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I УВОД 
 

На основу Одлуке Школског одбора број 601, од 11.05.2018. године као и Решења 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00067/2018-07/378/1 

од 17.07.2018. године именована сам за вршиоца дужности директора Школе за 

основно образовање одраслих ’’Ђуро Салај’’ у Београду, до избора директора, а 

најдуже шест месеци. 

На основу Одлуке Школског одбора број 1383, од 11.10.2018. године као и 

Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00067/2018-

07/378 од 29.10.2018. године именована сам за директора Школе за основно 

образовање одраслих ’’Ђуро Салај’’ у Београду, са мандатом од четири године. 

Законом о основама система образовања и васпитања (чл. 126) и Статутом школе (чл. 

40.) утврђени су послови и радни задаци директора школе, као и обавезе да о свом 

раду редовно извештава – подноси извештај два пута годишње органу управљања – 

Школском одбору. 

Сходно цитираним одредбама закона и Статута школе, овај извештај обухвата: 

 праћење остваривања плана и програма; 
 

 успех полазника школе у другом полугодишту II и III циклуса, као и успех 
полазника I циклуса; 
 

 остваривање педагошко-инструктивног рада и надзора над извођењем 
образовно-васпитног рада наставника; 
 

 пружање помоћи наставницима и полазницима; 
 

 мере за унапређивање образовно-васпитног рада; 
 

 стручно усавршавање наставника и сарадника; 
 

 сарадња директора са друштвеном средином; 
 

 остале активности. 
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II ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 
установе.  

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.  

Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине 
Војводине за свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и 
органу управљања.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

 планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 
активности установе;  
 

 је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;  
 

 је одговоран за остваривање развојног плана установе;  
 

 одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара 
 за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
  

 сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима;  
 

 пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког 
образовања и предузетничких активности ученика;  
 

 организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-
васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 
усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;  
 

 планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 
стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника;  
 

 је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са 
прописима;  
 

 предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона;  
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 предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 
просветног саветника, као и других инспекцијских органа;  
 

 је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе 
података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;  
 

 обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, 
односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим 
питањима од интереса за рад установе у целини;  
 

 сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно 
педагошког већа, без права одлучивања;  
 

 образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 
установи;  
 

 сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и 
ученика установе и саветом родитеља;  
 

 подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и 
раду установе;  
 

 одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 
складу са овим и другим законом;  
 

 доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са 
законом;  
 

 обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности 
ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;  
 

 сарађује са ученицима и ученичким парламентом;  
 

 одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем 
у радни однос;  
 

 обавља и друге послове у складу са законом и статутом.  

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, 
замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу 
овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом.  

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, 

замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу 

овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом. 
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III ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА И ПРОГРАМА 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Праћење рада и остваривање радних задатака остваривала сам директним 

увидом у рад и увидом у педагошку документацију, наставни програм, планове рада 

наставника и дневнике рада – разредне књиге. Праћењем је утврђен начин и степен 

остваривања васпитно-образовних задатака, како кроз рад појединаца, тако и кроз рад 

стручних органа и већа. Предмет праћења били су: 

 настава ФООО у I, II и III циклусу; 

 допунска настава и часови разредног старешине; 

 испити (разредни). 
 

Један од начина праћења рада је евидентирање. Евидентирање служи и као доказ о 

извршавању одређених задатака, а уједно пружа материјал за истраживање, контролу, 

вредновање и усавршавање рада. Повремено сам пратила начин евидентирања рада 

од стране појединаца и стручних органа. 

У првом полугодишту у школској 2018/19.г. години оформљена су 34 одељења са 531 

полазником 

у I циклусу   – 177 полазника; 

у II циклусу  – 163 полазника; 

у III циклусу – 191 полазник 

Школа је уписала 531 полазника. Мали је број полазника којима недостају подаци. То 

су углавном избегла лица или лица која због тешких животних услова губе документа, 

те им школа помаже да их прибаве. 
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IV УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ У I ПОЛУГОДИШТУ 
ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
ОДРАСЛИХ  

 
     Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је нови Правилник о 
наставном плану и програму основног образовања одраслих који се остварује по 
моделу ФООО.  
     Сви наставници који су укључени у Програм функционалног основног образовања 

одраслих завршили су обуку од 27. до 29. 06. 2011. године у трајању од 24 сата, од 29. 

до 31. августа 2011. године у трајању од 16 сати као и од 15. до 17. јуна 2012. године, у 

трајању од 24 сата, и од 30. августа до 01. септембра 2012. године, у трајању од 16 сати.  

     Ово наглашавам због тога што је ове школске године у периоду од 19-

20.11.2018.г.одржана обука за рад у концепцији ФООО за оне наставника који је нису 

обавили тако да сада целокупан наставни кадар и стручни сарадници имају завршену 

ову  неопходну обуку.  

     Други разлог је што преласком на рад у ФООО полазници постижу другачије 

образовне резултате, дискутабилно је казати боље. Аргумената за овакву тврдњу има 

јер је школа прошле године обавила опсежно поређење успеха пре и после увођења 

концепције ФООО. О томе постоји документација у архиви школе а основна промена у 

успеху је да има знатно више са добрим успехом у ФООО који су раније углавном 

постизали довољан успех.   

У ФООО формирана су 34 одељења (I, II и III циклус) са 531 полазником. 
Пети разред II циклуса је завршило 60,12% или 101полазник.  
Седми разред III циклуса је завршило 61,03% или 119 полазника.
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УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ, 
ДРУГИ ЦИКЛУС 

Разред Број 

полазника 

Позитиван успех 
Недовољан 

успех 

Завршен 

5.Разред 

Потпуно 

оцењени 

Неоцењени 

5 4 3 2 Укупно 
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УСПЕХ  СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ, 
ТРЕЋИ ЦИКЛУС 

2/1 17 0 0 2 1 3 0 8 3 6 

% 100 0 0 11,765 5,8824 17,647 0 47,06 17,647059 35,29 

2/2 18 0 1 1 5 7 0 7 7 4 

% 100 0,00 5,56 5,56 27,78 38,89 0 38,89 38,89 22,22 

2/3 16 0 1 8 1 10 0 1 10 5 

% 100 0 6,25 50,00 6,25 62,50 0 6,25 62,50 31,25 

2/4 15 0 0 3 2 5 0 5 5 5 

% 100 0,00 0,00 20,00 13,33 33,33 0 33,33 33,33 33,33 

2/5 15 0 0 6 3 9 0 0 9 6 

% 100 0,00 0,00 40,00 20,00 60,00 0 0,00 60,00 40,00 

2/6 15 0 1 8 5 14 0 1 14 0 

% 100 0,00 6,67 53,33 33,33 93,33 0 6,67 93,33 0,00 

2/7 15 1 0 4 0 5 0 0 5 10 

% 100 6,67 0,00 26,67 0,00 33,33 0 0,00 33,33 66,67 

2/8 17 0 1 6 4 11 0 1 11 5 

% 100 0,00 5,88 35,29 23,53 64,71 0 5,88 64,71 29,41 

2/9 20 0 3 9 4 16 0 4 16 0 

% 100 0,00 15,00 45,00 20,00 80,00 0 20,00 80,00 0,00 

2/10 20 0 3 4 7 14 0 3 14 3 

% 100 0,00 15,00 20,00 35,00 70,00 0 15,00 70,00 15,00 

Укупно 168 1 10 51 32 94 0 30 94 44 

% 100,00 0,60 5,95 30,36 19,05 55,95 0,00 17,86 55,95 26,19 

Разред Број 

полазника 

Позитиван успех 
Недовољан 

успех 

Завршен 

7.Разред 

Потпуно 

оцењени 

Неоцењени 

5 4 3 2 Укупно 

3/1 16 2 2 1 0 5 0 2 5 9 
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УСПЕХ СЕПТМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА ДРУГОГ ЦИКЛУСА, НА КРАЈУ ШКОЛКСЕ 
2018/2019. ГОДИНЕ ПОСЛЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА 

