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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
за школску 2015/2016. годину 

 
      У школској 2015/2016. години директор се бавила уобичајеним активностима 
регулисаним Законом о основама система образовања и васпитања који обухватају 
све сегменте рада школе. Овај извештај сачињен је по сегментима које Закон 
прописује као обавезе и одговорност директора. 
 
Руковођење школом 

- руковођење Наставничким већем (10 седница) , Педагошким колегијумом (8 
седница), присуствовање седницама одељенских већа од првог до осмог 
разреда;  

- учешће у тимовима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, за Школско развојно планирање и Самовредновање рада 
школе, додатну образовну подршку, професионалну оријентацију; 

- координација и контрола рада стручних служби (психолошко-педагошка 
служба, логопед, мултимедијални центар, ДИЦ, правно-техничка служба, 
рачуноводство, помоћно-техничко особље); 

- организовање и контрола извођења излета, екскурзија и наставе у природи; 
- понуда ваннаставних активности ученицима , факултативни курс кинеског 

језика, бесплатни тренинзи теквондоа, активности организације „Деца 
Врачара“, као и организације „Фонда за талентовану децу Врачара“, 
активности Дечјег културног центра, сарадња са Француским институтом 
око организације испита ДЕЛФ за ученике школе, стратешко партнерство са 
BAZZART тимом, сарадња са AISEC-ом, Гитар арт фестивалом 

- организација Општинског такмичења из страних језика (20.2.2016.), 
Општинског такмичења из српског језика и језичке културе (20.3.2016.) и 
Општинског такмичења у рецитовању (31.3.2016.), међународног такмичења 
из математике „Кенгур“(17.3.2016.), Градског такмичења из хемије 
(21.3.2015.); организација полагањa испита ДЕЛФ за ученике школе 
(25.2.2016); организација Општинских такмичења у одбојци (19 и 
21.10.2015) и кошарци (23 и 26.2.2016); 

- организација пријемног испита за упис у двојезична одељења;  
- организација пробног (15. и 26. април 2016.) и завршног  испита за ученике 

осмог разреда (15-17.6.2016.), координација рада окружне  комисије за 
завршни испит и школске уписне комисије у вези подношења приговора 
родитеља на резултате тестова 

- обезбеђивање средстава за учествовање ученика на тамичењима; 
- организација семинара и предавања у школи:  семинар„Историјски приступ 

Холокаусту и масовним злочинима на Балкану“ у организацији МПНТР и 
Меморијала де ла Шоа из Париза, семинар „Да у школи свако учи радосно и 
лако“(26/27.3.2016.), семинар „Суочавање са друштвеним стереотипима у 
настави грађанског васпитања“(14.11.2015), семинар „Табеларне 
калкулације у програму MS Excel 2010“ (26.3-23.4.2016), семинар „ЕЦДЛ 
онлајн обука наставника Презентације у програму MS Power Point 2010“ 
(26.3-23.4.2016),  обука за примену интегративне наставе (15 и 16.12.2015.), 



обука за дежурне наставнике и прегледаче школе на завршном испиту (10. 
6.2016); координација стручног усавршавања запослених;  

- организација предавање инспектора МУП-а Београд о штетности 
психоактивних супстанци за ученике IV и VII разреда 

- организација менторског рада са студентима Учитељског, Филолошког, 
Филозофског и Хемијског факултета, Факултета за физичку културу 
Универзитета уу Београду, као и методичке праксе студената Учитељског 
факултета из Лиона и Брисла 

- учешће у даљој реализацији пројекта «Професионална оријентација ученика 
на прелазу у средњу школу“ – као менторска школа организовали смо више 
сусрета школа у пројекту 

- организација догађаја „Матуранти Врачара“; 
- организација школских манифестација : Дан европских језика, Дан старијих 

особа – баке и деке гости школе, Прославе јубилеја школе, Дан замене улога 
– родитељи предавачи, Светосавска прослава, Дани франкофоније, 
Олимпијски часа на Сајму спорта, Кермес, пријем првака, 

