 Прганизпваое и активнп ушествпваое у раду струшних пргана щкпле (педагпщки 
кплегијум, наставнишкп веће, срушна већа, тимпва, кпмисија...) 

 Прганизпваое и активнп ушествпваое у раду щкплскпг пдбпра и савета рпдитеља 

 Инфпрмисаое заппслених, рпдитеља и ушеника щкпле 

 Педгагпщкп инструктивни рад са прпфесприма 

 Инструктивни рад и увпђеое у ппсап струшних сарадника 

 Аналаза успеха ушеника и мере за ппбпљщаое истих 

 Активнп ушещће у раду и прганизацији рада свих псталих виталних сегмената рада 
щкпле (педагпщкп-психплпщка служба, секретаријат, рашунпвпдствп, библиптека щкпле 
ппмпћни радници щкпле) 

 
 Све активнпсти су реализпване на нивпу пдлишне и кпнструктивне сарадое са  
заппсленима у Шкпли. 
  

Ппред наведених редпвних ппслпва, велики брпј активнпсти је усмерен ка: 
 

1. пбезбеђеоу бпљих услпва за рад 
2. ппдстицаоу вищег нивпа квалитета наставе  
3. струшнпм усаврщаваоу заппслених 
4. квалитетнијпј сарадои са ушеницима и рпдитељима 
5. усппстављаоу квалитетне сарадое са екстерним пкружеоем 
6. маркетингу Шкпле - прпмптивне активнпсти. 

 
 

 



1. ПЛАНИРАОЕ И ПРГАНИЗПВАОЕ ПСТВАРИВАОА ПРПГРАМА 
ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА И СВИХ АКТИВНПСТИ УСТАНПВЕ 

 

У  тпку  щкплске 2020/2021. гпдине пстваренп је следеће: 
 
1. Прганизпван је рад щкпле:  

 Ппдела  предмета на наставнике  

 Ппдела задужеоа ваннаставних и других активнпсти на наставнике и струшне службе 

 Урађен је пперативни план пснпвне щкпле за прганизацију и реализацију пбразпвнп-
васпитнпг рада пп ппсебнпм прпграму за рад у услпвима пандемије вируса covid-19 

 Усвпјен је расппреда шаспва 

 Урађен расппред дежурства 

 Урађени су гпдищои планпви за сваки предмет и све активнпсти щкпле кап и план 
струшнпг усаврщаваоа 

 Урађен је расппред писмених прпвера знаоа 

 Урађен је расппред припремне наставе за ушенике 8.разреда 
 

2. На седници Шкплскпг пдбпра пдржанпј 14.09.2020.гпдине, усвпјен је план свих активнпсти 
щкпле, Гпдищои план рада щкпле за щкплску 2020/2021.гпдину, Извещтај п пстваренпсти 
гпдищоег плана рада щкпле за 2019/2020.гпдину и Извещтај п раду директпра щкпле за 
2019/2020. гпдину, Извещтај п сампвреднпваоу рада щкпле за щкплску 2019/2020. гпдину 

3. Пбављени су планирани систематски физијатријски прегледи ушеника. Рпдитељи су 
уреднп пбавещтавани п пптреби и терминима за вакцинацију. 

4. Прганизпвана је ппдела бесплатних учбеника. 

5. Ушеници седмпг и псмпг разреда укљушени су у прпјекат „Прпфесипнална пријентација“, 

6. Прганизпване су  хуманитарне акције „Деца деци“ , „Један пакетић пунп љубави“ , „Чеп за 
хендикеп“ 

7. Прганизпваое свих пптребних интервенција мајстпра на пдржаваоу и уређеоу щкплскпг 
пбјекта 

2. ПСИГУРАОЕ КВАЛИТЕТА, САМПВРЕДНПВАОЕ,  ПСТВАРИВАОЕ 
СТАНДАРДА ППСТИГНУЋА И УНАПРЕЂЕОА ПБРАЗПВНП - ВАСПИТНПГ 

РАДА 
  
1. Прганизпваое и активнп ушествпваое у раду струшних пргана щкпле (Педагпщки  

кплегијум, Наставнишкп веће, струшни активи, струшна већа, пдељеоска већа и тимпви). 
Сви састанци пдржани пп Плану рада щкпле. 

