
 



 



ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА 

ОШ “СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА“ 

ЗА  ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

         На  основу  члана 126. става 3. тачке 17. Закона о  основама  система образовања и 

васпитања  («Службени  гласник РС» број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), члана 65. став 3. 

тачка 17. Статута Школе  и Годишњег  плана  рада  

Основне школе 

„Светислав  Голубовић  Митраљета“   који  је  усвојен на  седници  Школског  одбора,11.9

.2020.године,  директор  школе  подноси  Извештај о  раду  у   школској  2020/21. години. 

У  Извештају  се  наводе послови  у  домену надлежности  директора школе и активности 

у протеклој школској години. 

 

       Директор је учествовао у планирању и организацији остваривања програма 

образовања и васпитања и свих активности у установи као и у остваривању развојног 

плана установе у финансијском плану и коришћењу средстава, сарађивао са 

Министарством просвете, органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима. 

 

     Активно је узео учешће у самовредновању и спољашњем вредновању, вршио надзор и 

педагошко – инструктивни увид и праћење образовно – васпитног рада, планирао и пратио 

стручно усавршавање наставног кадра, отклањао мере наложене од инспекцијских 

надзора. 

 

     Директор је редовно давао обавештења запосленим, ученицима, родитељима о свим 

питањима од интереса за рад установе у току године, сарађивао са родитељима, узео 

учешће у раду стручних органа. 

 

    Учествовао у изради  Годишњег  плана  рада  школе за школску 2020/21 годину. 

 

    Активно  је учествовао у  изради планова  и програма  рада Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Одељењског  већа, Стручних  већа  из  области   предмет 

/Стручних  већа  за  развојно   планирање,  Стручних   већ 

за   развојни    школски   програм.   Директор  је активно учествовао и у 

планирању   активности    везаних за реализацију    програма  „Школа  без  насиља“  и 

активности   везаних   за   ученичке  организације. 

 

      Свакодневно је праћен и контролисан васпитно - образовни процес. Посебно је 

учествовао у разматрању и примени новог  наставног програма који се примењује у 

настави првог, другог, петог и шестог разреда посебно у настави физичког и здравственог 

васпитања, информатици и рачунарству и наставном предмету техника и технологија. 

     

     Директор  је руководио свим седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума 

које су одржане у  школској 2020/21. години, присуствовао свим седницама Стручних 



већа, синдиката, ученичких организација у школи и својом дискусијом и предлозима 

тежио да унапреди рад  и квалитет  рада везано за ученике и школу. Редовно је разматран 

успех, владање, понашање ученика, решавани проблеми настали у кругу одељења. 

     

        Редовно је утврђиван дневни ред за родитељске састанке, а некима је и присуствовао. 

Сарадња са родитељима је била континуирана. Изношени су предлози, ставови и одлуке 

са Школског одбора, Савета родитеља, Ђачког парламента и других седница и састанака, 

како би се сви запослени упознали са одређеном проблематиком, предлогом за решавање 

проблема или постизања бољих резултата. 

        

      Остварена је сарадња са инспекцијским надзором, просветном  инспекцијом, 

противпожарном, санитарном, комуналном и другим инспекцијама задуженим за увид у 

рад васпитно - образовних институција. Сви пропусти на које је указано су разматрани на 

стручним седницама и благовремено отклоњени. Ове године инспекције које су посетиле 

школу и доставиле записник нису имале ниједну примедбу. 

        

      Директор је учествовао у спровођењу тендерских поступака, јавног оглашавања и 

транспарентности у раду школе. Директор  је  био ангажован 

у   остварењу   квалитетета  и унапређењу рада школе, вршио  је   редовно   контролу 

педагошке  документације и     прикупљања  података за  вредновање  рада, 

присуствовао   часовима    наставника  и вршио детаљну анализу, вршио  педагошко - 

инструктивни  увид  и  надзор  над образовно –васпитним радом  и  предузимао  мере 

за  унапређивање и усавршавање рада наставника,  стручних  сарадника, 

административног  особља  и  других  запослених. 

      

      Редовно обавештавао све запослене о свим  питањима од интереса за школу и 

запослене. 

      

      Остваривао  добру  сарадњу  са  синдикалним  организацијама, Центром  за    таленте, 

локалном   заједницом, Градским   секретаријатом, Министарством просвете, Школском 

управом, Домом  здравља, полицијом, културним  установама – позориштима, 

биоскопима, музејима  и  другим   институцијама  који   су  од значаја  за  васпитно-

образовни рад  и  безбедност  ученика.  