- успостављање сарадње са француским и франкофоним образовним 
установама ради размене ученика и доласка француских лектора и стажиста 
у школу; 

- организација полагања испита за лиценцу у старијим разредима у сарадњи 
са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

- организација Сајма образовања за ученике осмог разреда и њихове 
родитеље 

- организација хуманитарних акција 
- учешће у пројекту Interlangues у Бриселу од 17. до 23.12. 2015. у 

организацији Le monde des possibles  и Fранцуског института у Београду 
- успостављање базе података у web апликацији 
- руковођење активом директора основних школа Врачара и координација са 

Школском управом Београд и Градским секретаријатом за образовање и 
дечју заштиту. 

 
Кадровска политика 

- обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних наставника и других 
запослених најдуже до 60 дана; 

- сарадња са ШУ Београд у вези формирања листе технолошких вишкова 
- подношење захтева за одобрење конкурса Комисији Владе РС за радно 

место шефа рачуноводства и наставника разредне наставе; 
- сарадња са синдикалном организацијом школе у вези примене Посебног 

колективног уговора за запослене у образовању 
- склапање споразума о преузимању радника за чијим је радом у потпуности 

или делимично престала потреба у ООШ „В.Рибникар“са другим школама  
 
 Обезбеђивање материјално-техничких  услова рада 

- Замена врата на учионицама и кабинетима 
- Кречење холова на улазима, ходника на првом спрату, 
- Кречење учионица и уређење паркета у учионицама првог разреда 



- Набавка интерактивних табли у учионицама 1/2, 3/6, 2/5 и 2/6, 3/2  (донације 
родитеља) 

- Замена електро инсталације и постављање клима уређаја у учионицама 
првог  и другог разреда (донација родитеља) 

- Постављање видео бим пројектора у учионицама 1/5 и 2/3 (донација 
родитеља) и у кабинетима 

- Замена осветљења у учионицама и кабинетима 
- Замена белих табли у учионицама и кабинетима 
- Лаптоп рачунари за ученике трећег разреда 
- Замена кухињског намештаја (донација родитеља, компаније Делезе)  

 
Безбедност ученика и запослених 

-    организација дежурства наставника;  
- ангажовање професионалног физичког обезбеђења на оба улаза у трајању од 

12 сати дневно по одлуци Савета родитеља, ангажована фирма “G4S”  из 
Београда; 

- контрола функционисања  видеонадзора и сарадња са надлежном службом 
МУП-а ; 

- интензивна сарадња са ОУП Врачар (школски полицајац, одељење за 
малолетнике), ГСУП Београд (одељење за малолетнике и сузбијање 
наркоманије); 

- организација и реализација предавања на тему „Безбедност деце на 
интернету“ 

- активности на тему безбедности деце у саобраћају: акција „Деца вас моле, 
успорите поред школе“(2.12.2015.), тематске од.заједнице поводом Светског 
дана посвећеног жртвама у саобраћају (17.11.); предавање „Провери, пази, 
па прелази“(5.4.2016); саобраћајна радионица за прваке (9.6.2016)  

- примена Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања; 

- учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

- осигурање ученика и запослених (ДДОР Нови Сад, осугурање ученика, 
одлуком Савета родитеља и компанија „Unica“, осигурање запослених); 

- контрола примене Правилника о заштити и безбедности ученика у 
школском простору и пред школским улазима; 

- сарадња са Јединицом за превенцију насиља МПНТР Србије 
- примена Правилника о процени ризика на радном месту код послодавца; 
- дезинсекција и дератизација школског објекта у време школских распуста  

 
Организација образовно – васпитног процеса 

- програмирање рада школе; 
- распоред наставних и ваннаставних активности према школском календару,   
- праћење рада наставника;  
- обезбебеђивање замена за одсутне наставнике; 
- праћење примене образовних стандарда за крај првог циклуса и крај 