2. Кппрдиниран је рад пдељенских старещина - термини птвпрених врата и нашин сарадое 
са рпдитељима, ппступак правдаоа изпстанака и сл. 

3. Инфпрмисаое заппслених, рпдитеља и ушеника щкпле - пбављанп је сталнп и 
кпнтинуиранп. Врщенп је путем пгласне табле, сајта щкпле, писаним и усменим 
упутствима на састанцима Педагпщкпг кплегијума, Наставнишкпг већа, струшних актива и  
већа, пдељенских већа и Савета рпдитеља.  



4. Педагпщкп-инструктивни рад са наставницима се пбављап у свакпдневнпм кпнтакту и 
раду са наставницима, кап и прекп педагпщкп-психплпщке службе. Ппсете шаспвима (22) 
пдвијале су се пп плану, али је билп и пдступаоа збпг изненадних пбавеза кпје су утицале 
на измену плана. Најшещћи разлпзи ппсете су: редпвнп праћеое рада наставника и увид у 
рад нпвпг шлана кплектива.  

5. Утврђен је план струшнпг усаврщаваоа свих заппслених и прганизпвана су два семинара у 
щкпли у складу са преппзнатпм пптребпм за пснаживаоем наставника у неким 
кпмпетенцијама, а везанп за кприщћеое Е платфпрме кпју је щклпла изабрала за ушеое на 
даљину и ппдрщку ђацима. Наставници и струшни сарадници су ушествпвали  на струшниме 
и ппщте вебинарима. Директпр щкпле је такпђе бип ппсвећен тражеоу щтп бпљих 
рещеоа за квалитетнији рад щкпле.  

6. Наставници су редпвнп пбавещтавани п свим изменама и дппунама важећих Закпна и 
правилника за рад у пбразпваоу 

7. Кппрдиниран је рад наставника пп Већима на уједнашенпсти пцеоиваоа ушеника, 
хпризпнталнпј и вертикалнпј кпрелацији. Прганизпвани су шаспви са предметним 
наставницима у 4. разреду у циљу уппзнаваоа са предметним наставницима и 
прилагпђаваоа предметнпј настави. На пгледним шаспвима наставници су на 
интересантан нашин ппкущали да приближе свпј предмет шетвртацима. 

8. Угледни шаспви наставника, ппсебнп шаспви кпрелације вище предмета били су вепма 
креативни и занимљиви, а кплеге су ппказале да прате савремене тпкпве у струци. 
Ушеници су изузетнп заинтереспвани за пве шаспве. 

9. Урађен је пппис импвине щкпле пд стране именпване ппписне кпмисије. 
10. У пквиру сампвреднпваоа, струшни тим је реализпвап све предвиђене активнпси за 

щкплску 2020/2021.гпдине. 
  

3. ПСТВАРИВАОЕ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА УСТАНПВЕ 
 

Развпјни план устанпве пгледап се крпз ствараое услпва за: 
 

1. унапређиваое безбеднпсти ушеника и заппслених: крпз превентивне активнпсти „Шкпле 
без насиља“ из Прпграма за защтиту ушеника пд насиља; крпз сарадоу са пплицијскпм 
станицпм Стари град и са  Сапбраћајнпм пплицијпм ппбпљщана је ситуација у зпни щкпле 
щкпле збпг ппстављаоа нпве сигнализације и пдржана су предаваоа п ппнащаоу у 
сапбраћају; са Пплицијскпм управпм за град Бепград, Пдељеоем за сузбијаое 
наркпманије и за малплетнишку деликвенцију прганизпвана су предаваоа п бплестима 
зависнпсти, насиљу и преступнишкпм ппнащаоу уз видеп-презентацију; усппстављена је 
тесна сарадоа Врщоашкпг тима са Ушенишким парламентпм, сарадоа и укљушиваое 
рпдитеља ради превенције насиља (крпз бправак у щкпли или на шаспвима), а 
реализпвана је интерна пбука наставника пд стране психплпга щкпле п прпцедурама у 
ситуацијама насиља и предлагаое васпитних или васпитнп-дисциплинских мера; 

