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Извештај о раду директора школе за 2019/2020. 

 

Извештај сачињен према належностима и одговорностима директора школе према 

ЗОСОВ. 

 

Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања 

 

Организовала и учествовала у изради и доношењу распореда рада за: редовну, 

допунску, додатну наставу, ваннаставне активности и слободне наставне активност, 

организовању и реализацији наставе на даљину, посебних часова и припремне наставе 

у условима проглађења пандемије. Урадила структуру четрдесеточасовне радне недеље 

за наставно и стручно особље, организовала и координисала све активности које су се 

одвијале у школи. Сарађивала са локалном управом те установама и организацијама на 

локалном, градском и државном нивоу. 

 

Обезбедила спровођење свих мера против ширења вируса Ковида 19, пратила 

континуитет спровођења. Наша школа може са поносом да истакне да је била сигурна 

средина за све ђаке и запослене, као и за родитеље наших ученика. Није евидентиран 

ниједан случај заразе који је доведен у везу са школским простором, реализованим 

екскурзијама и активностима везаним за ЗИ и упис ученика осмог разреда у средње 

школе. 

 

Организовала и учествовала у изради, доношењу или реализацији: Извештаја о 

реализацији ГПР-а, ГПР за 2019/20, ШП за период од 2018-2022, Извештаја о стручном 

усавршавању, Развојног плана за период од 2018-2021, те акционих планова. Донела 

Одлуку о задужењима наставника, именовала руководиоце РВ, стручних већа из 

области предмета, именовала чланове школских тимова. Организовала реализацију 

свих донетих програма учествујући у њиховој реализацији и праћењу остварености 

циљева и задатака. 

Радила периодичну анализу остварености квалитета, пратила оствареност стандарда 

(исхода) и предузимала мере да се недостаци отклоне. Посебну пажњу посветила 

праћењу рада нових тимова (Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, Тим за 

професионални развој). Координисала рад свих стручних већа и актива, учествујући 

активно на састанцима и у реализацији планираних активности, анализирајући њихов 

рад на састанцима Педагошког колегијума. 

 

Осигурање квалитета, вредновање, остваривање стандарда образовно-васпитног 

рада 

 

Планирала, организовала и пратила вредновање квалитета наставе које су реализовали 

Стручни активи за развој школског програма, за РП, школски тимови за вредновање, 

пратећи реализацију планираних активности, оствареност циљева и задатака, као и 

вреднујући оствареност исхода те предузимала мере да се превазиђу евентуални застоји 

и недостаци. 

Поред тога пратила рад стручних органа, СА и ШТ који постоје у школи, анализирајући 

реализацију садржаја рада, као и евалуирајући оствареност постављених циљева и 

задатака. 



Редовним увидом у ес-Дневник пратила педагошки рад наставника разредне и 

предметне наставе. Давала сугестије и старала се да рад наставника буде у складу са 

наставним планом и програмом, те да оцењивање ученика буде у складу са 

Правилником о оцењивању, посебно у време наставе на даљину. Свим ученицима који 

нису били задовољни оценама омогућено је да током јуна дођу у школу и добију шансу 

да поправе оцену из одређеног предмета, што је велики део ученика и урадило.  

 

Велика пажња посвећена је формативном оцењивању. Постоји још доста простора за 

обуку наставника на том пољу, па ће школа предузети мере да се што већи број 

наставника укључи у обуке о том сегменту рада, у складу са финансијским 

могућностима. 

 

Планирала и организовала периодичне евалуације стручног усавршавања наставника 

и стручних сарадника. 

У области осигурања квалитета приоритетна активност била је имплементација 

образовних стандарда у наставни процес, кроз праћење њиховог планирања и 

остварености на посећеним часовима. 

Радила на побољшању материјално-техничких услова у школи у целини, услова за  

адекватније реализовање наставе и ваннаставних активности и набавци нових учила за 

наставу. 

 

 

Остваривање развојног плана 

 

 (Развојно планирање, Стручни актив за РП) 

 

Учествовала у планирању и  реализацији  активности предвиђених новим РП. Развојни 

план је усклађен са Планом унапређења установе. Акценат развојног плана је на даљем 

усавршавању запослених за рад на савременим наставним средствима, новој 

методологији рада, формативном оцењиивању ученика, развијању компетенција 

наставника које су у складу са изазовима данашњег времена и карактеристикама 

данашње деце. 