обавезног образовања; 



- праћење области подршка ученицима и образовна постигнућа кроз процес 
самовредновања рада установе и Школски развојни план, као и Тима за 
инклузију 

 
Евалуација рада школе и успеха ученика 

- праћење резултата ученика; 
- праћење резултата рада по класификационим периодима, праћење успеха 

ученика на такмичењима, успеха ученика при упису у средњу школу 
(табеларни приказ у Извештају о реализацији ГПР школе), израда 
Годишњег извештаја о раду директора, учествовање у писању Извештаја о 
реализацији Годишњег плана рада школе, припреме за пријем ученика у 1. 
разред, сарадња са просветним инспекторима и просветним саветницима 
Министарства просвете; 

- спровођење пројекта Самовредновање школе;  
- организација и анализа екстерних тестирања ученика од стране ЗВКОВ-а: 

пробни завршни испит за ученике 8.разреда (15 и 16.4.2016);  
- организација и контрола спровођења завршног испита и уписа у средњу 

школу; 
  
Педагошко-инструктивни рад 

- праћење пројекта Самовредновања школе; 
- праћење пројекта двојезичне наставе : посета часовима, обезбеђивање 

спољних консултаната из Француске школе у Београду, обезбеђивање 
курсева француског језика за професоре нејезичких дисциплина на 
Fранцуском институту 

- континуирано праћење приправника и посета часовима, спровођење 
поступка за испит за лиценцу; 

- замена одсутних наставника; 
- праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 
- организација менторског рада међу ученицима; 
- праћење реализације курса кинеског језика 
- праћење стручног усавршавања запослених, обједињавање годишњег 

извештаја и израда плана стручног усавршавања у установи на основу 
личних планова запослених, израда финансијског плана стручног 
усавршавања 

- менторски рад са студентима основних академских студија катедре за 
историју Филозофског и Филолошког факултета   

- посете часовима 
 

На свим посећеним часовима води се записник о посматрању часа који се даје 
наставнику на увид и потписивање уз могућност коментара. Овим је замењена 
устаљена пракса  усменог коментарисања часа од стране посматрача. Записници се 
чувају у школској документацији, а ова новина део је примене нових стандарда 
самопроцењивања рада школе која је усвојена захваљујући пројекту 
«Модернизација система образовања». 
 



 Праћење финансијског пословања 
- план финансијског пословања за целу годину, прорачуни издатака за 

одржавање зграде (струја, вода, грејање, грађевинско земљиште, телефон, 
осигурање ученика, запослених и објекта); 

- припрема елемената за План набавки за 2016; 
- контрола дознака за боловање, праћење текућих рачуна за потрошни 

материјал, набавка учила, инвентар на крају календарске године, стална 
сарадња са Школским одбором; 

- обезбеђивање средстава за инвестиционо одржавање школе, школске 
пројекте (донације, средства од Републике, Града и Општине) 

- спровођење јавних набавки за дистрибуцију оброка у продуженом боравку и 
електричну енергију и јавног конкурса за издавање простора за пекаре и 
учионице за стране језике;  

 
Инспекцијски надзори којима је присуствовао директор школе 

1. Записник о редовном инспекцијском надзору у школи Секретаријата за 
образовање и дечју заштиту VII -06 број 614-1168/2015, 26.10.2015. Просветни 
инспектори Биљана Ерцег и Сузана Дедовић извршиле су први део редовног 
инспекцијског надзора дана 21.10.2015. од 12 до 15:20,  коме је присуствовала 
директор школе Снежана Кнежевић са сарадницама. Утврђено је да Школа 
испуњава услове у погледу припремљености за рад у шк.2015/16.години. 