 

      Директор је присуствовао свим састанцима везаним за надоградњу са Председником 

Градске општине Земун, Дејаном Матићем, Градским секретаром за образовање и дечју 

заштиту, Славком Гаком, начелником Школске управе Београда, Душаном Кићовићем, 

подсекретаром секретаријата за образовање и дечју заштиту, Игором Раичевићем, са 

инвеститорима, директорима земунских школа и другима  који имају везе са надоградњом. 

 

       Директор је веома активно учествовао у набавци наставних средстава, 

опремању  школе и побољшању  услова рада на иницијативу наставног кадра и на личну 

иницијативу. Комплетно су сервисирани компјутери у информатичким кабинетима  за 

извођење наставе информатике и рачунарства.  Набављена  су  наставна средства на захтев 

предметних наставника, књиге за библиотеку и низ других наставних средстава која 

доприносе бољем квалитету и лакшем савлађивању наставног градива, купљен је алат и 



прибор неопходан за помоћно особље, редовно набављана средства за хигијену, редовно 

издвајана средства за сервисирање и оправку електричних уређаја, сервисирана је 

комплетна столарија у школи. 

       Издвојена су средства за  новогодишње пакетиће за децу радника школе, организован 

новогодишњи коктел, семинари у школи, плаћени семинари  наставницима и учитељима 

преко зимског распуста и у току године. Организоване су посете позоришту, музејима, 

биоскопима и другим културним институцијама. Организовани полудневни излети, 

екскурзије, игранке за ученике од 5. до 8. разреда, јавни час за ученике од 1. до 4. разреда, 

предавања за родитеље, родитељски састанци и низ других активности. Предавање за 

ученике 1, 4. и 6. разреда на тему Безбедност деце, предавање су држали представници 

полиције према утврђеном распореду. Црвени крст Земуна одржао је 12 предавања за 

ученике 5. разреда. 

  

      У школи је формиран тим за eTwinning (платформа која омогућава сарадњу преко 

виртуелних пројеката ученика и наставника широм Европе.Овакви пројекти су веома 

захтевни, али су се показали изузетно добро. Наша школа је једна од ретких која је 

успешно реализовала размену ученика.У школи постоји велика заинтересованост 

наставника и ученика да се настави са оваквим пројектима, да се укључи већи број 

наставника и ученика. Овакве посете су веома корисне и незаборавне. 

 

    Школска година је била веома успешна, план и програм је у потпуности реализован. 

АКТИВНОСТИ  У ОШ „СВЕТИСЛАВ  ГОЛУБОВИЋ  МИТРАЉЕТА “ 

У БАТАЈНИЦИ,  ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
  

    

         Школска   година  почела  је  1. септембра 2020. године  у  уторак по посебном 

распореду због заштите од КОВИД-19. Ученици од 1  до  4.разреда иду у школу стално 

пре подне тако да су подељена одљења у две групе.За прву групу настава почиње у 

8.часова и завршава се у 10.25 а за другу групу настава почиње у 10.45 и завршава се у 

12.30 часова. Часови трају 30.минута.Родитељи могу да изаберу да ли ће дете ићи у школу 

или ће пратити онлајн наставу –од куће. У млађој смени се за онлајн наставу 

определилило 6 ученика а у стариој 11 ученика. Ученици од 5-8. разреда иду у школу 

стално после подне од 14.часова. Ученици у одељењу су подељени у две групе А и Б, 

свака група један дан иде у школу а други остаје код куће да прати наставу преко ТВ-а, 

нпр. група А има наставу понедељак, среда и петак а група Б уторак и четвртак а следећу 

недељу се мењају. Наставници су обавезни да сваког дана шаљу ученицима који нису тога 

дана били у школи градиво које су радили са ученицима који су били у школи.Ученици и 

наставници су обавезни да се придржавају мера заштите од КОВИДА-19 према упутству 

које су добиле школе од министарства просвете. 

 

     За  почетак  школске  године извршене су  детаљне  припреме  извршена је 

дезинфекција школског простора и намештаја, набављена средства, маске, визири, дезо 

баријере и топломери. Направљени су распореди додатног дежурства. Урађен је 

оперативни план заштите од короне, као и  израда распореда и планова за наставни 

процес. Урађен је план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно 

усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 



2020/21. годину. За време распуста контактиране су особе у Градском секретaријату, 

градској управи и општином у вези са надоградњом школе, због короне није се почело са 

надоградњом и поред свих обећања да надоградња треба да почне 01.7.2020.године.  

 

         Наставни  кадар  је одржао седнице  Стручних  већа  и Разредних  већа, на којима је 

темељно планиран  рад  васпитно-образовног  процеса као и седнице Педагошког 

колегијума и  Наставничког већа на којима су усвојени  предлози. Посебно је рађено на 

изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине 

нивое као и мере заштите од короне. Посебно је скренута пажња да планови морају по 

предметима бити усаглашени као и да морају да прате емитовања ТВ програма преко кога 

се емитује наставни садржаји.  