 
 

Разред Број 

полазника 

Позитиван успех 
Недовољан 

успех 

Завршен 

5.Разред 

Потпуно 

оцењени 

Неоцењени 

5 4 3 2 Укупно 

% 100 12,5 12,5 6,25 0 31,25 0 12,50 31,25 56,25 

3/2 17 0 2 4 0 6 0 5 6 6 

% 100 0,00 11,76 23,53 0,00 35,29 0 29,41 35,29 35,29 

3/3 16 1 3 5 1 10 0 1 10 5 

% 100 6,25 18,75 31,25 6,25 62,50 0 6,25 62,50 31,25 

3/4 15 0 1 4 2 7 0 1 7 7 

% 100 0,00 6,67 26,67 13,33 46,67 0 6,67 46,67 46,67 

3/5 17 0 2 3 3 8 0 4 8 5 

% 100 0,00 11,76 17,65 17,65 47,06 0 23,53 47,06 29,41 

3/6 17 0 0 4 3 7 0 2 7 8 

% 100 0,00 0,00 23,53 17,65 41,18 0 11,76 41,18 47,06 

3/7 15 0 2 7 3 12 0 0 12 3 

% 100 0,00 13,33 46,67 20,00 80,00 0 0,00 80,00 20,00 

3/8 15 0 1 1 1 3 0 4 3 8 

% 100 0,00 6,67 6,67 6,67 20,00 0 26,67 20,00 53,33 

3/9 15 0 2 4 0 6 0 3 6 6 

% 100 0,00 13,33 26,67 0,00 40,00 0 20,00 40,00 40,00 

3/10 15 0 1 4 6 11 0 2 11 2 

% 100 0,00 6,67 26,67 40,00 73,33 0 13,33 73,33 13,33 

3/11 17 1 1 0 3 5 0 8 5 4 

% 100 5,88 5,88 0,00 17,647 29,41 0 47,06 29,41 23,53 

3/12 20 0 2 6 4 12 0 0 12 8 

% 100 0,00 10 30 20 60 0 0,00 60 40 

Укупно 195 4 19 43 26 92 0 32 92 71 

% 100 2,05 9,74 22,05 13,33 47,18 0,00 16,41 47,18 36,41 
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2/1 17 0 0 3 1 4 0 8 4 5 

% 100 0 0 17,65 5,88 23,53 0 47,06 23,53 29,41 

2/2 18 0 2 2 5 9 0 7 9 2 

% 100 0,00 11,11 11,11 27,78 50,00 0 38,89 50,00 11,11 

2/3 16 0 1 8 1 10 0 1 10 5 

% 100 0 6,25 50,00 6,25 62,50 0 6,25 62,50 31,25 

2/4 15 0 0 3 2 5 0 5 5 5 

% 100 0,00 0,00 20,00 13,33 33,33 0 33,33 33,33 33,33 

2/5 15 0 0 6 4 10 0 0 10 5 

% 100 0,00 0,00 40,00 26,67 66,67 0 0,00 66,67 33,33 

2/6 15 0 1 8 5 14 0 1 14 0 

% 100 0,00 6,67 53,33 33,33 93,33 0 6,67 93,33 0,00 

2/7 15 1 0 4 0 5 0 0 5 10 

% 100 6,67 0,00 26,67 0,00 33,33 0 0,00 33,33 66,67 

2/8 17 0 1 8 5 14 0 1 14 2 

% 100 0,00 5,88 47,06 29,41 82,35 0 5,88 82,35 11,76 

2/9 20 0 3 9 4 16 0 4 16 0 

% 100 0,00 15,00 45,00 20,00 80,00 0 20,00 80,00 0,00 

2/10 20 0 3 4 7 14 0 3 14 3 

% 100 0,00 15,00 20,00 35,00 70,00 0 15,00 70,00 15,00 

Укупно 168 1 11 55 34 101 0 30 101 37 

% 100,00 0,60 6,55 32,74 20,24 60,12 0,00 17,86 60,12 22,02 

 

 

УСПЕХ СЕПТМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА НА КРАЈУ ШКОЛКСЕ 
2018/2019. ГОДИНЕ ПОСЛЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА 

Разред Број 

полазника 

Позитиван успех 
Недовољан 

успех 

Завршен 

7.Разред 

Потпуно 

оцењени 

Неоцењени 

5 4 3 2 Укупно 

3/1 16 2 2 1 2 7 0 2 7 7 
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УКУПАН УСПЕХ СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. 
ГОДИНЕ 

% 100 12,5 12,5 6,25 12,5 43,75 0 12,50 43,75 43,75 

3/2 17 0 2 5 0 7 0 5 7 5 

% 100 0,00 11,76 29,41 0,00 41,18 0 29,41 41,18 29,41 

3/3 16 1 3 7 1 12 0 1 12 3 

% 100 6,25 18,75 43,75 6,25 75,00 0 6,25 75,00 18,75 

3/4 15 0 1 4 2 7 0 1 7 7 

% 100 0,00 6,67 26,67 13,33 46,67 0 6,67 46,67 46,67 

3/5 17 0 2 5 3 10 0 4 10 3 

% 100 0,00 11,76 29,41 17,65 58,82 0 23,53 58,82 17,65 

3/6 17 0 0 6 8 14 0 2 14 1 

% 100 0,00 0,00 35,29 47,06 82,35 0 11,76 82,35 5,88 

3/7 15 0 2 7 4 13 0 0 13 2 

% 100 0,00 13,33 46,67 26,67 86,67 0 0,00 86,67 13,33 

3/8 15 0 1 2 1 4 0 4 4 7 

% 100 0,00 6,67 13,33 6,67 26,67 0 26,67 26,67 46,67 

3/9 15 0 2 5 1 8 0 3 8 4 

% 100 0,00 13,33 33,33 6,67 53,33 0 20,00 53,33 26,67 

3/10 15 0 1 4 6 11 0 2 11 2 

% 100 0,00 6,67 26,67 40,00 73,33 0 13,33 73,33 13,33 

3/11 17 1 1 1 4 7 0 8 7 2 

% 100 5,88 5,88 5,88 23,529 41,18 0 47,06 41,18 11,76 

3/12 20 0 2 8 9 19 0 0 19 1 

% 100 0,00 10 40 45 95 0 0,00 95 5 

Укупно 195 4 19 55 41 119 0 32 119 44 

% 100 2,05 9,74 28,21 21,03 61,03 0,00 16,41 61,03 22,56 

Одељење Број Одличан Вр.добар Добар Довољан Свега Недовољ. Неоцењен Завршен разред 

I циклус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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УКУПАН УСПЕХ ОДЕЉЕЊА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА ПОСЛЕ 
РАЗРЕДНОГ ИСПИТА У ЈАНУАРУ 2019. Г. 

 

Напомена: 

Нису рачунати полазници првог циклуса јер се у овом периоду не оцењују. 

Добијена статистичка слика је објективнија с обзиром на критеријум оцењености. 