2. Записник о извршеном ванредном инспекцијском надзору над радом ОШ 
„Владислав Рибникар“ VII -06 број 614-1263/2015, од 13.11.2015. године.Надзор 
је извршила просветни инспектор Биљана Ерцег дана 5.11.2015 од 12:30 до 15:30 у 
присуству директора школе по предстаци мајке ученика Д.Д.Ј. Утврђено је да је 
приговор родитеља неоснован, те школи нису изречене мере.  

3. Записник о редовном инспекцијском надзору у школи Секретаријата за 
образовање и дечју заштиту VII -06 број 614-200/2016, 24.02.2016. Просветни 
инспектори Биљана Ерцег и Сузана Дедовић извршиле су други део редовног 
инспекцијског надзора дана 12.02.2016. од 12 до 13:30,  коме је присуствовала 
директор школе Снежана Кнежевић. Утврђено је да Школа испуњава услове у 
погледу припремљености за рад у шк.2015/16.години. 

4. Записник о извршеном санитарном надзору по пријави НН странке дежурном 
санитарном инспектору, број 530 – 02 од 4.4.2016.године. Надзор извршила 
санитарни инспектор Славица Врбица у присуству сервирке Драгославе Јарић. 
Школи наложене следеће мере: замена дрвеног намештаја у кухињи намештајем од 
инокс материјала, замена фрижидера због корозије на спољашњем делу, кречење 
кухињског простора и трпезарије, фарбање улазних врата на кухињи, замена 
осветљења у кухињи, уклањање заштитне фолије са прозора у кухињи, замена 
пластичних сушилица за опране судове и пластичних посуда за одлагање нечистих 
судова сушилицом и посудама од инокса. Све наложене мере су извршене у 
предвиђеном року осим кречења и фарбања које је реализована током распуста из 
разлога безбедности и здравља ученика, ау договору са поступајућим инспектором. 

 
5. Записник о извршеном ванредном инспекцијском надзору у ООШ „Владислав 

Рибникар“ VII -06 број 614-891/2016, 8.6.2016, дел. број 867, 13.6.2016. 
Просветни инспектор Весна Загорац извршила је ванредни инспекцијски надзор у 
школи 8.6.2016. коме је присуствовала. Предмет надзора је вршњачко насиље над 
учеником И.С.  Школи је наложено да још једном преиспита и утврди чињенице у 



вези са пријавом насиља над учеником И.С. а посебно у вези догађаја од 23.5.2016. 
године и да донесе оперативни план заштите који ће обухватити све учеснике 
насиља. Наложене мере извршене пре изрицања у редовној процедури предвиђеној 
Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
(10.6.2016. године) 

 
 
Сарадња са Саветом родитеља и родитељима 

- учешће на седницама Савета родитеља и Колегијума савета, као и 
Општинског савета родитеља у активностима иницијативе „И родитељи се 
питају“ (пет седница Савета, две седнице Колегијума);  

- учешће у раду комисија Савета родитеља за избор агенција за извођење 
ђачких путовања; 

- отворена врата за родитеље (уторком и четвртком)  
- организација тзв. Великих отворених врата; 
- састанци са родитељима ученика који су учествовали у пројекту Interlangues 

у Бриселу  
- родитељски састанци ученика осмих разреда у оквиру припрема за завршни 

испит и упис у средње школе (17.5.2016.);  
- презентација пројекта двојезичне наставе родитељима   заинтересованих 

ученика шестих разреда (18.5.2016.); 
- сарадња са родитељима – донаторима 

 
 
Сарадња са Школским одбором  

- Школски одбор се протекле школске године бавио свим темама из свог 
делокруга , присуство директора на свим седницама (пет седница ШО) 

- директор школе извештавала је чланове одбора о свим активностима у 
школи између две седнице, а у складу са Законом припремала документе и 
материјале за одлуке у надлежности ШО (записници ШО); извештај о раду 
директора у првом полугодишту разматран је и усвојен на седници ШО 
24.02.2016.године, а извештај о раду у другом полугодишту на седници 
одржаној 30.6.2016. 

