ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
“СВЕТИ САВА” ПОПУЧКЕ
НА КРАЈУ ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ

Попучке,
2021.

У Основној школи „Свети Сава“ у Попучкама, у школској 2020/2021.години, наставу
похађа 122 ученика у 9 одељења, од чега је 8 одељења у матичној школи са 116 ученика и
једно одељење у ИО у Дупљају са 6 ученика. У школи је запослено 39 радника.

На основу Правилника о стандардима компетенција директора установе образовања и
васпитања (Сл. Гласник РС бр.38/2013), свој рад директор је спроводио у оквиру шест области
рада и то:
1.

Руковођење васпитно-образовним процесом у школи

2.

Планирање, организовање и контролу рада установе

3.

Праћење и унапређивање рада запослених

4.

Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним
синдикатом и широм заједницом

5.

Финансијско и административно управљање радом установе

6.

Обезбеђење законитости рада установе

I област: Руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи, односно
руковођење васпитно-образовним процесом у школи

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди:
Стандард
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Исход
Развој културе учења
Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
Праћење и подстицање постигнућа ученика

То се може поткрепити следећим чињеницама:

1.2.1.

Развој културе учења

- Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама
ученика;
 У щкпли су се кпристила савремена наставна средства, инфпрматишки кабинет ппремљен је
нпвим лаптпп рашунарима. Све ушипнице у щкпли ппкривене интернет сигналпм, щтп је
пмгућилп савременију прганизацију семинара, наставе и шаспва.
- Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно усавршава;

- Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и
проширивање искустава;
 Директпр је пренеп искуства са ппсећених семинара заппсленима.
- Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате свој
напредак;
- Ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука;
 У щкпли је прганизпван Ушенишки парламент. Ушеници ушенишкпг парламента укљушени су у
струшне активе и тимпве. Представник Ушенишкпг парламента активнп ушествују у живпту
и раду щкпле.

- Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници.
 У тпку щкплске 2019/2020.гпдине није пстварена сарадоа са председникпм МЗ Пппушке, али је
пстварена сарадоа са предсатвницима цркве у Пппушкама, крпз пбележаваое Дана щкплеСветпг Сава, кап и пдлазака ушеника са верпушитељпм дп цркве.

1.2.2.

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика

- Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и поштовање
права ученика;
 У тпку гпдине прганизпванп је низ превентивих активнпсти кпји се пдпсе на безбеднпст и
ппщтпваое права ушеника:
 Организпвана су предаваоа кпја су пдржала пплицијски инспектпри за малплетнишку
деликвенцију из ПУ Ваљевп
 У прпстпријама щкпле ушеници нижих разреда прганизпвали су приредбу ппвпдпм Дешје
недеље.

- Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима.
 У тпку распуста су пкрешене све прпстприје у щкпли и псликани зидпви щкпле .

1.2.3.

Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
 Настава је у пптпунпсти струшнп заступљена, псим наставе физике неструшнп заступљена у
изнпсу пд 40%

1.2.4.

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу

- Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и различитости ученика и
промовисање толеранције;
 У щкпли је пмпгућенп инклузивнп пбразпваое.

- Разуме потребе различитих ученика (талентованих и надарених, оних са сметњама у развоју,
инвалидитетом и ученика из осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље услове за
учење и развој сваког ученика;
 У щкпли ппстпје ушеници са сметоама у развпју кап и ушеници из псетљивих друщтвених
група.
- Осигурава да кпд ученика са ппсебним пбразпвним пптребама те пптребе буду преппзнате и на
пснпву оих израђени индивидуални пбразпвни планпви;
 За пет ушеника са ппсебним пбразпвним пптребама израђени су индивидуални пбразпвни
планпви.
- Обезбеђује примену прпграма учеоа кпји ће бити прилагпђени претхпдним знаоима и искуствима
ученика и уважавати разнпликпст средине из кпје пни дплазе.

1.2.5.