 

Самовредновање 

 

1. Задатак Кључна област: Школски програм и Годишњи план рада 

Подручје: Школски програм 

Показатељи: Структура и садржај 

 

Школски тим се бавио вредновањем и анализом Школског програма за II и VI 

разред  на основу стандарда квалитета рада. 

 

Закључак: 

 

Школски програм је донет у складу програмом образовања и васпитања. Школски 

програм је непотребно обухватио садржаје прописане Правилницима о наставном 

плану и програму. Међутим, није у потпуности прецизан и оперативан и за неке 

активности нису утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма. 

Такође недостају активности у оквиру програма које показују усклађеност са Развојним 



планом. Такво запажање се односи нарочито на део активности Школског програма за 

VI разред. Усклађеност програма са законском регулативом је у потпуности 

испоштована.  

Препоруке: 

 

Приликом израде Школског програма пожељно је избећи преписивање наставних 

садржаја који су већ прописани Правилницима, а пажњу усмерити на оперализацију 

активности са утврђеним начином, временском динамиком и реализаторима 

активности.  

 

2. Задатак: 

Кључна област: Настава и учење 

Подручје: Праћење напредовања ученика 

Показатељи: Оцењивање ученика 

Школски тим се бавио праћењем и вредновањем квалитета процеса 

оцењивања и података о успеху ученика, успехом  на такмичењима, као и 

евиденцијом у Електронским дневницима васпитно-образовног рада. 

Закључак: 

 

Оцењивање постигнућа ученика се обавља углавном редовно и у континуитету, као 

резултат систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно 

прописаном Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним националним 

стандардима. О критеријуму оцењивања поједини наставници се договарају на 

нивоу стручног и одељењског/ разредног већа. Разлике у критеријуму оцењивања 

истог предмета код различитих наставника су незнатне. Наставници примењују 

формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета сопственог 

рада и оцена својих ученика. Присутна је детаљна и исправна евиденција у 

Електронским  дневницима образовно-васпитног рада; Просечна оцена (успех 

ученика) је у већини одељења изнад 3, 75. 

 

Препоруке: 

Оцењивање је задовољавајуће, али има простора за побољшање квалитета, у смислу 

разноврсности начина оцењивања. Препорука је користити различите начине 

оцењивања и самооцењивања ученика. 

 

 

 

 

I  Квалитет понуђених програма за подршку учењу. 

 

1. Брига о ученицима 

Анализирајући све аспекте, пратећи процедуре, Тим је закључио да се у нашој школи 

успешно примењује Правилник о безбедности ученика 38/07 од 29. 3. 2018. Тим 

констатује  да су процедуре за заштиту и безбедност ученика тачно дефинисане по 

правилнику. Процедуре за приговоре ученика и родитеља су тачно дефинисане и школа 

их се стриктно придржава. Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве 

вршњачког насиља налазе се у Интерном протоколу за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања. Социјални програм школе је  оквиру Школског програма 

( Посебни програми -III део ). Евиденција сарадње школе са здравственим службама 



постоји и налази се код секретара школе. Евиденција контаката са ученицима и 

родитељима је веома квалитетна, прегледна је и налази се у педагошком свескама, 

свескама за праћење понашања, електронском дневнику, записницима стручних већа.  

 

 

Тим похваљује рад свих који су учествовали у овим активностима. 

 

2. Подршка учењу 

У оквиру ове активности Тим се бавио Квалитетом понуђених прогарма за подршку 

процесу учења, напредовање и успехом ученика и Стручном помоћи  наставницима  у 

пружању подршке процесу учења . на основу прегледа читаве документације и примене 

инструмената из Приручника, Тим закључује да се Програме  за подршку ученицима у 

процесу учења израђују предметни наставници у сардњи са ПП службом на основу 

индивидуалних потреба сваког ученика ( ИОП 1, 2, 3), да се реализује допунска, 

додатна, консултативна настава, припремана настава, али да у овом сегменту постоји 

простора за унапређење квалитета рада. Тим препоручује да се следеће године пружи 

већа подршка за реализацију ових активности.  