- изузетна сарадња са Школским одбором и подршка свим акцијама у школи 
омогућила је да се школска година успешно реализује, а бројне активности 
спроведу најбоље могуће :  Школско развојно планирање, пројекат Школа 
без насиља, пројекат Самовредновање школе, пројекат двојезичне наставе; 

 
 
Сарадња са локалном самоуправом 
ГО Врачар: 

- одржавање рачунара и пратећих система за подршку коришћења рачунара у 
настави 

- додела Врачунара ученицима трећег разреда 
- акције Канцеларије за младе реализоване у су школи 
- укључивање у све акције организације Деца Врачара 



- финансирање путовања ученика на Републичка такмичења из наставних 
предмета 

- награђивање најбољих и успешних ученика 
- поклони за прваке 

Град Београд 
- обезбеђивање средстава за материјалне трошкове 
- обезбеђивање средстава за комуналне трошкове и превоз запослених 
- финансирање отпремнина и јубиларних награда 

 
Сарадња са институцијама  
Током школске године,  директор школе сарађивала је са : 

- Министарством просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, 
- Народном банком Србије, 
- Канцеларијом УНИЦЕF-а, 
- Амбасадама Fранцуске, Италије, Индонезије и Венецуеле 
- Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту, 
- Општином Врачар, 
- Канцеларијама за младе и националне мањине Општине Врачар, 
- Савезом спортова Врачар, 
- Секретаријатом за спорт и омладину града Београда, 
- Спортским друштвима и клубовима, 
- Домом здравља Врачар, 
- Fилолошким факултетом, 
- Учитељским факултетом, 
- Fилозофским факултетом, 
- Хемијским факултетом, 
- Трећом београдском гимназијом, 
- Десетом гимназијом „Михајло Пупин“ 
- Четвртом београдском гимназијом 
- Математичком гимназијом, 
-  Fилолошком гимназијом, 
- Војном гимназијом, 
- Fранцуским институтом, 
- Fранцуском школом у Београду, 
- Образовним установама у Fранцуској : „Ла Гаргет“ из Вержеза, „Гијнамер“ 

из Компјења, Универзитетом „Клод Бернар“ из Лиона, 
- British Council –ом, 
- МУП-ом Врачар, 
- Дечјим културним центром, 
- Издавачким кућама Завод за уџбенике, Клетт, Иновација Јоксимовић, Нови 

Логос 
- Позориштима : „Народно позориште“, „ЈДП“, „БДП“, дом културе „Вук 

Караџић“, „Душко Радовић", "Дадов", "Бошко Буха", „Пинокио“, 
- Етнографским музејом, 
- Природњачким музејом, 
- Војним музејом, 



- Патријаршијом, Београдском синагогом, Београдском џамијом; 
- Медијима: Политика, Блиц, Данас, Просветни преглед, РТС,  РТВ Б-92, РТВ 

Студио Б, (архива видео и аудио записа и прес-клипинг) 
- Градским  центром за социјални рад, 
- Одељењем за малолетничку деликвенцију ГСУП Београд;  
- Управом саобраћајне полиције Београд 
- Паркинг сервисом 
- Градским секретаријатом за саобраћај 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 
 

Рад са ученицима 

врста активности Време реализације 

Саветодавни и корективни рад са ученицима Током школске године 

Организација факултативног осигурања ученника октобар 

Организација ђачких путовања, спровођење процедура, праћење 
реализације 

Октобар/новембар; април/мај/јун 

Сарадња са школском стоматолошком и педјатријском службом 
око организације систематских педијатријских и стоматолошких 
прегледа ученика у школској амбуланти 

током школске године 

Хуманитарна акција – сакупљање играчака, школског прибора 
слаткиша за децу мигранте 

септембар 

Хуманитарна акција – сакупљање секундарних сировина за 
помоћ другу 

децембар 

Хуманитарна акција – сакупљање новогодишњих пакетића за 
децу у Сигурној кући 

децембар 

Организација и спровођење анкетирања ученика о 
искоришћености уџбеника у претходној школској години 

март 

Хуманитарна акција – сакупљање играчака и школског прибора 
за децу са Косова и Метохије 

април/мај/јун 

Праћење и реализација ваннаставних активности ученика, 
такмичења, смотри, приредби 

током школске године 

Учешће у пројкету Interlangues у Бриселу, Белгија Децембар 2015. 

