
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

СЕПТЕМБАР 

1. Организација за почетак школе године, израда 40 часовне радне недеље, распореда 

часова, распореда дежурства, Правилник о дежурним ученицима 

2. Распоред по одељењима 

3. Протокол о сарадњи са Учитељским факултетом, седам студената на обуци 

4. Родитељски састанак у другом 2 због промене учитеља 

5. Пријем првака 

6. Педагошки колегијум, распоред писмених провера, анализа иницијалних 

7. Редовни састанци са рачуноводством и секретаром 

8. Наставничко веће припреме за почетак, припреме за Дан школе 

9.  Тим за превенцију дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања 

10. Тим за инклузију 

11. Тим за школски програм 

12. Формирање Савета родитеља и Школског одбора 

13. Разговор са родитељима нових ученика из шестог 1 

14. Разговор са мајком В.М. јер је сломио прозор 

15. Разговор са ученицама из осмог 2 које је напала мајка друге ученици испред Максија 

16. Замена за проф. географије која је отишла у пензију 

17. Контрола листе технолошких вишкова 

18. Налог домару да склони го, јер није стабилан и представља опасност по децу 

19. Сређивање дворишта 

20. Пресек одсуства на крају месеца 

21. Наступ наставника физичког на тв Прва 

22. Наступ хора испред Општине Нови Београд 

23. Редовни састанци Тимова 

 

ОКТОБАР 

1. Обележавање Светског дана музике концертом у дворишту  

2. Сарадња са ПУ“ Корак по корак“ 

3. Обележавање Дана школе 

4. Шаховски турнир 

5. Редован инспекцијски надзор комуналне инспекције 

6. ШО пресек стања на дан почетка новог мандата директора 

7. Редовни састанци са рачуноводством и секретаром 

8. Састанак Тима за превенцију дискриминације, насиља једном недељно 

9. Састанак са представницима Саветовалишта за младе дома за ментално здравље 

10. Градско такмичење у атлетици 



11. Конкурс за издавање простора 

12. Санација квара на цеви  за грејање 

13. Пријем првака у Дечији савез 

14. Сарадња са ДЗ Нови Београд 

15. Актив директора са представницима ЦЗСР-а 

16. Донација 3 компјутера, 10 тастатура и мишева 

17. Донација 9 вајерлес стикера и 6 сплитера 

18. Захтав за замену прозора на сали МНП 

19. Састанак у Градском секретаријату у вези замене прозора на сали 

20. Пријем студената на праксу 

21. Разговор са родитељима чији ученици имају проблема 

22. Посета часовима 

23. Редовни састанци Тимова 

НОВЕМБАР 

1. Текући послови 

2. Родитељски састанак у шестом 1 

3. Предавање о малолетничкој деликвенцији за ученике седмог и  осмог разреда 

4. Допис Градском секретаријату за члана ШО с којим не можемо да ступимо у контакт 

5. Сарадња са ПУ „ 11. Април“ 

6. Организација Недеље науке: Круг 

7. Шаховски турнир у организацији клуба „Делфин“ 

8. Пријављивање у програм е твинг 

9. Обука наставника за е дневник 

10. Сарадња са Општином Н. Београд 

11. Разговор са родитељима из шестог 1 и шестог 2 

12. Покретање дисциплинског поступка 

13. Позоришна представа на тему вршњачког насиља за ученике од првог до четвртог разреда 

14. Предавање за ученике трећег разреда малолетничка деликвенција УКП Београд 

15. Обележавање Дана детате представници УП у сарадњи са Центром за бригу о старима 

16. Промоција рукомета, представници репрезентације 

17. Одељенска већа 

18. Наставничко веће 

19. Сарадња са ДЗ Нови Београд систематски за ученике петог разреда 

20. Сарадња са ДЗ Нови Београд зубарски преглед ученици седмог разреда 

21. Посета Народоном музеју ученици шестог разреда 

22.  Сарадња  са приватним предшколским установама 

23. Ажурирање података за Доситеј и Амрес 

24. Организација Недеље науке 

25. Организација презентације „круг“ за ПУ 

26. Ангажовање краћих замена 



27. Донација за предшколце, свеске и оловке 

28. Набавка књига од средстава које је одобрило Министарство просвете 

29. Састанак са родитељима петог разреда у вези односа ученика осмог разреда 

30. Недеља науке са темом „Круг“ 

31. Посета предшколаца Дану науке 

32. Састанак са техничким особљем у вези хигијене тоалета 

33. Сарадња са ЦЗСР Нови Београд  редован извештај  

34. Посета часовима 

35. Педагошки колегијум 

36. Састанак Тима за превенцију дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања 

37. Међународни симпозијум за Европске пројекте 

 

ДЕЦЕМБАР 

1. Дисциплина у 82 

2. Савет родитеља поводом тромесечја 

3. Посета часовима 

4. Присуство предавању Др Ранка Рајовића 

5. Конференција случаја са представницом ЦЗСР-а у вези са В.М. 

6. Састанак са представницима МУП-а поводом инцидента у петом разреду 

7. Организација индивидиуалног рада са ученицима који имају проблема с концентрациојом 

8. Посета вртићима „У сусерет Новој години“ 

9. Шаховски турнир за предшколце 

10. Донација клупе за кабинет техничког 

11. Извештај МНП о стању рачунара 

12. Набавка књига од средстава које је обезбедило МНП 

13. Школски одбор 

14. Украшавање хола 

15. Посета специјалној школи НБГ зеједничка новогодишња акција 

16. Донација у гардероби за свратиште 

17. Расписивање јавне набавке за рекреативну и ексурзије 

18. Попис  

19. Градско зеленило за санацију поломљеног дрвећа 

20. Саветодавни рад са родитељима 

21. Присуство Свечаној академији на учитељском факултету 

22. Присуство на Првом Еко фесту у ОШ „ МИхајло Пупин“ 

23. Сарадња са МУП-ом 

24. Текући послови 

 



ЈАНУАР 

1. Сарадња са шефом рачуноводства и секретаром у изради финансијког плана и плана 

набавки 

2. Учешће у раду Школског одбора 

3. Учешће у раду Савета родитеља 

4. Рад са ученицима и родитељима 

5. Посета часовима 

6. Присуство седницама стручних већа и актива 

7. Поступање по захтеву грађанке Снежане Јовановић за достављање информација од јавног 

значаја 

8. Поступање по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности 

9. Сарадња са представницима МУП-а 

10. Сарадња са локалном заједницом 

11. Сарадња са директорима ОШ  

12. Организација школских такмичења  

13. Вандредни инспекцијски надзор комуналне инспекције 

14. Текући послови 

15. Редовно праћење прописа и закона  