 

 

 

Одлучивање  о коришћењу средстава утврђених финансијским планом 

 

Директорка школе је обезбедила услове за благовремено доношење предлога 

финансијског плана и коначног финансијског плана. Средства која је обезбедио 

Градски секретаријат за образовање у виду месечних материјалних трошкова, средства 

која је одредила Градска општина Раковица, као и средства којима располаже школа, 

коришћена су сходно донетом финансијском плану, уз неколико ребаланса 

финансијског плана због ванредно додељених средстава, као и одговорног располагања 

тим средствима. Из приспелих средстава реализовано следеће:  

 

Грађевински радови и одржавање зграде: 

 

- Молерско-фарбарски радови у оба објекта, по потреби, у оба објекта 

- Ситне поправке 

- Замена бојлера у Гочкој 

- Радови на канализационој мрежи 

- Урамљивање дечијих радова 

- Набавка алата за домаре 

- Набавка радне опреме 

- Набавка канцеларијског материјала 

- Провера громобранских инсталација и повезивање алармног система 

- Даље уређење простора за родитеље 

- Радови на отпушавању канализационе мреже у Гочкој 

- Замена окова на неколико прозора у Гочкој 



- Санација грејне мреже у Гочкој 

- Санација канализационе мреже у објекту у Гочкој 

- Рушење зидних и подних плочица у мокрим чворовима у Гочкој 

- Замена санитарија у мокрим чворовима у Гочкој 

- Поправка видео-надзора 

- Сервисирање клима уређаја 

- Демонтажа старе плафонске расвете и набавка и уградња спратне табле са 

аутоматским осигурачима 

- Набавка уградне столарије за објекат у Гочкој 

- Парцијална замена расвете – лед 

- Осигурање неклизајуће површине за степенице испред ђачког улаза у објекту у 

Кнежевцу 

 

 

Опрема за школу и образовање те разне услуге: 

 

- Набавка клупа и столица 

- Набавка белих табли 

- Набавка књига за библиотеку и награђивање 

- Набавка пратеће опреме за рачунаре 

- Семинари запослених 

- Набавка школских свезака 

- Набавка учила  

- Набавка уџбеника 

- Набавка стручне литиратуре 

- Сервис фотокопир апарата 

- Контрола ПП апарата 

- Услуге шивења за потребе ученика на манифестацијама 

- Услуге превоза ученика 

- Набавка тестова 

- Набавка рачунара 

- Поправка видео-пројектора 

- Угоститељске услуге 

- Конфигурација интернет мреже 

- Штампање диплома 



- Замена тонера 

- Набавка тастатура за кабинет информатике и учионицу ТИО 

- Набавка меморија за рачунаре 

- Набавка пречишћивача за боравак 

- Набавка ЦД плејера за кабинет енглеског језика 

- Редизајн сајта школе 

- Израда акта о процени ризика за свако радно место 

- Брига о заштити на раду 

- Поправка клавира 

- Набавка дезинфекционих средстава поводом епидемије Ковид 19 

- Набавка дезобаријера, маски, гелова 

 

 

Школа је финансирала и израду пројекта за опремање фискултурне сале објекта у 

Гочкој, за учешће у конкурсу Министарства правде, али је услед пандемије конкурсни 

процес обустављен. Надамо се да ће се следеће школске године стећи услови за обнову 

конкурсног поступка. 

 

 

Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима: 

 

Остварила успешну сарадњу са Стручним службама Градске општине Раковица, 

Центром за културу Раковице. Активно учествовала у раду Општинског актива 

директора основних школа Раковице.  

Успешно сарађивала са Центром за социјални рад ГО Раковица, на питању решевања 

случајева социјалног старања и материјалне помоћи породицама наших ученика, 

случајевима насиља, занемаривања и злостављања деце. Успешно сарађивала са 

представницима МУП-а Раковица, посебно службом која се бави малолетницима. 

Готово свакодневна је и комуникација са структурама градске власти са циљем 

побољшања услова за боравак и рад деце и запослених у школи. 

У условима пандемије постојала је стална комуникација са органима локалне 

самоуправе, Секретаријата за образовање и дечију затиту. 