 

 

% 0,00                 

II циклус 168 1 10 51 32 94 0 44 30 

% 46,28 0,28 2,75 14,05 8,82 25,90 0,00 12,12 8,26 

III циклус 195 4 19 43 26 92 0 71 32 

% 53,72 1,10 5,23 11,85 7,16 25,34 0,00 19,56 8,82 

Укупно 363 5 29 94 58 186 0 115 62 

% 100 1,38 7,99 25,90 15,98 51,24 0,00 31,68 17,08 

Одељење Број Одличан Вр.добар Добар Довољан Свега Недовољ. Неоцењен Завршен разред 

I циклус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0,00                 

II циклус 168 1 11 55 34 101 0 37 30 

% 46,28 0,28 3,03 15,15 9,37 27,82 0,00 10,19 8,26 

III циклус 195 4 19 55 41 119 0 44 32 

% 53,72 1,10 5,23 15,15 11,29 32,78 0,00 12,12 8,82 

Укупно 363 5 30 110 75 220 0 81 62 

% 100 1,38 8,26 30,30 20,66 60,61 0,00 22,31 17,08 
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ПОЛНА  И  СТАРОСНА  СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ  ОДЕЉЕЊА ПРВОГ 
ЦИКЛУСА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2018/ 2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

одељење 
Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

I/1 5 11 16 0 1 2 1 4 6 2 

% 31,25 68,75 100 0,00 6,25 12,50 6,25 25,00 0,00 12,50 

I/2 7 9 16 0 0 1 0 6 3 6 

% 43,75 56,25 100 0,00 0,00 6,25 0,00 37,50 18,75 37,50 

I/3 6 11 17 0 0 0 0 9 5 3 

% 35,29 64,71 100 0,00 0,00 0,00 0,00 52,94 29,41 17,65 

I/4 3 12 15 0 2 0 1 6 4 2 

% 20,00 80,00 100 0,00 13,33 0,00 6,67 40,00 26,67 13,33 

I/5 6 9 15 0 2 1 1 5 5 1 

% 40,00 60,00 100 0,00 13,33 6,67 6,67 33,33 33,33 6,67 

I/6 8 7 15 0 3 2 0 6 1 3 

% 53,33 46,67 100 0,00 20,00 13,33 0,00 40,00 6,67 20,00 

I/7 5 10 15 0 3 1 0 5 4 2 

% 33,33 66,67 100 0,00 20,00 6,67 0,00 33,33 26,67 13,33 

I/8 7 8 15 0 7 0 1 4 1 2 

% 46,67 53,33 100 0,00 46,67 0,00 6,67 26,67 6,67 13,33 

I/9 6 9 15 0 1 0 1 8 5 0 

% 40,00 60,00 100 0,00 6,67 0,00 6,67 53,33 33,33 0,00 

I/10 3 12 15 0 3 1 1 2 4 4 

% 20,00 80,00 100 0,00 20,00 6,67 6,67 13,33 26,67 26,67 

I/11 4 11 15 0 2 0 0 4 6 3 

% 26,67 73,33 100 0,00 13,33 0,00 0,00 26,67 40,00 20,00 

I/12 19,00 0,00 19,00 0 0 0 4 8 6 1 

% 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21,05 42,11 31,58 5,26 

укупно 79,00 109,00 188,00 0,00 24,00 8,00 10,00 67,00 50,00 29,00 

% 42,02 57,98 100 0,00 12,77 4,26 5,32 35,64 26,60 15,43 
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ПОЛНА  И  СТАРОСНА  СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ  ОДЕЉЕЊА ДРУГОГ 
ЦИКЛУСА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2018/ 2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

одељење 

Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

II/1 8 9 17 0 5 2 3 2 5 0 

% 47,06 52,94 100 0,00 29,41 11,76 17,65 11,76 29,41 0,00 

II/2 10 8 18 0 5 1 2 5 4 1 

% 55,56 44,44 100 0,00 27,78 5,56 11,11 27,78 22,22 5,56 

II/3 4 12 16 0 3 3 0 3 2 5 

% 25,00 75,00 100 0,00 18,75 18,75 0,00 18,75 12,50 31,25 

II/4 9 6 15 0 4 3 1 4 2 1 

% 60,00 40,00 100 0,00 26,67 20,00 6,67 26,67 13,33 6,67 

II/5 9 6 15 0 1 1 1 6 4 2 

% 60,00 40,00 100 0,00 6,67 6,67 6,67 40,00 26,67 13,33 

II/6 9 6 15 0 6 2 2 2 2 1 

% 60,00 40,00 100 0,00 40,00 13,33 13,33 13,33 13,33 6,67 

II/7 7 8 15 0 4 0 0 7 1 3 

% 46,67 53,33 100 0,00 26,67 0,00 0,00 46,67 6,67 20,00 

II/8 11 6 17 0 8 0 2 4 3 0 

% 64,71 35,29 100 0,00 47,06 0,00 11,76 23,53 17,65 0,00 

II/9 7 13 20 0 9 0 0 8 2 1 

% 35,00 65,00 100 0,00 45,00 0,00 0,00 40,00 10,00 5,00 

II/10 10 10 20 0 9 1 0 6 4 0 

% 50,00 50,00 100 0,00 45,00 5,00 0,00 30,00 20,00 0,00 

укупно 84 84 168 0 54 13 11 47 29 14 

% 50,00 50,00 100 0,00 32,14 7,74 6,55 27,98 17,26 8,33 
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ПОЛНА  И  СТАРОСНА  СТРУКТУРА  СЕПТЕМБАРСКИХ  ОДЕЉЕЊА ТРЕЋЕГ  
ЦИКЛУСА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2018/ 2019. ГОДИНЕ 

одељење 

Полна структура Старосна структура 

М Ж свега до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 преко 45 

III/1 7 9 16 0 7 0 1 3 5 0 

% 43,75 56,25 100 0,00 43,75 0,00 6,25 18,75 31,25 0,00 

III/2 10 7 17 0 5 2 5 3 2 0 

% 58,82 41,18 100 0,00 29,41 11,76 29,41 17,65 11,76 0,00 

III/3 6 10 16 0 3 0 0 2 4 7 

% 37,50 62,50 100 0,00 18,75 0,00 0,00 12,50 25,00 43,75 

III/4 2 13 15 0 1 1 3 0 5 5 

% 13,33 86,67 100 0,00 6,67 6,67 20,00 0,00 33,33 33,33 

III/5 10 7 17 0 5 4 0 4 0 4 

% 58,82 41,18 100 0,00 29,41 23,53 0,00 23,53 0,00 23,53 

III/6 9 8 17 0 3 2 1 6 2 2 

% 52,94 47,06 100 0,00 17,65 11,76 5,88 35,29 11,76 11,76 

III/7 10 5 15 0 6 1 2 1 4 1 

% 66,67 33,33 100 0,00 40,00 6,67 13,33 6,67 26,67 6,67 

III/8 9 6 15 0 3 2 5 1 2 2 

% 60,00 40,00 100 0,00 20,00 13,33 33,33 6,67 13,33 13,33 

III/9 5 10 15 0 4 2 2 5 2 0 

% 33,33 66,67 100 0,00 26,67 13,33 13,33 33,33 13,33 0,00 

III/10 7 8 15 0 5 1 0 5 4 0 

% 46,67 53,33 100 0,00 33,33 6,67 0,00 33,33 26,67 0,00 

III/11 4 13 17 0 2 2 3 3 3 4 

% 23,53 76,47 100 0,00 11,76 11,76 17,65 17,65 17,65 23,53 

III/12 7 13 20 0 7 0 1 3 5 4 

% 35,00 65,00 100 0,00 35,00 0,00 5,00 15,00 25,00 20,00 

укупно 86 109 195 0 51 17 23 36 38 29 

% 44,10 55,90 100 0,00 26,15 8,72 11,79 18,46 19,49 14,87 
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УКУПНА   ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА СЕПТЕМБАРСКИХ ОДЕЉЕЊА 
НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2018/ 2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разред 

пол године старости 

М Ж укупно до 15 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44  преко 45 

I циклус 79 109 188 0 24 8 10 67 50 29 

% 42,02 57,98 100 0,00 12,77 4,26 5,32 35,64 26,60 15,43 

II циклус 84 84 168 0 54 13 11 47 29 14 

% 50,00 50,00 100 0,00 32,14 7,74 6,55 27,98 17,26 8,33 

III циклус 86 109 195 0 51 17 23 36 38 29 

% 44,10 55,90 100 0,00 26,15 8,72 11,79 18,46 19,49 14,87 

Укупно 249 302 551 0 129 38 44 150 117 72 

% 45,19 54,81 100 0,00 23,41 6,90 7,99 27,22 21,23 13,07 
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V ОСТВАРИВАЊЕ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА И 
НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

НАСТАВНИКА 
 

Под појмом педагошко-инструктивног надзора и саветодавног рада директора 

подразумева се стручно сагледавање плана и програма наставника, стручно 

усмеравање рада наставника, разредних старешина и сарадника у васпитно-

образовном раду, посета часовима свих облика наставе, саветима, упутствима, 

конкретном помоћи у заједничком раду, мотивисањем и елементима вредновања и 

контроле њиховог рада. 