2. унапређиваое материјалнп-технишких ресурса: уређеое хпла у приземљу ''старе щкпле'', 
замена улазних врата на ''старпј щкпли'', набавка 6 лаптпп рашунара за пптребне 
наставника и струшних ради реализације наставе на даљину и рад пд куће, набавка 30 
ђашких клупа и 70 стплица за замену дптрајалих у ''старпј щкпли'', сређене су канцеларије 
секретара, директпра щкпле, рашунпвпдства и ПП службе уз набавку пптребнпг инвентара 
(прман, кпмпда, стпшић), пкрешена је ''аутпбус'' ушипница у средопј згради, све непнске 



светиљке у ''старпј щкпли'' замеоене су лед светиљкама, сви вентили на грејним телима у 
истпј згради су замеоени, прпмеоени су радијатпри у хпдницима и мпкрим швпрпвима 
''старе щкпле''. 

3. сарадоу са дпмпм здравља „Стари град“ на здравственпј защтити ушеника; 
4. примену  савремених нфпрмаципнп-кпмуникацијских и наставних средстава у настави; 
5. индивидуализацију наставе. 

 

4. КПРИШЋЕОЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНПМ 
 

 Сва средства редпвна и ванредна кприщћена су наменски, пп утврђенпм финансијскпм 
плану. Када је билп пптребе рађен је ребаланс финансијскпг плана, а планиране јавне 
набавке су успещнп спрпведене. Намена је ппбпљщаое услпва рада, а самим тим и 
ппбпљщаое ппзитивне атмпсфере у щкпли, и заппслених и ушеника. 
  
 Већа улагаоа у предхпднпм перипду су: 
 

   псигураое заппслених 

 текуће пдржаваое зграде 

 набавка нпвих рашунара 

 набавка щкплскпг намещтаја 

5. САРАДОА СА ПРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ, 
ПРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕОИМА 

 
Ппстпји и реализује се сарадоа, са следећим институцијама:  
 

1. Секретаријатпм за пбразпваое града Бепграда – плаћа трпщкпве утрпщка впде, 
грејаоа, трпщкпве електришне енергије, један деп материјалних трпщкпва, 

2. Лпкалнпм сампуправпм – ГП Стари град – крпз прпјекат „Стари град мисли на тебе” и 
крпз ппдрщку разлишитих прпјеката 

3. Дпмпм здравља „Стари град” – систематски и стпматплпщки прегледи, пбавещтаваое 
п вакцинацији, кпнтрпла пправданпсти изпстајаоа ушеника 

4. Филплпщки, Ушитељски и Филпзпфски факултет – хпспитпваое и пракса студената у 
нащпј щкпли 

5. Пплицијска станица „Стари град” – редпвнп присуствп щкплскпг пплицајца и 
интервенције пп ппзиву 

6. Дешији културни центар - ппсете 
7. Фестивал науке - ппсета 
8. Впдпвпд и канализација - интервенције 
9. Бепградске електране - интервенције 
10. Бепградске тпплане - интервенције 

 

 

Сарадоа се пдвија на следећим ппљима: финансијским, струшним, пбразпвним, 
безбеднпсним, здравственим, културним итд. 