 

 

Организовање педагошког увида и надзора и праћење квалитета образовно- 

васпитног рада 

 

Организовала и пратила педагошко-инструктивни рад ПП службе са наставницима, 

евалуирала њихов рад и предузимала мере за побољшање квалитета, бавећи се при томе 

и сама педагошко-инструктивним радом.  

У том циљу посетила преко 10 часова обавезних предмета и 5 часова изборних 

предмета. 

 

Прегледала и вредновала припреме. 



 

 

Радила анализе: 

 

 припрема  за све посећене часове,  

 постигнућа ученика из одређених области према АП за РП  

 периодичних извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника по областима, 

 периодично радила анализе реализације планираних ОВ програма и предузимала 

мере да се уочени недостаци отклоне, ради осигурања квалитета наставе. 

 Планирала и пратила стручно усавршавање наставника и стручних сарадника. 

 Урађен преглед стучног усавршавања на појединачном новоу за сваког 

наставника, за ову област, укључујући усавршавање у установи и изван 

установе, по постојећем Правилнику.  

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

 

 

Анализирајући квалитет реализације  ОВ програма, квалитет рада наставника, пратећи         

ток стручног усавршавања наставника у претходном периоду, анализирајући потребе за 

усавршавањем које произилазе из активности планираних РП-ом, пратила план 

стручног усавршавања у два нивоа: 

1.  стручно усавршавање приправника, са менторством и  

2.  стручно усавршавање наставника који имају лиценцу  

(похађање акредитованих семинара и имплементација стечених знања у наставу кроз 

реализацију иновативних часова;  пратила стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника унутар установе). 

   Стварала услове да наставници похађају стручне семинаре из области предмета 

који предају и према компетенцијама које им недостају. Наставници су похађали 

велики број  акредитованих  стручних семинара. 

 

 

Школа је финансирала семинаре – зимске сусрете учитеља, зимски семинар професора 

српског језика, поред осталих, семинар за наставнике различитих предмета, семинаре за 

стручне сараднике и др.  

У школи је организован семинар под називом „Финансијска писменост“, као пројекат 

подржан од стране Министарства просвете. 

Директор школе пратила стручно усавршавање наставника унутар установе, 

процењујући залагање и вреднујући труд појединаца који се највише истичу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предузимање мера да се изврше налози просветне инспекције и просветних 

саветника 

 

Редовни прегледи: Није их било у овом периоду. 

 

Ванредни прегледи  

 

1) 24.12.2020 – начин организовања полудневног излета у Пећинце – Музеј хлеба у 

организацији агенције „БеоарсБМ“.  

Утврђено стање: Није било изречених мера просветне инспекције. 

 

 

Одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог 

информационог система. 

 

Старала се свакодневно о благовременом и тачном уносу података, ажурности базе 

података који су такође благовремено прослеђивани:  ГО Раковица, ШУ за Београд 

Министарству просвете и технолошког развоја, Заводу за вредновање квалитета 

образовно васпитног рада, Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту 

 

Обавештавање запослених, ученика, родитеља, стручних органа  и органа 

управљања   о релевантним питањима 

 

Сви запослени на време су обавештавани о предстојећим активностима кроз 

оперативне месечне или двомесечне планове, који су стајали на огласним табалама,  са 

циљем да сви буду благовремено обавештавани о оном  што ће се дешавати, било да се 

ради о реализацији програма или неких других активности планираних у школи, без 

обзира да ли се односе директно на њих. 

 

О неким релевантним догађајима детаљније сам  обавештавала на седницама стручних 

органа школе (Наставничко  веће; Одељенска већа;  Педагошки колегијум;  Стручна 

већа за област предмета ;  СА за РП,  Актив за развој школског програма). 

Обезбедила редовно ажурирање програма под називом “Електронска књига у школи“, 

(на рачунару у зборници, канцеларији ПП службе, канцеларији секретара и директора), 

која садржи све Законе и подзаконска акта који се примењују у образовању и 

Правилнике за програме за све разреде и предмете који се реализују у школама у 

Србији и тиме обезбедила услове да сви запослени буду благовремено иформисани о 

променама у законској регулативи и Правилницима за програме. Организовала 

презентације сви законских аката донетих у току ове школске године на Седницама 

Наставничког већа. Школски одбор информисала о релевантним догађајима на 

седницама ШО. 