             Увид у рад појединаца остварила сам непосредним присуством раду, 
часовима и састанцима, увидом у документацију о раду и упоређивањем остварених 
резултата рада са планираним циљевима и задацима.  

              Извршени су прегледи дневника образовно-васпитног рада, матичних књига, 
књига дежурстава као и свих извештаја са састанака стручних већа, актива и тимова. 

Према новом правилнику  о вођању педагошке документације који је усвојен за школе 

за одрасле од ове школске године,поручили смо нове дневнике,матичне листове и 

остале обрасце за новоуписане полазнике. 

 Увидом у дневнике образовно-васпитног рада, матичних књига, књига 

дежурстава, регистара о уписаним полазницима, закључено је да се педагошка 

документација уредно води. 

Настава се изводила у петодневној наставној недељи. Сви планирани часови су 
одржани, a за одсутне наставнике се организовала адекватна стручна замена. Настава 
је такође организована и у радну суботу 08.12.2018. године и одрађивали су се часови 
од  понедељка 31.12.2018. 
       У току I полугодишта школске 2018/19. године, посетила сам следећи број часова 

наставе и испита: 

_____________________________________________________________________ 
В р с т а   н а с т а в е – и с п и т а                                                         Б р о ј   ч а с о в а 
___________________________________________________________________________ 
Настава у ФООО ........................................................................................ 8 
Допунска настава ...................................................................................... 1 
Часови разредног старешине .................................................................. 1 
Огледни часови актива ............................................................................ 1 
Поправни испити ...................................................................................... / 
Разредни испити ...................................................................................... / 
Посета часовима приправника ............................................................... 1 
__________________________________________________________________________ 
                       С В Е Г А ................................................................................. 12 
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У току посета часовима и испитима, праћени су: 

 припрема наставника и полазника за часове; 
 разрада васпитно-образовних задатака; 
 коришћење наставних средстава и метода рада; 
 обрада битних садржаја; 
 добијање повратне информације; 
 проверавање усвојених знања; 
 успех полазника на разредним испитима. 

 

 

АНАЛИЗА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА 
 

У ФООО трајање часа је 30 минута, али се часови увек држе у блоку. Најмањи 

блок час је у трајању од 60 минута тј. два часа. 

Распоред часова је веома тешко уклопити за наставнике који иду са једног 

пункта на други. Број одељења је велики а издвојена одељења су веома удаљена једна 

од других и налазе се на разлицитим општинама. Распоред часова је променљив и 

мења се на крају сваког полугодишта. Наставници на нивоу године имају пун фонд 

часова, с тим што поједини наставници у једном делу имају више, а у другом мање 

часова. Предмети тих наставника нису распоређени као у редовним основним 

школама, тако да распоред часова у току године може да варира, с обзиром на потребе 

и могућности полазника.Потрудила сам се да наставу максимално прилагодимо 

полазницима а такође и олакшамо распоред наставницима како би се наставни 

програм у потпуности  и што квалитетније остварио. 

Како радимо искључиво по наставном плану и програму ФООО, појављују се одређени 

проблеми приликом организације и реализације наставе. Полазници ФООО имају 

бројне друге обавезе и одговорности које морају да усклађују са обавезама на настави 

ФООО. Чест разлог изостајања са наставе, па и прекидања образовања код одраслих 

полазника је учешће у сезонским и грађевинским радовима, који за њих и њихове 

породице представљају један од значајних а често и једини извор прихода. 

Анализа посећених часова извршена је у складу са Приручником за 

самовредновање и вредновање рада школа, који за подручје вредновања наставног 

процеса дефинише следеће показатеље: 

 комуникацију и сарадњу; 
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 рационалност и организацију; 
 подстицање полазника; 
 корелацију и примену знања. 

 

 
а) Комуникација и сарадња 

 Наставници се јасно, прецизно и правилно изражавају на часу и полазницима се 

обраћају топло и с уважавањем. Током обраде новог градива, као и током утврђивања, 

наставници постављају питања, дају упутства и задатке. Проверавају да ли су их 

полазници исправно разумели, омогућавају им да размишљају и охрабрују да износе 

своја мишљења и запажања. Инсистирају на примени већ наученог из области тог или 

других предмета. Воде рачуна да полазници пажљиво слушају једни друге и подстичу 

их да заједнички траже евентуално нова решења одговора или задатака. 

Информације и упутства која наставници дају довољно су јасна и прецизна. 

Говор и језик наставника примерен је узрасту полазника. Комуникација између 

полазника и наставника одвија се стереотипно и формално. Комуникација на часу се 

огледа у наставниковом давању упутстава и постављању питања, док се само понекад 

користе могућности за изношење мишљења и запажања полазника.  

 

б) Рационалност и организација 

 На часовима, наставници користе фронтални облик рада и разноврсне методе и 

технике рада у функцији садржаја и циљева часа. Користе расположиви простор, 

опрему, наставна средства и материјале у складу са наставним садржајима и задацима.  

Динамика часа и задаци за рад су прилагођени могућностима полазника те, у личним 

припремама, остварују планирану артикулацију часа. Током часа резимирају обрађено 

(утврђено) наставно градиво. Процењују рационалност и организацију наставног 

процеса за своје предмете и на основу уочених резултата коригују начин рада и 

садржај часа. 

  На посећеним часовима присуствовао је знатно мањи број полазника у односу 

на број уписаних полазника, што је утицало на структуру изведених часова. Планирани 

циљеви и задаци често су се морали мењати и прилагођавати насталим условима. 

Најчешће се примењује фронтални облик рада, док се остали облици занемарују. 

          Употреба наставних средстава и дидактичког материјала у настави веома је 

скромна, па би требало посветити више пажње њиховој развноврснијој примени. 

Припреме наставника за непосредну реализацију часа садрже углавном све потребне 

методичко-дидактичке елементе. Структуром припреме планиране су фазе часа са 

предвиђеном артикулацијом, али без наведених активности за полазнике и 
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наставнике. Елемент припреме који се односи на анализу рада на часу планира се, али 

се не обавља редовно. Самоевалуација часа настала на основу анализе реализованог 

часа треба да послужи као полазиште за корекције у организацији и садржају наставног 

процеса. 

 

ц)  Подстицање полазника 

 На часовима се примењују разне методе и технике, наставници успевају да 

пробуде радозналост и заинтересују полазнике. Наставници се труде да примери које 

дају буду занимљиви и изазовни за полазнике и повезани са њиховим искуством.  

Прецизним упутствима усмеравају рад полазника, подстичу их да размишљају, 

постављају питања, дискутују и дају им подршку за самостално решавање задатака. 

Похвалама мотивишу полазнике. 

 У одељењу су полазници различитих способности, могућности и спремности за 

час и наставници спремно и одговорно посвећују пажњу полазницима који спорије 

напредују, што је пример добре праксе за школе овог типа. 

 Иако се наставници труде да подстакну полазнике на одговарајући начин, 

одговорност полазника према учењу није довољно развијена. При учењу полазници се 

руководе спољашњом мотивацијом и стално им је потребан подстицај наставника, 

углавном путем оцењивања. Вредновање постигнућа врши се сагласно прописаним 

правилима о оцењивању полазника, али се спроводи периодично, углавном уочи 

класификационих периода. 

 У организацији и начину рада препознаје се напор наставника да структуру часа 

прилагоде индивидуалним могућностима полазника и на тај начин им омогуће да 

максимално искажу своје способности. 

 У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад са наставницима и 

полазницима настојимо да постигнемо да полазници са одређеним проблемима у раду 

и понашању буду добро прихваћени од других полазника у одељењу и уопште у школи. 