Присуствовање на манифестацији Сајбер буквар Фебруар 2016. 

рад са наставницима 

активност време реализације 

Консултације у вези ученика, саветодавни рад у пружању 
додатне образовне подршке; 

Током школске године 

Педагошко инструктивни рад Током школске године 

Праћење рада приправника и колега на замени Током школске године 

Организација стручних замена Током школске године 
Распоред дежурних наставника и контрола дежурства Током школске године 
Организација ваннаставних активности Током школске године 



Контрола рада продуженог боравка Током школске године 
Припрема материјала за први родитељски састанак Почетак септембра 
Обавештавање о свим релевантним активностима у реализацији 
Школског програма 

Током школске године 

Припрема табела и материјала за потребе вођења педагошке 
документације и израде школских докумената 

Током школске године 

Преглед педагошке документације, сравњивање података у 
школским јавним исправама 

Током школске године 

рад са родитељима 
активност Време реализације 

Саветодавни рад; давање информација Током школске године 
Организација Великих отворених врата  Б смена: 26.10. и 23.12.2015. 

30.3 и 12.5.2016. 
А смена: 4.11. и 28.12. 2015. 

6.4. и 19.5.2016. 
Дистрибуција уплатница за физичко обезбеђење Током школске године 
Организација Дана замене улога 6.11.2015. 
Присуствовање седницама Савета родитеља Свим седницама Савета родитеља 
Организација Сајма образовања 16.4.2016. 
Састанак са родитељима ученика осмог разреда, Завршни испит 
и упис у средње школе 

17.5.2016. 

Састанак са родитељима ученика шестог разреда, презентација 
двојезичне наставе 

18.5.2016. 

Рад са помоћно-техничким особљем 
активност Време реализације 

Распоређивање спремачица и контрола њиховог рада Током школске године 
Организација рада помоћно-техничке службе за додатне школске 
активности 

Током школске године 

Набавка и дистибуција материјала за одржавање хигијене, 
опреме за рад помоћно-техничког особља 

Током школске године 

Рад у стручним органима школе 
Стручно тело број седница/састанака 

Наставничко веће 10 
Педагошки колегијум 7 
Одељењска већа 152 
Школска уписна комисија 5 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 8 
Тим за самовредновање Школског програма и Годишњег плана 
рада 6 

Тим за Школски развојни план 5 
Тим за двојезичну наставу 4 

Присуствовање часовима колега 
Посећени час датум Наставна јединица 

Аница Петковић, Српски језик, 3/2 8.12.2016. Придеви, утврђивање 



Јелена Николић, Српски језик, , 3/4 8.12.2016. Описни и присвојни придеви, 
утврђивање 

Ненад Милошевић, Српски језик, 3/6 10.12.2016 књижевност, „Себични џин“ Оскар 
Вајлд, обрада 

Сабина Гицић, српски језик, 3/3 
 

19.1.2016. Граматика, служба речи у реченици, 
утврђивање 

Даворин  Ивковић, српски језик, 3/1 19.1.2016. Књижевност, песма „ Зима“ Душан 
Васиљев, обрада, 

Драгана Томић, 8/2, Француски језик;  април 2016. Attendre le suivant ; court métrage; 
утврђивање 

Љубица Терзић, 5/3, Француски језик,  април 2016. Leçon 8 ; Une ado a disparu ; 
утврђивање 