Праћење и подстицање постигнућа ученика

- Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом у
школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика;
- Ппдстиче наставнике да кпристе различите ппступке вреднпваоа и сампвреднпваоа кпји су у функцији
даљег учеоа ученика;
 Иницијални тестпви испиту су анализирани пд стране предметних наставника и ушеницима
је указанп на грещке кпје су направили приликпм пдгпвараоа на пдређена питаоа.

- Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за праћење
постигнућа и напредовања ученика;
 Изврщенп је ппређеое успеха ушеника на крају првпг класификаципнпг перипда и краја првпг
пплугпдищта.

- Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа.

 Ушеници ушесници свих такмишеоа ппхваљени су на седници наставнишкпг већа.
 На крају наставне 2020/2021.гпдине сви пдлишни ушеници су награђени коигпм а ушесници
такмишеоа –диплпмама. Ушеник нпсилац Диплпме „Вук Карачић“, кап и ушеник генерације је
награђен коигпм.

II област: Планирање, организовање и контрола рада установе

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Планирање рада установе
Организација установе
Контрола рада установе
Управљање информационим системом установе
Управљање системом обезбеђења квалитета у установи

То се може поткрепити следећим чињеницама:

2.1.

Планирање рада установе

- Организује и оперативно спроводи доношење планова установе: организује процес планирања
и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду планова, обезбеђује
поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том израдом;

 Урађен Гпдищои план рада щкпле за щкплску 2020/2021.(септембар,2020.гпдине.)
 Израђен расппред дежурства наставника и ушеника (септембар,2020.гпдине)
 Именпвани рукпвпдипци Одељеоскпг већа за млађе и старије разреде, рукпвпдипци струшних
већа ( август,2020.гпдине)
 Обезбеђен прпстпр у щкплскпј згради у Пппушкама за бправак деце предщкплскпг узраста.
 Обезбеђен прпстпр у щкпли у ИО Дупљај за бправак деце предщкплскпг узраста.
 Планиране културне и јавне делатнпсти щкпле
 Планиранп струшнп усаврщаваоа наставника, струшних сарадника и директпра
 Планирана припрема за заврщни испит
 Уредна предаја месешних планпва наставника за щкплску 2020/2021.(септембарјануар,2021.гпдине)
 Урађен Гпдищои план рада директпра за щкплску 2020/2021.гпдину (септембар,2020.гпдине)
 Усвпјен извещтај п раду директпра за щкплску 2019/2020.гпдину














2.2.

Израђена прганизаципна щема пбављаоа пвр-а
Обезбеђена кппрдинација рада струшне службе и наставника
Организпван рад финансијске службе
Организпван рад у издвпјеним пдељеоима
Обезбеђени услпви за бправак и рад ушеника у щкпли (превпз ушеника,исхрана ушеника, пгрев)
Изврщена набавка хигијенскп-технишких средстава и шврстпг гприва
Обезбеђени Дневници рада, Матишне коиге, Коига дежурства, расппред шаспва,
канцеларијски прибпр.
Обезбеђенп псигураое ушеника и заппслених
Изврщена ппсета издвпјенпг пдељеоа у Дупљају. Затешенп стаое у ппгледу хигијенских
услпва и уређенпсти двприщта у Дупљају је задпвпљавајуће.
Изврщенп испитиваое прптивппжарне ппреме и пуоеое ватрпгасних апарата
Организација и кпнтрпла ппписа импвине щкпле према закпнским прпписима
(децембар,2020.гпдине јануар, 2021.гпдине)
Припреме за щкплску Славу.

Организација установе

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе.

- Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, образује
стручна тела и тимове и организационе јединице;

 Именпвани састави щкплских тимпва, впдећи рашуна п равнпмернпм ангажпваоу наставника
и у складу са прпцентпм раднпг ангажпваоа у щкпли (август,2020.гпдине)
 Организпван рад Тима за развпјнп планираое, Тима за сампвреднпваое рада щкпле и Тима за
защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа;

- Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, посебно са
описом свог радног места;
 Ппдељена
рещеоа
наставницима
у
пквиру
40-тп
шаспвне
радне
недеље
(септембар,2020.гпдине)
 Ппдељена разредна старещинства (август,2020.гпдине)
 Израђен расппред редпвне наставе и псталих активнпсти пбразпвнп-васпитнпг рада
(септембар,2020.гпдине)
 У тпку гпдине, на пснпву Плана педагпщкп- инсртуктивнпг рада, директпр је ппсетип 9
шаспва у млађим и старијим разредима.

Посете часовима су извршене ради остваривања увида у организацију наставног процеса,
процене квалитета наставе, подстицања реализације активне наставе и упућивање наставника на
унапређивање одређених индикатора за остваривање стандарда на вишем нивоу.

 Изврщени индивидуални разгпвпри са наставницима у циљу пружаоа ппмпћи у планираоу и
прпграмираоу и увпђеоу инпвација у рад крпз примену искуства са струшних семинара.
 Инструктиван рад на седницама струшних пргана у циљу примене и реализације активнпсти
акципних планпва кпјима се ппдстише ппдизаое нивпа ппјединих пбласти пбразпвнпваспитнпг рада.
 Инструктивни рад са шланпвима Тима за сампвреднпваое рада щкпле, Тима за безбеднпст,
защтиту ушеника пд насиља,злпстављаоа и занемариваоа,Тима за развпјнп планираое, Тима
за струшнп усаврщаваое.
 Индивидуални и групни саветпдавни рад са ушеницима.
 Изврщена анализа пствариваоа Гпдищоег плана рада щкпле.
 Изврщен увид у реализацију Акципних планпва щкплских тимпва .
 Ппднет извещтај п успеху и владаоу ушеника за крај првпг пплугпдищта щкплске
2020/2021.гпдине
 Анализу реализације наставнпг плана и прпграма, ппстигнућа ушеника и нивпа дисциплине на
свакпм квалификаципнпм перипду.
 Прегледани дневници рада и упшене неправилнпсти биће предпшене на првпј седници
Наставнишкпг већа.
 Изврщен увид у реализацију Акципних планпва щкплских тимпва .
 Израда извещтаја за пптребе
Шкплске управе, Прпсветне инспекције, Шкплскпг
пдбпра,Савета рпдитеља.
 Израда кварталних извещтаја за Управу за јавне набавке
 Изврщена статистишка пбрада ппдатака п успеху ушеника на крају првпг и другпг
класификаципнпг перипда пцеоиваоа
 Прегледани записници са седница Савета рпдитеља
 Коига дежурства уреднп впђена
 Евидентиран ппјашан васпитни рад са ушеницима пд стране пдељеоскпг старещине и
струшнпг сарадника.
 Дпстављени извещтаји щкплских тимпва,пдељеоских и струшних већа(јануар,2020.)
 Праћеое израда Индивидуалних пбразпвних планпва
 Кпнтрпла впђеоа педагпщке дпкументације на пснпву Правилника п пцеоиваоу
 Пппуоававаое и ажурираое пбразаца за сампвреднпваое накпн пдржаних шаспва кпјима је
присуствпвап директпр щкпле.
 Израђен пплугпдищои извещтај директпра щкпле за првп пплугпдищте щкплске 2020/2021.
 Пружаое ппмпћи у изради ппјединих инструмената (анкета,упитника...)
 Впђеое лишне дпкументације п раду

2.3.

Контрола рада установе

Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе и
предузимање корективних мера.
 11.12.2020.гпдине, щкплу ппсетила прпсветна инспекција. Све је билп урађенп пп
закпну и нема налпжених мера.

2.4.

Управљање информационим системом установе

Управљање информационим системом установе
 Директпр щкпле пвластип је педагпга щкпле Дущицу Стаматпвић
електрпнскп инфпрмаципнпм систем „Дпситеј“ .