 

д)  Корелација и примена знања 

 Наставници подстичу полазника да при учењу новог наставног садржаја користе 

знања и вештине стечене у другим наставним и ваннаставним областима. Препоручују 

полазницима и упућују их на коришћење додатних извора информација који су им 

доступни. 
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 Наставници охрабрују полазнике да користе претходна знања, искуства и 

вештине стечене из других предмета и повежу их са новим знањима. С обзиром на то 

да је у настави присутно повезивање наставне грађе унутар предмета и међу 

предметима, урађена је корелација код већине наставника, као елеменат у оквиру 

планирања и припремања наставе.   

VI ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАСТАВНИЦИМА И ПОЛАЗНИЦИМА 
 

Пружање помоћи наставницима (углавном приправницима) и сарадницима 

остваривала сам кроз учешће у непосредном планирању образовно-васпитних 

задатака, реализације консултација, разраде циљева, коришћење наставних средстава 

и савремених облика и метода рада са одраслима. 

Моја помоћ наставницима се састојала у пружању савета, нарочито приликом 

разматрања васпитних циљева консултација, појединих конфликтних ситуација, као и 

упућивања на савремену стручну литературу и др. информације. 

Инструкције и савете наставницима давала сам на основу прочитане стручне и 

педагошко-андрагошке литературе, сопственог искуства и искуства наставника датог 

предмета, а настојећи да заинтересујем наставнике да самоиницијативно што више 

међусобно сарађују и размењују искуства и информације у оквиру својих стручних 

већа. 

Инструктивни рад сам обављала: 

 Индивидуално, са наставницима и разредним старешинама; 
 Групно, са стручним већима, групама и комисијама и 
 Колективно, са читавим наставничким и образовно-васпитним већем. 

 
У обиласку наставе и разговору са наставницима, често је разматрано питање 

облика праћења усвојених знања код полазника, као и мере које треба предузети за 

спречавање ’’осипања’’ полазника у основном образовању одраслих. 

Посебну пажњу сам посветила наставницима разредне наставе (I ступањ). 

Педагошка функција директора у пружању помоћи полазницима остваривана је 

двојако: 

 посредно (преко наставника) и 
 непосредно (у појединачним сусретима са полазницима). 

 
У овако великој и разуђеној школи са 531 полазником, веома је тешко упознати 

напредовање и услове живота и рада свих полазника, па је моја улога углавном 

сведена на праћење полазника који више заостају у свом раду. Индивидуални сусрети 
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су сведени на разговоре са полазницима који имају веће сметње у свом раду, као и са 

прераслим полазницима (15-17 година), који често својим понашањем стварају 

проблеме у раду одељења где се налазе. 

 

 

VII МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 
РАДА 

 

Мере за унапређивање наставе сам предузела најпре тако што сам обишла сва 

издвојена одељења и још једном установила све недостатке на терену и на основу 

виђеног стања и свог дугогодишњег искуства и рада управо у тим издвојеним 

одељењима,а у сарадњи са домаром предузела неке основне радње,како бих својим 

колегама и њиховим полазницима олакшала и побољшала услове за рад. 

Прво и ургентно је било регулисати неплаћени двогодишњи рачун за електричну 

енергију у издвојеном одељењу у Барајеву,јер је од стране дистрибуције искључена 

струја и настава је доведена у питање као и наш останак као школе у том 

простору.Великом упорношћу и свакодневним контактом са председником општине 

Барајево и његовим сарадницима успела сам да тај проблем корекцијом уговора 

решим,платимо заостали дуг и поново оспособимо уционице за рад,тако да је сада све 

у реду. 

На неколико терена (Сурчин,Ледине,Жарково,Барајево) сам обезбедила 

додатне беле табле,маркере, као материјал за све учитеље 

(хамер,бојице,лепак,маказе,постере итд.)како би њихов рад на терену што боље 

осмислили. 

Издвојено и најудаљеније одељење у Лазаревцу сам  опремила тако што сам из 

матичне школе преместила   катедру коју годинама нису имали у једној учионици,као и 

ормар за књиге,компјутер и штампач.То им је много олакшало и помогло у раду,а 

нарочито ће побљшати рад када им обезбедимо и бежични интернет,што је у плану,јер 

ће тако бити повезани са матичном школом и много лакше и брже размењивати многе 

податке и битне информације.Такође смо им купили нови топли под,јер је стари био 

оштећен и неугледан. 

У издвојеним одељењима сам обезбедила нове грејалице,као што сам и обећала,јер из 

свог личног искуства знам колико је важно да учионице буду топле да би се уопште 

могло радити.Никаква наставна средства не могу мотивисати на рад ако нема основних 

услова за то.Домар је у договору са мном  поправио расвету која месецима уназад није 
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била како треба на неким теренима,што је такође веома важно да би се настава 

одвијала успешно. 

 У сарадњи са библиотекаром, слала сам дописе издавачким кућама и 

библиотекама да нам поклоне књиге ако су у могућности.У септембру смо добили из 

универзитетске библиотеке 53 књиге,тако да смо опет мало допунили нашу скромну 

библиотеку.На сајму књига смо купили још неке наслове,по избору наших колегиница. 

Компјутерско-информатичка учионица смештена је у просторији библиотеке и 

користе је сви полазници. Наш сарадник који ради на одржавању рачунара школе је 

предузео мере да оспособи све рачунаре и штампаче који су у функцији у тој 

учионици,јер су прилично застарели. 

Лаптопови које смо добили донацијом Финдоместик банке и ''Телекома 

Србије''су на располагању наставницима да их користе у настави на пунктовима,мада 

су прилично застерели,па би нам значило ако бисмо успели да поново добијемо нове. 

Преко пројекта Мадад смо добили средства која смо већ делимично 

искористили како је пројектом и финансијским планом договорено.Сходно томе,наши 

полазници у Лазревцу добијају свакодневно ужину,што утиче позитивно на њихову 

долазност.Такође смо купили два штампача која су распоређена у школу и 

Лазаревац,као и два лаптоп рачунара који су такође на располагању наставницима како 

би своје часове на терену што боље осмислили.Стручни сарадници су добили 

таблет,како би при обилску терена могли бољеи лакше прикупљати потребне податке. 

Урађен је софтвер за штампање свдочанстава,што ће натавницима побољшати и 

убрзати рад. 

Сви  наставници ће ускоро добити наставна средства,онако како је по плану пројекта 

договорено,па се надам да ће све то утицати на унапређење васпитно-образовног 

рада. 

 

VIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  
 

     Образовање наставника и сарадника не може се сматрати окончаним завршавањем 

школе – факултета, јер се разлика између образовања стеченог за време школовања и 

оног потребног за извршавање свакодневних задатака стално повећава, због чега се 

наставници и сарадници налазе пред захтевом перманентног усавршавања. 

     Чланом 54. Закона о образовању одраслих (''Сл. гласник'' РС бр.55/2013, 88/2017.) и 

чл. 151. Закона о основама система образовања и васпитања (’’Службени гласник РС’’, 

бр.88/2017)  прописано је да је наставник и стручни сарадник дужан да се усавршава 

ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада.  
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     Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању знања наставника и 

стручних сарадника (’’Службени гласник РС’’, бр. 81/2017) прописано је да се стално 

стручно усавршавање остварује по програмима који могу бити: 

 обавезни и 
  изборни. 

 

     Према одредбама овог правилника, наставник и стручни сарадник дужни су да у 

току пет година похађају најмање 100 часова програма – од тога најмање 80 бодова из 

одобрених програма. 

     Сваке школске године наставници учествују у остваривању различитих облика 

стручног усавршавања у школи у којој раде, и то: 

 Одржавањем угледних односно огледних часова наставе односно активност и 
води радионицу; 
 

 Присуствовањем огледним часовима, приказима активности, деловима 
акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге односно чланака 
и учествовање у њиховој анализи; 
 

 Присуствовањем стручним састанцима на којима се остварују поједини облици 
стручног усавршавања, а који су везани са пословима наставника или стручних 
сарадника; 
 

 Учествовањем у истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у 
установи, планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру 
наставе, у складу са потребама запослених. 
 