Маја Пуача Божић, 8/6 
Француски језик  

април 2016. Un bisous par le monde-кратак филм, 
обрада 

Анка Топаловић-Радман, 6/5 
Француски језик,  

април 2016. Alerte aux vols ; обрада 

Марија Нешић, 7/5 Француски језик,  април 2016. L’histoire du cinéma, Georges Méliès, 
обрада 

Сунчица Душмановић, 7/3, Хемија,  мај 2016. Раствори, утврђивање 
Татјана Стевановић, 7/2, Историја,  мај 2016. Грађанске револуције;  утврђивање 
Госпава Ђурић, 6/3, Историја  мај 2016. Немањићи; систематизација 

сарадња  са  институцијама 
институција време активност 
МПНТР и Меморијал Де ла Шоа из 
Париза 

7-10-10.2015. Организација семинара за 
наставнике историје и 
грађанског васпитања 

 
 
 
 
 
 
 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије 

22.12.2015. Испит за лиценцу – француски 
језик 

25 и 26.2, 1.3.2016 Испит за лиценцу - историја 
29.2.2016. Испит за лиценцу – хемија 
29.2.2016. Испит за лиценцу – ликовна 

култура 
2.3.2016. Испит за лиценцу – музичка 

култура 
8.6.2016. Испит за лиценцу – српски 

језик 
5.5.2016. Организација тестирања нивоа 

постигнућа ученика одељења 
8/1 из области дигиталних 
компетенција 

7-14.6.2016. Спровођење анкете о изборним 
предметима 

Музеји: Историјски музеј, Конак 
књегиње Љубице, Етнографски музеј, 
Музеј Николе Тесле, Музеј примењене 
уметности, Природњачки музеј, 
Андрићев музеј, 

Током школске године Организација посета 

Позоришта: Дадов, Бошко Буха, НУ Током школске године Организација посета 



Божидар Аџија, Душко Радовић, представама за ученике 
Дечји културни центар  Током школске године промоције књига, излкожбе 

трибине, предавања, литерарни 
конкурси 

Основне школе Врачара  Током школске године организација такмичења и 
смотри, манифестација и 
прослава 

ГО Врачар Током школске године Спортске игре врачарских 
првака, трибине, предавања, 
подела „врачунара“, 
награђивање најуспешнијих 
ученика, такмичење у дебати 

Хавер Србија Новембар 2015. Организација радионица у 
школи и у галерији Прогрес на 
тему Портрети и сећања 

Организација Црвеног крста општине 
Врачар  

30.12.2015. подела новогодишњих 
пакетића, 

12.5.2016. квиз Шта знаш о Црвеном крсту 
 
 
 
Предшколска установа Врачар 

Бисер 1.12. 2015, 14.1, 
10.3, 21.1.2016.  

Посета предшколаца из вртића 
Бисер 

25.3.2016. Посета предшколаца из вртића 
Каспер 

30.3.2016. Посета предшколаца из вртића 
Нада Пурић  

ЈКП „Паркинг сервис“  2.12.2015. Организација манифестације 
„Ђаци вас моле, успорите поред 
школе“ 

ЈКП „Стамбено“  Новембар/децембар обавештавање ученика о 
конкурсу „Зграде Београда 
мојим очима“, сакупљање и 
слање радова 

Учешће у школским манифестацијама и активностима 
активност/манифестација Датум начин учешћа 
Дан европских језика 28.9.2015. Помоћ стручним већима за 

стране језике у организацији 
приредбе и радионица 

Дан старијих особа - баке и деке, гости 
школе 

1.10.2015. организација приредбе у 
свечаној сали 

Дан замене улога – родитељи предавачи 6.11.2015. Организација пријема родитеља 
Green fest Новембар Организација одласка ученика, 

замена наставника пратиоца 
Новогодишњи концерт ученика школе 29.12.2015. Помоћ стручном већу 

уметности у организацији 
Светосавска приредба 27.1.2016.  
Општинско такмичење из страних језика 22.2.2016. Припрема простора, 