Школски сајт је у условима пандемије вирусом било једно од основних начина 

обавештавања ученика и родитеља, а нови и прегледнији изглед сајта у значајној мери 

је олакшао долазак до потребне информације. 

Присуствовала седницама Савета родитеља и Школског одбора и на њима  

информисала о релевантним питањима. Обезбедила услове да родитељи, преко својих 

представника у Савету родитеља школе, буду обавештени о свим значајним и за њих 

важним питањима. 

 



Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума 

 

Заказала и одржала 9 седница Наставничког већа. Заказала, припремила и водила 3 

седнице ПК. 

 

 

Наставничко веће 

 

На 9 седница Наставничког већа реализација текла по плану рада.  

На Наставничком већу бавила сам се унапређењем квалитета образовно - васпитног 

рада, праћењем остваривања програма образовно-васпитног рада, остваривањем 

циљева и задатака и стандарда ОВ рада, праћењем резултата рада и постигнућа ученика 

и наставника, праћењем стручног усавршавања наставника и стручних сараданика, 

праћењем реализације акционих планова за РП, „Самовредновање рада школе“,“ Школе 

без насиља“, Протокола о заштити деце од занемаривања..., Акционог плана за  ИО,  

предлагањем мера за побољшање успеха и понашања ученика, обавештавањем 

наставника о важним активностима, променама у законској регулативи, извештајима 

просветне инспекције и корацима за њихову реализацију и осталим активностима из 

надлежности Наставничког већа. 

 

 

 

 

 

Педагошки колегијум 

 

Припремила и одржала 3 седнице ПК. Обезбедила да се на ПК реализују активности 

предвиђене ГПР. 

 

 Менторство, менторски рад и припреме приправника за полагање испита за  

лиценцу 

 Праћење  рада, координација и анализа извештаја о раду школских већа, актива 

и тимова 

 Праћење реализације програма обавезних, изборних предмета, додатне, 

допунске наставе и реализације слободних активности 

 Доношење ИОП- за ученике са сметњама у развоју и праћењем реализације, као 

и ревизије ИОП-а 

 Праћење имплементације образовних стандарда 

 Праћење и евалуација програма стручног усавршавања наставника 

 Омогућавање члановима ПК-а увид у активности директора школе предвиђених 

ГПР. 

 Педагошки рад у условима пандемије; формативно оцењивање и начин рада у 

отежаним условима. 

 

 

 

 

 

 



Образовање стручних већа и тимова, усмеравање и усклађивање рада стручних 

органа школе 

 

Пратила усклађеност, како временске динамике, тако и усклађеност циљева, задатака, 

садржаја активности  стручних већа и тимова. 

Била члан сваког од њих, присуствовала већини састанака тимова и актива,  

учествујући у њиховом раду саветодавно или активно реализујући неке задатке, а 

према својим компетенцијама. Координирала заказивање и реализацију седница свих 

стручних органа.   

 

Координирала активности Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања, злостављана 

и дискриминације  њиховим усклађивањем са плановима рада осталих већа, актива, 

тимова, као и  садржаја рада одељенског старешине. Периодично присуствовала 

седницама Стручних већа за области предмета, пратила и евалуирала реализацију 

програма и квалитет реализованих активности. 

Организовала и учествовала у реализацији активности Тима за вредновање рада школе, 

СА за РП. 

Повремено радила анализе остварености њихових оперативних планова и постављених 

циљева и задатака, стварала услове за  реализацију и предузимала мере за 

превазилажење тешкоћа и пропуста 

Присуствовала седницама, пратила рад, евалуирала реализацију програма и 

предузимала мере за побољшање рада Одељенских већа. 

 

 

 

Сарадња са родитељима и одлучивање о правима и обавезама ученика 

 

Сарадњу са родитељима остваривала посредно, преко представника родитеља  у 

Савету родитеља школе, као и директно, у индивидуалним разговорима са родитељима 

који су долазили по својој потреби или су позивани ради решавања текућих проблема 

везаних за њихово дете. 