     Од почетка школске 2018/2019.године одржано је неколико семинара за које је 

процењено да највише одговарају већини запослених када је у питању њихово стручно 

усавршавање. То су: 

 „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање 
миграцијском кризом у РС - МАДАД 2“ од 15-16.11.2018.г. (напредни 
ниво) 

 „Основне андрагошке вештине - Модул 1“ од 19-20.11.2018.г. 
 „Мала школа великог здравља“ од 07-08.12.2018.г. 
 „Увођење стандарда у настави страног језика“ од 22.11.-30.12.2018.г. (он 

лајн) 
 „Примена програмског језика Пејтон у настави 6.и 7.разреда основне 

школе“ од 19.01  20.01.2019.г.  
 „Обука за извођење наставе грађанског васпитања“ 02.02.2019.г. 
 “Обука за електронски дневник“ који су похађале две колегинице које ће 

обучити остале колеге о начину коришћења електронског дневника 
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     Наставници и сами посећују трибине на факултетима и тако остварују одређени број 

бодова.Ништа мање важни у систему усавршавања наставника нису куповина књига, 

часописа, приручника, путовања, одласци у позоришта и учење страних језика. За 

професионалца важно је и време, што значи да његов социјални статус мора бити такав 

да му се све ово омогући и остави слободно време за надградњу. 

      
 
Стручно усавршавање наставника обављају: 

 -образовно-васпитне установе односно факултети; 
 -стручна друштва и удружења наставника; 
 -саме школе, путем стручних предавања, на седницама Наставничког 

већа и     одржавањем огледних часова на седницама стручних већа. 

    Одредбама чл. 151. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано 

је да је наставник и стручни сарадник дужан да се стручно усавршава ради успешнијег 

остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада. 

     Поједини наставници који су укључени у Програм функционалног основног 

образовања одраслих завршили су обуку од 27. до 29. 06. 2011. године у трајању од 24 

сата као и од 29. до 31. августа 2011. године у трајању од 16 сати као и од 15. до 17. јуна 

2012. године, у трајању од 24 сата, и од 30. августа до 01. септембра 2012. године, у 

трајању од 16 сати. Са овогодишњим семинаром Модул 1 обухваћени су сви 

наставници и стручни сарадници што је био план школе и Министарства просвете 

неколико година. 

Шеф рачуноводства и њена сарадница су присуствовале семинару везаном за буџетску 

инспекцију,завршни рачун и попис. 

   Секретар и ја смо похађали  два семинара: 

 Округли сто, “Годину дана примене Закона о основама система образовања и 
васпитања” 

 Информациони систем “Доситеј” 
 

     Непосредно се прати и анализира рад установе, њених јединица и запослених. 

Редовно се обилазе просторије школе и школског дворишта, контролише рад помоћног 

особља и хигијена у школи. Одржавају се састанци са помоћним особљем на којима се 

договара о начину рада, распоређивању дужности и задатака. 

Финансијски план и план набавки за претходну годину је реализован.  
Током полугодишта издати су налози за спровођење набавки предвиђених 

планом набавки као и адекватни налози за плаћање и наплате. У сарадњи са шефом 
рачуноводства обезбеђивала сам израду и надзирала примену буџета установе у 
складу са расположивим и планираним ресурсима. 

Као што сам већ споменула, на теренима сам обезбедила нове грејалице, табле, 
расвету и поправљени су неки ситни кварови на мокрим чворовима. 
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Опремљена је уционица у Лазаревцу и преграђена уционица у Барајеву. 
Плаћен је двогодишњи заостао дуг за електричну енергију у Барајеву. 
Окречене су две канцеларије у секретаријату у Немањиној,а плафони у зборници и 
кухињи у матичној школи су поправљени,јер су плоче које су лепљене пре пар година 
већим делом отпале.Такође смо преправили стари ормар у зиду  у канцеларији у 
Немањиној и остатак старог намештаја ,како би запуштену канцеларију могли да 
користимо у сврхе за које је и предвиђена. 

 
Како се настава одржава и на пунктовима, због давања потребних информација 

наставницима који тамо одржавају наставу, као и због обавештавања полазника да 
долазе на наставу, потписали смо нови уговор са новим оператером МТС-ом уз 
повољније услове и  уз уговор добили  мобилне телефоне за све запослене школе,уз 
могућност коришћења интернета што до сада нисмо имали, што омогућава да и даље 
сви  будемо у сталном контакту. 

Обезбедила сам израду софтвера за штампање сведочанстава,чиме ће се 
прилично убрзати и олакшати рад наставницима. 

Помоћном особљу сам омогућила куповину радне обуће,како је финансијским 
планом и било предвиђено. 

Школа је у претходном периоду обезбедила израду сајта. Сајт је доступан на 
адреси: www.djurosalaj.edu.rs 

 
 Сарађујем са представником синдиката у складу са законом и одредбама 

Посебног колективног уговора. 

 Омогућено је репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са 

Посебним колективним уговором и законом.У сарадњи са колегиницом која води 

синдикат школа редовно добија улазнице за позоришне представе у Народном и 

Београдском драмском позоришту,тако да наши полазници и наставници имају 

прилику да се друже и после наставе што веома позитивно утиче на међуљудске 

односе. 

У сарадњи са секретаром школе обезбеђена је покривеност рада установе 
потребном документацијом. Поштује се и процедура рада уз вођење прописане 
документације са обезбеђеном тачношћу административне документације и 
архивирање података у складу са законом. Радило се и на изради општих аката, као и 
на примени истих. 
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IX  САРАДЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 

 

9.1. Сарадња са редовним основним школама 
 
У школској 2018/19. год. посредством својих наставника и стручних сарадника, 

сарађивала сам са основним школама у свих осам општина, како би се обухватили сви 
ученици који нису успели да заврше потпуну основну школу. 

Даља сарадња је у циљу обухватања што већег броја родитеља ученика без 
потпуне основне школе.  

 

9.2. Сарадња са месним заједницама 
 
У циљу што већег и бројнијег уписа нових полазника, сарађивала сам са свим 

месним заједницама у свих осам општина, како градским, тако и приградским и 
сеоским. У појединим месним заједницама односно њиховим просторијама се већ 
изводи настава, као што су: Старо Жарково, Ресник, Сремчица, Ледине, Сурчин, 
Барајево и Лазаревац. 

Постоји стална сарадња са представницима општина у циљу укључивања 
полазника у основно образовање одраслих.Обавила сам посете и састанке са својим 
стручним сарадницима у општини Чукарица,Барајево,Лазаревац и Савски Венац. 
Тражимо подршку и организовање састанака са представницима Центра за социјални 
рад, НСЗ и Црвеног крста као и са свим другим надлежним службама а све у циљу 
укључивање што већег броја неписмених лица у образовни систем.  
 

9.3. Сарадња са Националном службом за запошљавање, центрима за 
социјални  рад и  Црвеним крстом Србије 

 
У школској 2018/19 заједно са наставницима и стручним 

сарадницима,сарађивала сам са свим фондовима запошљавања, центрима за 
социјални рад и Црвеним крстом на свих осам општина, у циљу обухватања што већег 
броја лица без потпуног основног образовања. 

Са НСЗ – филијала за Град Београд, склопљен је споразум о међусобним 
правима и обавезама у реализацији ФООО.  

Договорено је да се сва лица без потпуног основног образовања млађа од 40 
година укључе у процес образовања. Предложили смо надлежнима Националне 
службе за запошљавање да сви они који се не одазову позиву и не укључе у даље 
образовање буду скинути са евиденције за запошљавање, што се сада и реализује. 