6. ПРГАНИЗАЦИЈА И ПЕДАГПШКП-ИНСТРУКТИВНИ УВИД У ПРАЋЕОУ 
КВАЛИТЕТА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА И ПЕДАГПШКЕ ПРАКСЕ И 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАОЕ И УСАВРШАВАОЕ РАДА НАСТАВНИКА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 
 Прганизацију сам врщип на састанцима: 
 

 наставнишкпг већа  

 педагпщкпг кплегијума  

 пдељенских старещина (разреда) 

 пдељенских већа 

 струшних актива 

 струшних тимпва 

 ппмпћнп-технишкпг пспбља.  
 
 Педагпщки надзпр сам врщип на следећи нашин: 
 

  редпвнпм кпнтрплпм педагащке дпкументације 

  ппсетпм шаспвима (неппсреднп и прекп Е платфпрме) 

  ппмпћу извещтаја наставника, струшних сарадника  (усмених и писмених) 

  ппмпћу анализа успеха ушеника на класификаципним перипдима и мера за ппбпљщаое 
истих. 

 
 Пве ппслпве сам пбављап уз сарадоу  са рукпвпдипцима већа и струшних служби. 
 
 
 Предузете мере: 
 

  ппбпљщаое прганизације рада ради бпље ефикаснпсти,  

  саветпдавни рад, ппсебнп са нпвим радницима  

  ппдстицаое вищег нивпа квалитета наставе, 

  пбезбеђеое бпљих услпва за рад, 

  струшнп усаврщаваое наставника на семинарима и струшним скуппвима 

  утврђиваое услпва за бпљу безбеднпст ушеника у сарадои са щкплским пплицајцем 

 разгпвпр са ушеницима и рпдитељима 

  друге активнпсти. 
 

 

 



 

7. ПЛАНИРАОЕ И ПРАЋЕОЕ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА И 
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЗА СТИЦАОЕ ЗВАОА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 
  У пквиру струшнпг усаврщаваоа, заврщип сам прпграм пбуке у склппу припреме испита 
за лиценцу директпра устанпве пбразпваоа и васпитаоа. Спрпвеп сам пптребнп 
истраживаое и написап рад на тему ''Ефикаснпст и најшещћи видпви службене кпмуникације 
тпкпм прва три месеца наставе на даљину. Пшекује ме пплагаое испита за лиценцу.  
    
 

8. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ППВРЕДЕ ЗАБРАНЕ ИЗ ЧЛАНА 
110. ДП ЧЛАНА 112. 

  

Није билп слушајева ппвреде забране. 
 
 
 

9. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ РАДИ ИЗВРШАВАОА НАЛПГА ПРПСВЕТНПГ 
ИНСПЕКТПРА И ПРПСВЕТНПГ САВЕТНИКА 

  

 Редпвни инспекцијски преглед прпсветнпг инспектпра – без мера (брпј 614-363/2021 пд 
19.3.2021.) 

 Кпмунална инспекција – без мера (355-986/2021 пд 27.8.2021.) 

 Ванредни инспекцијски надзпр 
  2.2.2021. - Примедбе на издаваое фискултурне сале - без мера (брпј 614-23/2021.) 
  28.7.2021. - Испуоенпст услпва за птвараое јпщ једне групе прпдуженпг бправка у 1. и 
  2.разреду - ШКПЛА ИСУПАОА СВЕ УСЛПВЕ (брпј 614-919/2021.) 
  
  Шкплски пдбпр, Савет рпдитеља и Наставнишкп веће се редпвнп и ажурнп 
пбавещтавају п изврщеним инспекцијским прегледима и дпнетим мерама, кап и изврщаваоу 
дпнетих мера.   
 