       

        Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у. Остварена сарадња са 

Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ 

„Радивоје Поповић“ и ОШ „Вељко Рамадановић“ из Земуна.  

      

      Урађени су годишњи и месечни планови рада, акциони план, план за самовредновање, 

распоред  часова, четрдесет часовна структура  радног времена, задужења наставника, 

дежурства,   полазак у школу према календару Министарства просвете 

смене  и  други  послови  везани за  наставни  процес. 

     

       Пријем  првака организован је 28.8.2020. године, у две групе од 17.00 и 18.30 часова 

пријам је организован испред школе у дворишту. После поделе и прозивке ученика 

учитељице су увеле ученике у школу где су се упознале са новом генерациом ученика 

поделиле уџбенике поклоне које су ученици добили од Општине и које је школа 

припремила. Директор и стручни сарадници су остали са родитељима у дворишту  и 

давали су упутства везано за полазак у школу и начину реализације настав. У школској 

2020/21  години  уписан  је укупно 121 ученик  у први  разред и распоређени су у  5. 

одељења. 

 

1. Драгана Ђурић                   1/1   24  ученика 

2. Божица Ву.Самарџија       1/2   24  ученика 

3. Милена Живковић             1/3   24  ученика 

4. Татјана Бабић                     1/4   25  ученика 

5.Јелена Шарац                      1/5   24  ученика 

                                         .................................... 

                                                 121  ученик 

 

        У школску 2020/21. две колегинице су преминуле учитељица Весна Пантовић а на 

њено место је дошла учитељица Зорана Плавшић и проф.биологије Весна Васић 

Ђорђијевски на њено место је дошла проф.Јована Ивановић остали  наставни кадар је исти 

као у прошлој години, на место благајника уместо Миланке Мирковић почела је да ради 

Александра Бура. Примљено је шест наставника на неодређено време: 

Петровић Марко-техничка и технологија, Гајић Милош-физичко васпитање, Милетић 

Аница-енглески, Драгић Марина-француски, Благојевић Бојан-информатика и Алимпић 



Снежана- хемија.Ови професори су више година радили на одређено а по обављеном 

конкурсу засновали су радни однос на неодређено. 

 

  -30.08.2020. Састанак Актива директора у ОШ»Соња Маринковић».Тема - 

припремљеност  школа за почетак школске 2020/21. године. 

 

-02. и 3.09.2020. Одржани родитељски састанци за ученике од 1. до 4.разреда. 

 

-04.09.2020. Одржани родитељски састанци за ученике од 5. до 8.разреда. 

 

-09.09.2020. Актив директора земунских школа одржан у ОШ»Соња Маринковић» 

Тема састанка је - Актуелне тешкоће у реализацији наставе и продуженог боравка на 

почетку школске 2020/21. године 

 

-10.9.2020. Школу посетио Републички инспектор Будимир Марјановић –Провера 

припремљености школе за заштиту од Ковида-19. Акт о спречавању и ширењу Ковид-19. 

формирање тима и избор особе задужене за примену мера . 

 

-11.09.2020. Седница Савета родитеља. - Конституисање Савета родитеља 

 

-14.09.2020.  Седница Наставничког већа. 

 

-14.9.2020.  Савет родитеља 

Директор је детаљно упознао Савет родитеља са припремљености за почетак школске 

године. Савет родитеља је упознат са годишњим извештајем за школску 2018/19.годину и 

планом за 2020/21.годину. Донео је одлуку за осигурање ученика АМС- 300 динара, ђачки 

динар 300 динара , надокнада наставницима за реализацију наставе у природи 4.500 

динара са порезом, екскурзије 550 динара, полудневни излети 200 динара и одлазак у 

позориште са ученицима 100 динара. 

- Конституисање Савета родитеља. За председника Савета родитеља изабрана је Горана 

Кожух. Чланови савета родитеља су детаљно упознати са организациом наставе, 

распоредом , применом заштитние од КОВИДА -19 и почетком школске 2020/21.године. 

 

-15.09.2020.  Седница Школског одбора.Седници присуствовало шест чланова 

представници ученичког парламента Директор, Педагог и секретар школе. 

- Разматрање и усвајање- Извештај о раду директора, остваривању годишњег плана рада за 

школску 2020/21. годину. Извештај о самовредновању, Акционог  плана, Извештај тима за 

заштиту деце од насиља, Извештаја о стручном усавршавању  и листе технолошких 

вишкова. 

-Школски одбор је упознат са почетком школске 2020/21.године и мерама заштите од 

Ковида-19. 

- Разматрање и усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада и извештаја 

Директора школе за школску 2019/20.годину. 