Са Националном службом за запошљавање потписан је споразум о реализацији 
програма функционалног основног образовња одраслих. Предмет овог споразума је 
уређивање међусобних права и обавеза између Националне службе и школе у вези са 
стицањем функционалног основног образовања одраслих незапослених без основног 
образовања. Национална служба – филијала за Град Београд закључила је 86  уговора 
са полазницима којима се утврђују њихова права и обавезе. 
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У октобру сам са социјалном радницом школе била на састанку у Градском 
центру за социјални рад у Руској,где нам ја директорка обећала да ће проследити 
допис за сарадњу са нашом школом, свим руководиоцима по општинама,што је и 
учинила.На тај начин са свим центрима за социјални рад на територији свих општина 
које покрива наша школа успостављена је добра сарадња и двосмерна комуникација 
школа–центри. 

У сарадњи са социјалним радником написан је допис хуманитарној 
организацији „Хлеб живота“ у вези са доделом хуманитарних пакета. Од њих је 
добијено 350  пакета са школским прибором и подељени су полазницима који похађају 
наставу у просторијама матичне школе на Савском венцу. 

 

9.4  Сарадња са предузећима 
 
  У школској 2018/2019. години школа је активно сарађивала са свим 

заинтересованим предузећима у грађевинарству, индустрији, пољопривреди,  
стамбено-комуналним предузећима, Градским зеленилом и сл.  

 Одржавамо  сарадњу са ЈКП Зеленило и уписали смо њихове стално запослене 
раднике. Такође и ове године, у сарадњи са ЈКП „Градска читоћа“ уписали смо њихове 
раднике који раде код њих по уговору. 

9.5. Сарадња са локалном самоуправом  
 
Као и до сада школа је наставила добру сарадњу са општином Савски венац и у 

школској 2018/19. години. 
Обраћала сам се локалној самоуправи ради обезбеђивања материјалних 

средстава. 
Секретаријату за образовање и дечју заштиту поднели смо захтев за 

обезбеђивање средства. 
Такође смо се Секретаријату за образовање и дечју заштиту обратили за набавку 

лаптопова и канцеларијског намештаја.  
Школа и даље наставља сарадњу и са другим општинама где се одвија настава. 

Одржани су састанци са представницима општине, Центра за социјални рад, 
Националне службе за запошљавање, Црвеног крста. Тим састанцима су присуствовали 
и наши наставници и стручни сарадници. Разговарало се о проблемима с којима се 
сусреће наша школа. Договорено је да се појача контрола полазника преко служби 
Центра за социјални рад и Националне службе за запошљавање. 

   

9.6 Сарадња са невладиним организацијама (НВО) 
 
У школској 2013/2014. години са НВО ’’Праксис’’ је склопљен споразум о 

сарадњи у пружању правне помоћи полазницима и прибављању основних личних 
докумената, тако да наши полазници и ове године на тај начин могу да прибаве лична 
документа. 

Рађен је пројекат Мадад,везан за образовање миграната и на тај начин смо 
добили средства која ће унапредити образовни рад и наставника и полазника наше 
школе.Са стручним сарадницима сам посетила камп у Боговађи где су смештени 
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мигранти и успоставила сарадњу са њиховим асистентима,како би нам обезбедили 
упис нових полазника. 

 
 

X ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕДИ ШКОЛЕ 
 
 
Kомунални инспектор Милан Радосављевић извршио је, дана 19.09.2018. 

године, редован теренски и канцеларијски инспекцијски надзор - у поступку контроле 
уредности спољних делова зграде и површина око зграде, без наложених мера. 

 
Од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту, није извршен редован 

инспекцијски надзор (у периоду до израде овог Извештаја) 

 

XI ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 
Од ступања на дужност руководила сам на шест седница Наставничког већа, а 

Посебном седницом Наставничког већа ради давања мишљења о кандидатима за 
избор директора Школе, руководила је пом. директора, Драгана Савић. 

 
Седница Наставничког већа одржана дана 20.08.2018. год. 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Утврђивање испитних комисија и распореда полагања разредних и поправних 

испита у августовском испитном року школске 2017/2018. године 

3. Утврђивање броја одељења у школској 2018/2019. години 

4. Подела часова по предметима на наставнике на основу предлога стручних 

актива за школску 2018/2019. годину 

5. Задужења наставника и сарадника школе око уписа полазника у септембарском 

уписном року за школску 2018/2019. годину 

6. Избор руководилаца стручних већа и тимова у школској 2018/2019. год. 

7. Именовање стручног актива за развој школског програма 2018/2019. 

8. Именовање педагошког колегијума за школску 2018/2019. годину 

9. Припрема и организација активности поводом Дана школе 

10. Текућа питања 
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Седница Наставничког већа одржана дана 31.08.2018. год. 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Анализа наставно-васпитних резултата рада септембарских и фебруарских 

одељења на крају школске 2017/2018. године 

3. Извештај о полагању завршног испита у августовском року 22.08, 23.08. и 

24.08.2018. год. 

4. Усвајање распореда 

5. Доношење одлуке о употреби приручника за школску 2018/2019. годину 

6. Договор о формирању и раду школског тима 

7. Текућа питања 

 
Седница Наставничког већа одржана дана 13.09.2018. год. 
 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Утврђивање броја полазника на почетку школске 2018/19. године 

3. Разматрање извештаја о раду школе за школску 2017/18. године 

4. Извештај о раду директора школе 

5. Разматрање годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину 

6. Доношење одлуке о формирању Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе 

7. Текућа питања 

 
Посебна седница Наставничког већа одржана дана 04.10.2018. год. 
 
Посебну седницу водила је помоћник директора Драгана Савић, с обзиром да је 

в.д. директора Љиљана Петровић кандидат за избор директора.  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Давање мишљења о кандидатима за избор директора установе 

 
 

Седница Наставничког већа одржана дана 13.11.2018. год. 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Анализа наставно-васпитних резултата рада септембарских одељења на крају 

првог полугодишта школске 2018/19. године 
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3. Извештај о прегледу педагошке документације 

4. Усвајање распореда часова за друго полугодиште 

5. Текућа питања 

 
Седница Наставничког већа одржана дана 28.12.2018. год. 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Анализа наставно-васпитних резултата рада одељења функционалног основног 

образовања одраслих на крају првог полугодишта 

3. Задужења наставника и сарадника око јануарског испитног рока 

4. Усвајање распореда часова 

5. Тема: Породица као фактор васпитно-образовног рада у школи 

6. Текућа питања 

 

Седница Наставничког већа одржана дана 24.01.2019. год. 
 
Дневни ред: 

 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
2. Анализа наставно-васпитних резултата рада одељења ФООО после 

јануарског испитног рока 
3. Текућа питања 

 
    Према Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр. 73/2016 и 
45/2018) школа би у 2018/19. години требала да има 3,5 извршилаца на пословима 
спремачица, 1,5 извршилаца на пословима административно-финансијског радника и 
0,50 извршилаца на пословима домара. 

У сарадњи са секретаром школе упутила сам захтев Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја за признавање другачијег броја извршилаца утврђеног 
новим Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установа, тако 
да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило школу да је 
након разматрања разлога наведених у захтеву одлучило да се одобри повећање броја 
извршилаца само за радно место административно-финансијаског радника за 50%. 
Школа је Министарству поново упутила захтев за признавање већег броја извршилаца 
за радно место домара за 50% као и за радно место спремачице за 50%, након чега је 
Министарство одобрило повећање броја извршилаца само за радно место домара за 
50%. 

Такође смо упутили допис  Министарству просвете,науке и технолошког развоја 
за мишљење у вези поступања са нормом учитеља,како бисмо испоштовали законски 
оквир ,који није усклађен на време,иако је ступио на снагу још пре годину дана,а да 
при томе не пређемо максимални број запослених у установи. 

У вези са тим сам са сарадницом Сњежаном Павловић  била  на састанку у 
министарству просвете са Миром Милановић и добила директна упутства и савете у 
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вези наставе,распореда часова и норме учитеља.У складу са тим сам се потрудила да 
распоред часова урадимо што боље и да га прилагодимо потребама и обавезама 
полазника,а да наставницима омогућимо квалитетнији рад на терену,уз што мање 
губљења  времена на одлазак са једног терена на други,већ да се посвете побољшању 
наставе и међусобне сарадње.  