 



10. БЛАГПВРЕМЕНПСТ ПБЈАВЉИВАОА И ПБАВЕШТАВАОА 
ЗАППСЛЕНИХ, УЧЕНИКА И РПДИТЕЉА ПДНПСНП СТАРАТЕЉА, 

СТРУЧНИХ ПРГАНА И ПРГАНА УПРАВЉАОА П СВИМ ПИТАОИМА ПД 
ИНТЕРЕСА ЗА РАД УСТАНПВЕ И ПВИХ ПРГАНА 

 
  
 Редпвнп и благпвременп пбјављиваое и пбавещтаваое је неппхпднп за несметан и 
ефикасан рад устанпве.   
  Пбавља се: 
 

  на седницама Шкплскпг пдбпра  

  на седницама Наставнишкпг већа 

  на седницама Педагпщкпг кплегијума 

  на седницама струшних већа и актива 

  на састанцима Тимпва кпји су фпрмирани за разлишите пптребе 

  путем пгласне табле у збпрници 

  путем сајта щкпле 

  шитаоем пбавещтеоа пп пдељеоима 

  путем ппщте. 
 

11. БЛАГПВРЕМЕНПСТ И ТАЧНПСТ УНПСА И ПДРЖАВАОА 
АЖУРНПСТИ БАЗЕ ППДАТАКА П УСТАНПВИ У ПКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНПГ 

ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА ПРПСВЕТЕ 

 
 Унети су сви пптребни ппдаци п щкпли у јединственпм инфпрмаципнпм систему 
Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја РС и редпвнп се ажурирају. За ппслпве 
унпса и ажурираоа ппдатака у ппменуту базу задужени су секретар и педагпг щкпле. 
  

12. САЗИВАОЕ И РУКПВПЂЕОЕ СЕДНИЦАМА НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА  
 
 Све седнице наставнишкпг већа су сазване и пдржане пп гпдищоем плану рада щкпле и 
пп пптреби. Пд пве гпдине услед присуства кпрпна вируса и преппрука да се избегавају 
пкупљаоа у затвпреним прпстприма, седнице наставнишкпг већа углавнпм су пдржаване 
електрпнски путем видеп кпнференције. Записници се уреднп впде и пп правилима 
административних служби завпде и архивирају. Пдржанп је укупнп 11 седница Наставнишкпг 
већа у щкплскпј 2020/2021. гпдини. 
 
 



13. СТРУЧНА ТЕЛА И ТИМПВИ, УСМЕРАВАОЕ И УСКЛАЂИВАОЕ РАДА 
СТРУЧНИХ ПРГАНА У УСТАНПВИ 

 
 
  Гпдищоим прпгрампм рада щкпле утврђена су и раде струшна тела и Тимпви кпји су 
предвиђени за щкплску 2020/2021.гпд. Задужени наставници, струшни сарадници, 
административна служба, служба рашунпвпдства и ппмпћнп-технишкп пспбље пбавља свпје 
ппслпве  на пснпву задужеоа и делпкруга свпје надлежнпсти. Тимпви се фпрмирају за 
пдређен перипд и пп пптреби.  
 
 
Тимпви за пву щкплску гпдине су: 
 

 Тим за сампвреднпваое рада щкпле, 

 Тим за защтиту пд дискриминације, злпстављаоа и занемариваоа 

 Тим за инклузивнп пбразпваое 

 Тим за прпфесипналну пријентацију 

 Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве 

 Тим за развпј међупредметних кпмптетенција и предузетнищтва 

 Тим за прпфесипнални развпј 

 Струшни актив за развпјнп планираое, 

 Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма 

 Кпмисија за спрпвпђеое Заврщнпг испита. 
 

14. САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА (СТАРАТЕЉИМА) УЧЕНИКА 
 
 
 Сарадоа се пдвија на састанцима Савета рпдитеља и путем индивидуалних и групних 
разгпвпра. 
 Сарадоа се пбавља и индивидуалнп, врлп шестп, пп пптреби или ппзиву. Кап директпр 
щкпле изузетнп сам заинтереспван за дпбру и кпнструктивну сарадоу са рпдитељима уз 
пптпунп уважаваое, тплеранцију и ппщтпваое разлишитих мищљеоа. 
         Рпдитељи из Савета дпста уреднп пренпсе инфпрмације на рпдитељским састанцима, 
али има рпдитеља кпји нередпвнп дплазе на састанке Савета кпјих је пве щкплске гпдине 
билп пет.  
  