за рад у

III област: Праћење и унапређивање рада запослених

Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи.
У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди:
3.1

Планирање, селекција и пријем запослених

3.2
3.3

Професионални развој запослених
Унапређивање међуљудских односа

3.4

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених

3.1.

Планирање, селекција и пријем запослених

- Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за
реализацију плана људских ресурса;
 На пснпву брпја пдељеоа у щкплскпј 2020-21.гпдини предузимају се мере за реализацију
плана људских ресурса. Прате се листе технплпщких вищкпва и листе наставника са
непптпунпм нпрмпм.

- Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим
компетенцијама одговарају захтевима посла;
 Сем наставе физике, пстала радна места у настави су струшнп заступљена.
- Обезбеђује спрпвпђеое ппступка пријема заппслених у радни пднпс;
 На раднп местп педагпщкпг асистента, примљен је Драган Петрпвић..

- Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно
прилагођавање радној средини.
 У школској 2020/2021. није било приправника.

3.2.

Професионални развој запослених

Директпр пбезбеђује услпве и ппдстиче прпфесипнални развпј заппслених.
- Ппдстиче и иницира прпцес сампвреднпваоа рада и ппстављаоа циљева заснпваних на виспким
прпфесипналним стандардима и ппдржава кпнтинуирани прпфесипнални развпј;
 Прпцес сампвреднпваоа из пбласти „Планираое, прпграмираое извещтаваое“ реализпвап је тим
за сампвреднпваое, у другпм пплугпдищту щкплске 2020/2021.гпдине.

- Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана
професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања;
 Свим заппсленим је пмпгућенп струшнп усаврщаваое.
- Обезбеђује услпве да се заппслени усавршавају у складу са гпдишоим планпм стручнпг усавршаваоа и
мпгућнпстима устанпве.

3.3.

Унапређивање међуљудских односа

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу.
Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и одговарајућу
структуру запослених у установи. Сви наставни радници су упознати на Наставничком већу са
планом професионалног развоја и стручног усавршавања.
Директор школе јавно похваљује на седницама Наставничког већа и Школског одбора
истакнуте резултате наставника као и ангажовање запослених за унапређење услова рада у
школи.
Развојним планом установе предвиђена је и израда Правилника за похваљивање и
награђивање наставника.

IV област:Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним
синдикатом и широм заједницом

У оквиру ове области у већој мери остварени су следећи стандарди.

4.1. сарадња са родитељима
4.2. сарадња са органом управљња и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. сарадња са широм заједницом

4.1.

сарадња са родитељима

 Одржанп прекп 25 ппјединашних састанака са рпдитељима, сарадоа са Саветпм рпдитеља
4.2.

сарадња са органом управљња и репрезентативним синдикатом у установи

 Организацију и ушещће у припремама седница пргана щкпле (Шкплски пдбпр, Савет
рпдитеља)
 Одржанп 3 седнице Шкплскпг пдбпра (септембар 2020 – август 2021.)
 Одржанп 4 седнице Савета рпдитеља (септембар 2020 – август 2021.)
 Припрему и реализацију седница струшних пргана щкпле (Наставнишкп веће, Одељенскп веће,
педагпщкп веће, щкплски тимпви и кпмисије наставнишкпг већа, педагпщке службе)
 Одржанп 4 седнице Наставнишкпг већа.
 Спрпвпђеое пдлука струшних и управних пргана щкпле.
 Ппхваљиваое ушеника щкпле.
 Сарадое са синдикатпм није билп јер не ппстпји прганизпван синдикат у щкпли.

4.3.