Такође смо Павловић Сњежана и ја заказале и обавиле  састанак у вези са 
нормом учитеља у Школској управи са руководиоцем Душаном Кићовићем који нам је 
дао инструкције како да поступимо даље. 

У јулу 2016. године смо доставили захтев Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја ради давања сагласности за организовање издвојеног одељења 
ШООО ''Ђуро Салај'' у КПЗ у Београду – Падинска Скела. У августу смо добили допис из 
министарства да је прво потребно да Скупштина града Београда донесе одлуку о 
допуни одлуке о мрежи основних школа у Београду, којом ће бити предвиђено да 
ШООО „Ђуро Салај“ обавља делатност и у издвојеном одељењу, у простору КПЗ 
Падинска Скела. На основу тога упућујемо захтев Градском секретаријату за 
образовање и дечју заштиту за уписивање у мрежу основних школа, издвојеног 
одељења у КПЗ Падинска Скела. Потребно је добити и сагласност Министарства правде 
и надали смо се да ће на наш захтев бити позитивно одговорено до почетка ове 
2017/18. школске године. Како се наш предмет у Секетаријату за образовање и дечју 
заштиту губио више пута, тек је дана 26.09.2017. године Скупштина града Београда 
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду, 
којом се допуњује Одлука о мрежи основних школа у Београду. Након тога школа 
05.12.2017. године добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
сагласност на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о мрежи основних школа у 
Београду.  

Ове школске године отворили смо издвојено одељење првог циклуса у КПЗ 
Падинска Скела. Неколико пута сам са стручним сарадницима и секретаром посетила 
ово издвојено одељење и обавила разговор са управником завода,који је подржао и 
похвалио наш рад и залагање да све функцинише како треба у овим специфичним 
условима.Долазност и заинтересованост полазника у заводу је добра тако да се надамо 
даљој сарадњи. 

 Школа је и ове школске 2018/19. године обележила свој дан. Осмог септембра, 
када се обележава и Светски дан писмености, прослављен је Дан школе приредбом 
коју су припремили полазници са својим наставницима, а потом и свечаним ручком 
којем су присуствовали гости и запослени у школи. 

  Удружење и школа се и даље обавезују да ће заједнички учествовати и 
промовисати акцију ''Чеп за хендикеп'', која се бави прикупљањем чепова од PET 
амбалаже. Удружење се обавезује да ће прикупљене чепове искористити у сврху 
набавке ортопедских помагала за своје чланове. 
       Организована је посета Сајму књига, где су полазници и наши наставници  

имали могућност  да на штандовима  са различитим издавачима и  учесницима Сајма 

књига, који су представљали своје програме намењене ђацима, професорима, 

библиотекарима,присуствују разним промоцијама и предавањима.  

Поред представљања аутора и дела из земаља које су почасни гости, низ трибинских и 

промотивних програма које обухвата значајне појаве и вредности наше књижевно-

културне савремености и историје, а у њиховом оквиру биле су уприличене значајне 
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годишњице са којима су полазници могли да се упознају. Као и да уживају у неколико 

изузетних програмских целина и трибина посвећених актуелним књижевним темама и 

тренутку у коме живимо.Купљене су књиге у консултацији са наставницима српског 

језика,које смо додали у нашу библиотеку. 

У   априлу 2017. године у Школу за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“ у 

Београду уписано је двадесет миграната из Авганистана. Мигранти имају право на 

образовање према неколико закона, између осталих на основу Закона о забрани 

дискриминације, Закона о азилу и другим законима којима се регулишу права детета, 

ученика, одраслих који имају статус избеглица, тражилаца азила и слично. Одлучено је 

да мигранти  похађају наставу у оквиру првог циклуса и у овој школској години уколико 

то изричито желе, без обзира на то што неки од њих имају довољно образовног и 

животног искуства да упишу и виши циклус. То не значи да се нису довољно 

адаптирали, већ не желе да се раздвајају из већ поменутих разлога о односима који их 

повезују, а и због техничких разлога јер путују до школе заједно из насеља у коме 

тренутно бораве. То са собом носи и одређене последице које се односе на извођење 

наставе, процену и праћење полазника током школовања, и све остале аспекте 

образовног процеса битне за мигранте . Ако током године дође до промена у њиховим 

аспирацијама, потребама да похађају више циклусе наставе, то ће им се омогућити 

распоредом у неки од њих. 

Похађање наставе се продужило и у овој школској години за пет  полазника 

којима је  омогућен превоз из насеља у коме мигранти живе.  

Школа је према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

организовала у просторијама матичне школе  предавање у част дечије недеље и 

међународног права детета. У договору са директором школе предавање је спремила 

руководилац Тима за програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и 

програма превенције других облика ризичног понашања. Предавању су присуствовали 

полазници и наставници школе и било је веома поучно и едукативно. 

У сарадњи са социјалном радницом и рачуноводством,уз велику упорност 

успели смо да добијемо солидарну помоћ за наше раднике, која није исплаћена 

претходне три године. Такође су колеге које су оствариле услове добиле јубиларне 

награде. 

Пред новогодишње празнике колегиница  Сњежана Павловић је колегама који су 

чланови синдиката поделила поклон честитке ,као и поклон честитке за децу чланова 

колектива,а у простору школе је уприличен ручак у част предстојећих 

празника.Атмосфера је била пријатна и весела, што потврђује све боље међуљудске 

односе у колективу, тако да то сматрам великим успехом и помаком набоље у 

последњим месецима. 
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Прослава школске славе Свети Сава 

  Школска слава Свети Сава прослављена је у просторијама школе. Наставници су 

припремили приредбу са својим полазницима. Поред чланова колектива, прослави су 

присуствовали некадашњи радници школе , гости из локалне самоуправе  и полазници 

наше школе.  

         Такође је школа као тим учествовала у подношењу пријава за Еразмус + пројекте 

за 2019. годину.   Радила сам и радићу и даље на маркетингу школе путем ЕПАЛЕ 

платформе. ЕПАЛЕ омогућава да се сви који се баве, учествују или су заинтересовани за 

образовање одраслих у Европи, виртуелно састану на једном месту и размене своја 

знања, искуства, питања и добре праксе. Редовним посећивањем и праћењем портала 

имамо приступ најновијим вестима и догађајима, као и прилику за повезивање са 

својим европским колегама. Имамо прилику за учествовање у расправама и он-лајн 

саветовањима. Прилику за виртуелну размену добрих пракси у области учења и 

подучавања у подручју основног образовања одраслих у ЕУ. На овом порталу упознали 

смо се са резултатима примене пројектне наставе у образовању одраслих, као и 

интердисциплинарног планирања. Планирамо да и у будуће користимо овај портал за 

неке нове пројекте и сарадњу у оквиру пројекта ЕУ. 

 Због свега наведеног, радила сам од почетка мандата као координатор између 

различитих актера који су били укључени у активности везане за сарадњу са 

фондацијом Темпус и пројеката Еразмус +. Нагласила бих успостављање сарадње са 

неколико школа за основно образовање одраслих и размене искустава поводом 

израде ових пројеката. Неколико разговора је обављено са Јеленом Чоко стручњаком 

који се бави израдом разних пројеката у области образовања, здравства, социјалне 

заштите а са којом је ранијих година школа имала успешну сарадњу. Половином 

јануара 2019.г. стручни сарадници школе обавили су посету у представништву 

фондације Темпус у Београду која је имала за циљ ближе упознавање са пројектима 

које школа може креирати за задовољавање образовних потреба полазника. У свим 

овим активностима користила сам дугогдошње искуство у образовном раду са 

одраслима, уважавала различитости у избору области које потенцијално могу бити 

теме за израду пројеката, имала саветодавну улогу наставника и стручних сарадника 

који су укључени у израду пројеката преко фондације Темпус.  

 

                      
 
 

     Директор школе 
 

_________________                                  
Љиљана   Петровић 