организација кетеринга и 
дежурства помоћно-техничког 
особља 



Кенгур без граница 17.3.2016 Припрема простора, 
распоређивање ученика, 

Концерт под свећама – Сат за нашу 
планету 

18.3.2016. Помоћ стручним већима 
уметности и природних наука у 
организацији 

Општинско такмичење из српског језика 20.3.2016. Припрема простора, 
распоређивање ученика, 
организација прегледања 

Дани франкофоније Март 2016. Помоћ стручном већу за 
француски језик у организацији 

Пробни  завршни испит 15.4.2016. Припрема простора, 
организација дежурства 
наставника 

Пробни  завршни испит и Сајам 
образовања у школском дворишту 

16.4.2016. дежурство на пробном 
завршном испиту, 
распоређивање средњих школа 
на штандовима у дворишту 

Спортски дан и турнир у главишу 21.5.2016 Помоћ стручном већу за 
физичко васпшитањеа у 
организацији 

Прослава 40-годишњице рада школе у 
Позоришту на Теразијама 

23.5.2016. Припрема и реализација 
завршне приредбе 

Обележавање јубилеја рада школе Март/април 2016. Организација и реализација 
литерарног и фото конкурса 

шетња Врачарских матураната, журка 
осмака у свечаној сали 

1.6.2016. Организација, учешће у 
манифестацији 

Кермес и завршна приредба 14.6.2016. организација завршне приредбе 
Завршни испит 15-17.6. и 20.6.2016. члан школске уписне комисије 

Интерна едукација 
Врста едукације предавач време реализације 

Презентација новог Правилника о 
стручном усавршавању наставника 

Снежана Кнежевић, директор  20.11.2015. 

Обука за примену интегративне 
наставе 

Др Љиљана Левков, Филозофски 
факултет у Београду 

16.12.2015. 

Презентација Закона о уџбеницима Снежана Кнежевић, директор  30.01.2016. 
Презентација семинара “Методе, 
поступци и технике превазилажења 
конфликата у процесу образовања” и 
стручног скупа „Вођење евиденције у 
првом разреду“ 

Снежана Кнежевић, директор  и 
Јелена Вујичић, педагог 

2.2.2016. 

Предавање „Акционо  истраживање у 
настави“ 

Лидија Максић, психолог 04.02.2016. 

Предавање „Холохауст“ Снежана Кнежевић, директор  05.02.2016. 
Предавање „Одељењска заједница – 
превенција насиља“ 

Јелена Вујичић, педагог 09.02.2016. 

Предавање „Дискалкулија“ Снежана Ђорђевић, логопед 10.02.2016. 
Процедуре спровођења завршног 
испита за чланове школске уписне 

Снежана Кнежевић, директор 09.06.2016. 



комисије 
Стручно усавршавање на акредитованим семинарима 

назив семинара Место одржавања време 
реализације 

„Историјски приступ Холокаусту и 
масовним злочинима на Балкану“ у 
организацији МПНТР и Меморијала 
де ла Шоа из Париза 

ООШ „В.Рибникар“ 7-9.10.2015. 

- Национални Еразмус+ 
информативни дан који организује 
Фондација Темпус - Еразмус+ 
канцеларија у Србији  

Палата “Србија“ 20.10.2015. 

Трећа регионална конференција 
директора школа југоисточне Европе 
од 24 до 26. октобра, учешће 
директора школе 

Народна скупштина републике Србије, хотел 
Славија 

24-26. 

Стручни скуп „Вођење евиденције у 
првом разреду“  

ГО Стари град 15.1.2016. 

“Методе, поступци и технике 
превазилажења конфликата у процесу 
образовања”  

Гимназија „Сингидунум 23.1.2016. 

предавање  „Припитомљено насиље - 
контрола младалачке агресивности од 
средњег века до данас” предавач 
др Робер Мишамбле са Универзитета 
Париз Север 

Француски институт 16.6.2016. 

 
                                                                                         директор школе 

                                                                                     Снежана Кнежевић 
 