сарадња са државном управом и локалном самоуправом

 Припремаи слаое ппдатака за Шкплску управу (вищкпви,пптребе,непунп раднп време)
 Сарадоа са МПНТР, Шкплскпм управпм Ваљевп:
 Сарадоа са нашелницпм ШУ др Зприцпм Јпцић је пстварена крпз благпвременп дпбијаое
пбавещтеоа п закпнским нпвинама , упућиваое захтева на сагласнпст за расписиваое
кпнкурса за упражоена радна места, ппмпћ пкп рещаваоа насиља везанп за два ушеника у
петпм разреду, кап и ушещће на два прганизпвана састанка директпра свих пснпвних и
средоих щкпла са ппдрушја кпје пбухвата Шкплска управа Ваљевп.
 Сарадоа са директприма пснпвних щкпла на састанцима Актива директпра.
 Сарадоа са саветникпм за финансије Катаринпм Миркпвић при изради ЦЕНУС – а.
 Сарадоа са прпсветнпм саветницпм Љиљанпм Рељић из Шкплске управе,
 Остварена сарадоа са пплицијскпм управпм крпз пдржана предаваоа за ушенике шетвртпг и
щестпг разреда, и крпз сарадоу у рещаваоу насиља у щкпли,кап и сарадоу ппвпдпм две
прпвале у щкплу у кпјима је пднета ппрема и пщтећен и унищтен деп дпкументације.
 Остварена сарадоа са Дпмпм здравља Ваљевп крпз прпграме здравствене защтитесистематске прегледе ушеника
 Остварена сарадоа са пдељеоем стпматплпгије у Ваљеву крпз стпматплпщке кпнтрплне
прегледе ушеника.














Остварена сарадоа са Центрпм за културу Ваљевп,крпз дешје представе.
Сарадоа са Лпкалнпм сампуправпм (Одељеое за друщтвене делатнпсти)
Прпсветнпм инспекцијпм крпз редпвани ванредан надзпр и тумашеоа закпнских нпвина,
Сарадоа са предщкплскпм устанпвпм „Милица Нпжица“ – птвараое предщкплске групе у ИО
Дупљај и сарадоа са васпиташицпм у матишнпј щкпли.
Сарадоа са Интерреспрнпм кпмисијпм за ушенике кпји раде пп ИОП - у,
Сарадоа са другим oснпвним щкплама, ОШ ,,Сестре Илић“ Ваљевп – за Дешју недељу,
Сарадоа са Дпмпм здравља – Хитна ппмпћ, дплазак у щкплу
Сарадоа са Видракпм – редпвнп пражоеое кпнтејнера у тпку гпдине
Сарадоа са Телекпмпм-крпз редпвнп и ванреднп пдржаваое интернет и телефпнских линија.
Сарадоа са санитарнпм инспекцијпм крпз редпван надзпр щкпле
Усппстављена сарадоа са лпкалним свещтенствпм, ппвпдпм Дана щкпле
Усппстављена сарадоа са Трезпрпм –Ваљевп-такп щтп смп први пд свих щкпла у пкругу
ппшели да кпристимп апликацију за електрпнскп плаћаое.
сарадња са широм заједницом

4.4.

V област: Финансијско и административно управљање радом установе

Предвиђени стандарди за ову област су:
5.1.

Управљање финансијским ресурсима

5.2.

Управљање материјалним ресурсима

5.3.

Управљање административним процесима

Управљање финансијским ресурсима

5.1.







Одпбраваое свих видпва исплата кпнтинуиранп.
Расппређиваое финансијских средстава (септембар-август)
Ушещће у изради финансијскпг плана щкпле и прпграмскпг бучета за 2021.(август )
Ушещће у изради предлпга финансијскпг плана за први,други,трећи квартал, 2021.
Израда Плана јавних набавки за 2021.гпдину

5.2.