 

У вези са одлучивањем о правима и обавезама ученика, радила на обезбеђивању услова 

за едукацију ученика. Обезбедила спровеђење Правилника о понашању ученика, 

запослених и родитеља, са којим су одељенске старешине биле у обавези да упознају 

родитеље и ученике. 

 

 

 

Област подстицање ученика: 

 

Са ученицима који имају сметње у развоју и социјализацији раде психолог и педагог. 

За ученике који успешно учествују на такмичењима обезбеђена је подршка, у смислу 

припрема за такмичења, као и обезбеђења материјалних средстава за припреме и 

одласке на такмичења. Као подршку ученицима планирано и реализовано више секција  

за ученике.  

Подстицала и пратила рад Вршњачког тима, Ученичког парламента, подстицала 

активно учешће ученика у стручним, саветодавним органима школе. 

Подржавала и учествовала у реализацији културно-забавних активности у школи, уз 

интензивну сарадњу и директно учествовање родитеља из СР школе. 



 

Област  одлучивања о обавезама и одговорности ученика и запослених школе: 

 

Иницирала сам и учествовала у прецизирању критеријума евидентирања кршења 

правила од стране ученика и мера које се предузимају, а у складу са Протоколом о 

заштити деце од насиља. Кршење правила је бележено у посебне свеске за праћење 

понашања ученика старијих разреда које су се налазиле у разредним књигама. 

Руководила и координисала рад ШТ за заштиту деце од насиља, како у ситуацијама 

редовних послова, тако и у ситуацијама изрицања васпитно-дисциплинских мера у 

складу са ЗОСВО. У овом периоду није било покренутих васпитно-дисциплинских 

поступака, као ни изречених мера по основу истих.  

Посебно се ангажовала на остваривању сарадње са родитељима деце из социјално 

угрожених група. 

 

 

 

Извештавање чланова Школског одбора о свом раду и раду школе 

 

Поред бројних текућих извештаја о раду школе и раду директора, чланови ШО су на 

укупно 6 седница обавештавани благовремено о свим важним кретањима у школи која 

се односе на финансије, законску регулативу, реализацију актуелних планова и 

програма, како за наставу, тако и у реализацији АП који се реализују у школи, о 

постигнућима ученика, реализацији екскурзија и наставе у природи, такмичењима 

ученика, стручном усавршавању наставника. 

 

 

 

Безбедност ученика и запослених у школи 

 

И у овом периоду евидентирано је увођење власничких  паса у двориште школе, при 

чему долази до онечишћења простора предвиђеног за игру  и рекреацију деце. 

Примећено је значајније смањење броја оваквих упада. 

 

На решавању овoг проблема стално раде директор школе, запослени у школи, 

школицајци.  Наша школа нема плаћено обезбеђење. У претходним годинама имали 

смо велики проблем са плаћањем ове услуге, тако да се од тога одустало. 

 

Школа годинама уназад има велике трошкове због оштећења стакала на прозорима 

објакта у Гочкој, као и исписивања навијачких и политичких графита. Надлежни 

органи су са тим упознати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   РАД  НА  УНАПРЕЂЕЊУ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 

План унапређења се односи на појачан иадзор и инструктивни рад, бољу 

искоришћеност постојећих наставних средстава, као и набавку нових; одређене 

просторне адаптације и промене које ће омогућити већи приступ ученицима и 

наставницима овим средствима, креативнији и разноликији одабир облика и 

метода рада, још јачу подршку ученицима, већу контролу над одржавањем 

допунске и додатне наставе те ваннаставних активности. Посебан вид активности 

директора школе и стручних сарадника треба да буде усмерен ка томе да се 

развије свест код свих запослених о значају наше делатности, о одговорностима и 

тимском духу. Сваки успех је успех свих нас и осигурање будућности наше школе 

која у 2019/20. има до сада уписаних око 150 ученика првог разреда (шест 

одељења), што говори о поверењу које нам је дато, као и о томе да смо препознати 

у локалној заједници као добра школа која жели да још више напредује. 

 

 

 

 

 

 

 Директорка школе 

 

 Милена Секулић Одаловић 

 

 

 
  