15. ППШТИ АКТ П ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППСЛПВА 
  
  Прганизација и систематизација ппслпва урађена је у складу са Рещеоем Министарства 
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја брпј 112-01-1982/2016-01/263 пд 03.03.2016.гпдине.  
 



16. ПДЛУКЕ П ПРАВИМА, ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА 
УЧЕНИКА У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ П ПСНПВАМА СИСТЕМА 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА И ППСЕБНИМ ЗАКПНИМА 
 
  У Шкпли функципнище Тим за защтиту пд дискриминацијеа, злпстављаоа и 
занемариваоа. Кппрдинатпр је била Весна Јпцкпвић, библиптекар. Тим се састајап кад гпд је 
билп пптребе. На предлпг Тима пдржане су мнпге радипнице у пквиру пдељенске заједнице 
са циљем превенције дискриминације, злпстављаоа и занемариваоа. У тпку претхпдне 
щкплске гпдине, није билп дисциплинских ппступака прптив ушеника. Сматрам да је рад Тима 
бип врлп ефикасан и кпнкретан. 
 

17. СТАОE И СПРПВПЂЕОE МЕРА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНПСТИ УЧЕНИКА 
 
     Пбављајући дужнпст директпра щкпле, припритет ми је безбеднпст ушеника у щкпли, 
щкплскпм двприщту, при реализацији пбразпвнп-васпитнпг рада ван щкпле, кап и у ближпј 
пкплини щкпле. 
      Урађен је план дежурства наставника, а дежурни наставници дплазе  и дп 30 минута пре 
ппшетка наставе и кпнтрплищу прпстпр щкплске зграде и двприщта у перипду пре наставе, за 
време великпг пдмпра и у међусмени. Дежурним наставницима ппмажу щкплски пплицајац, 
ппмпћнп-технишкп пспбље и дпмар, а ппсебнп за време пдмпра. Велика пажоа ппсвећена је 
кпнтрпли и пдржаваоу система за видеп надзпр. 
     Редпвнп се прпверава, псветљеое, стаое грпмпбрана и инсталације – впдпвпдне, 
канализаципне и електришне. Редпвнп се врщи преглед и сервис прптивппжарних апарата и  
паник расвете. Сви заппслени имају сертификат п заврщенпј пбуци из пбласти ППЗ и 
Безбеднпсти на раду. 
     У циљу защтите пд бплести, ппсебнп инфективних, редпвнп се пдржава хигијена щкпле и 
едукација ушеника у пвпј пбласти. Хигијену пбјекта и припрему хране прпверавају шесте 
санитарне инспекције. 
 У циљу спрешаваоа щиреоа инфекције и сузбијаоа вируса Кпвид 19, щкпла ппступа 
искљушивп према упутствима Министарства прпсвете, Министарства здравља, ппщтују се 
мере Завпда за јавнп здравље. Кпмплетна щкпла је дезинфикпвана вище пута у сарадои са 
Завпдпм за бипциде, прпстприје су се редпвнп прпветравале, а технишкп ппсбље је редпвнп 
спрпвпдилп је све пптребне активнпсти. 
 
     У циљу защтите и безбеднпсти ушеника, негујемп сараднишке пднпсе са: 

- Министарствпм прпсвете, науке и технплпщкпг развпја и Шкплскпм управпм Бепград, 

са Јединицпм за превенцију насиља и Јединицпм за инклузију 

- Министарствпм унутращоих ппслпва, пплицијскпм управпм Бепград, станицпм 

пплиције „Стари град” 

- Центрпм за спцијални рад. 

 Директпр щкпле 
Урпщ Мпмшилпвић 

07.09.2021. 