Управљање материјалним ресурсима

 На пснпву плана унапређеоа материјалнп – технишких ресурса
 У сарадои са щефпм рашунпвпдства израђен је финансијски план за 2021.гпдину кпји је
разматран и усвпјен на Шкплскпм пдбпру.
 У пквиру пдпбрених апрппријација директпр щкпле ефикаснп управља финансијским ресурсима
такп щтп планира финансијске тпкпве, прихпде и расхпде, издаје благпвремене и ташне
налпге за плаћаое рашуна и наплате.
 Ппред финансијских директпр је ефикаснп управљап и материјалним ресурсима.
 Расппређивап материјалне ресурсе на нашин кпји пбезбеђује пптималнп извпђеое наставнпг
прпцеса.
 Први смп у пкругу пптписали Угпвпр за Управпм за трезпр – електрпнскп плаћаое кпје ће се
ппшети спрпвпдити у нареднпм перипду.
 Прати извпђеое радпва у устанпви и благпвременп пдржава материјалне ресурсе устанпве.
 Ефикаснп управљаое финансијским и материјалним ресурсима пмпгућава несметанп
пдвијаое наставнпг прпцеса. Да би управљаое ресурсима, финансијским и материјалним,
билп ефикаснп неппхпднп је да се ажурнп впди пптребна и прпписана дпкументација.

5.3.

Управљање административним процесима

 Директпр щкпле је пбезбедип ажурнпст у Инфпрмаципнпм систему „Дпситеј“ и ташнпст
администаривних прпцеса и оихпвп систематишнп архивираое у складу са закпнпм .

VI област: Обезбеђивање законитости рада установе

У оквиру ове области остварени су следећи стандарди:
6.1.

Познавање, разумевање и праћење релевантних процеса

6.2.

Израда општих аката и документације установе

6.3.

Примена општих аката и документације

6.1.

Познавање, разумевање и праћење релевантних процеса

 Дпкумента кпја директпр щкпле кпристи и примеоује у свакпдневнпј пракси и свпм раду су
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл. гл 88/2019), Закпн п пснпвнпм
пбразпваоу и васпитаоу ( Сл. гл. 55/2013, 101/2019), ппдзакпнски акти у пбласти пбразпваоа,

радних пднпса, финансија и управнпг ппступка. Заједнп са секретарпм щкпле директпр је
врщи усклађиваое ппщтих аката, Статута и Правилника, са Закпнпм. Опщти акти су јавни и
дпступни свим заинтереспваним лицима.
Израда општих аката и документације установе

6.2.

 У свпм раду директпр је пбезбедип ппщтпваое
дпкументације устанпве.

и примену прпписа, ппщтих аката и

Примена општих аката и документације

6.3.

 Неппсредна дпкументација наставника се прегледала два пута у тпку гпдине.

VII Закључак
Свој рад током школске 2020/2021. године директор процењује као ефикасан, стручан,
организационо добро осмишљен, што се може видети из процене остварености стандарда
компетенција директора школе. У већини области стандарди компетенција су у већој мери
остварени.

Највећи изазов била је I област: Руковођење процесом васпитања и учења детета у
предшколској установи, односно руковођење васпитно-образовним процесом у
школи, односно стандард 1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и
развој ученика.


Ппред предузетих активнпсти кпје нису дале пшекиван разултат на све ушенике, у сарадои
са заппсленима у щкпли, рпдитељима, шланпвима тима, Саветпм рпдитеља, Шкплским
пдбпрпм кап и свим релевантним институцијама, (Пплицијскпм управпм, Прпсветнпм
инспекцијпм. Представникпм Шкплске управе, Центрпм за Спцијални рад) ппкущава се
изнаћи нашин за рещаваое прпблема насиља два ушеника щестпг разреда.

Директор школе
______________________
Јелена Симић

Основна школа“Свети Сава”
Попучке
Број: 01-189/20
Датум: 15.09.2021.године

На основу чл.119.став 1.тачка 2) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“бр.88/2017,27/18-др.закон, 10/19 и 6/20) Школски одбор
Основне школе“Свети Сава” Попучке, на својој седници одржаној 15.09.2021.године,
једногласно је донео

О ДЛУКУ

Којом се усваја
Извештај о раду директора ОШ“Свети Сава“ Попучке у
школској 2020/2021.години.

Председника Школског одбора

____________________________________
/ Слађана Жарковић /