  - Разматрање и доношење плана  рада за школску 2020/21. Плана стручног усавршавања 

Акционог плана... 



- Разматрање и доношење  одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ужину, 

ђачког динара. 

- Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије  за ученике     

8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда. 

- Разно: Упознавање школског одбора са потребама набавке наставних средстава. 

- Издавање школског простора. 

 

-17.09.2020. У школску управу и градски секретаријат-просветну инспекцију предати 

извештаји за 2019/20.годину, извештај Директора и Годишњи план за 2020/21. годину. 

 

-21.09.2020. Обележена црквена слава у храму-Рођење Пресвете Богородице. Светој 

Литургији присуствовао Директор Стево Јањанин и Вероучитељ Петар Петровић. 

 

-31.09.2020. Сви извештаји су послати у Министарство и Градски Секретаријат везано за 

реализацију наставе за септембар. 

 

-08.10.2020.  Актив директора Земуна у ОШ “Соња Маринковић“. Реализација наставе за 

време КОВИД-19,извештај са семинара одржаног на Дивчибарама, разматрање покретања 

часописа на нивоу Земуна за основне школе и текућа питања. 

 

-10.10.2020. Састанак Директора и Председника Општине Гаврила Ковачевића. Састанак 

је одржан у вези надоградње школе. На састанку је договорено да надоградња школе 

почне у 1.феброара 2021.године. Поднет је захтев за обнову грађевинске дозволе који би 

требао да буде до 1.новембра. После добијање дозволе почело би се са припремом и 

пресељењем намештаја.Ученици од првог до четвртог разреда ће ићи у ОШ“Бранко 

Радичевић“ а ученици од петог до осмог разреда ће ићи у ОШ“Илија Бирчанин“ Земун 

Поље и за њих ће бити организован превоз аутобусима. 

 

-12.10.2020. За ученика 5/2 Нину Љубојевић од стране лекара потврђено да има Ковид 19. 

 

-16.10.2020. У школи одржани  – Дани европског језика - учествовали сви ученици од 

првог до осмог разреда. Манифестација је одржана у склопу Размус пројекта.Ученици по  

одељењима уређивали паное и правили презентације. Веома су добро одрадили 

представљање одређених земаља и дисциплиновано се понашали примењујући мере 

заштите. 

 

-23.10.2020. За ученик 8/3.Огњена Здравковића потврђено од стране лекара да је 

позитиван на Ковид 19. 

 

-26.10.2020. Потписан уговор за грејање у Градском секретаријату. 

 

-11.11.2020. -  16.11.2020. Ученици имали јесењи распуст.  

 

-16.11.2020. Због Ковид 19 у изолацији су Марија Гавриловић, Мирјана Новаковић, Јелена 

Дунђеровић а Наташа Каназир оне су позитивна на корону и на боловању су. 



Тренутно у школи имају три ученика корону.У изолацији због позитивних родитеља на 

корону је тренутно 26.ученика. Изолација особа који су имали контакте траје 14 дана. 

Наставници који су у изолацији ће прећи на онлајн наставу са ученицима. 

 

-17.11.2020. Састанак Актива директора Земуна и Сурчина у ОШ“Гаврило Принцип“. 

Састанак је држао градски секретар Драган Филиповић. 

-Тема -Пружанје стручне подршке школама у отежаним условима рада. 

-Стручно упутство о формиранју одељења и начину финансирања у школској 2020/21. 

години. 

- Разно 

 

-20.11.2020. Звали смо топлане због хитне интервенције цурења цеви код библиотеке. 

 

-20.11.2020.  Градско комунално заменило три контејнера,однели старе и поставили нове. 

 

-17.12.2020. Одржано Одељенско веће за ученике од 1  -  8. разреда . 

 

-18.12.2020. Завршило се прво полугодиште и почео зимски распуст. 

 

-21.12.2020. Одржано оделјенско веће за ученике од 5  -  8.разреда. 

 

-22.12.2020. Одржана седница Наставничког већа – онлајн. 

Руководиоци стручних већа поднели детаљан извештај за разреде. 

 

-23.12.2020.  Одржани родителјски састанци и подела ђачких кнјижица 

За време зимског распустастално стално је онлајн остваривана комуникација са 

запосленим и достављане информације од стране Министарства просвете и надлежних из 

школе. 

 

-18.01.2021. Почело друго полугодиште. Настава се реализује према посебном распореду 

усвојеном на почетку године. Према допису из Министарства просвете урађени су 

оперативни планови и план за ученике који нису оцењени. 

 

-26.01.2021. Поводом школске славе – Свети Сава сви ученици млађих разреда су 

почашћени са слаткишима и прочитано обавештење да је 27.01.2021. ненаставни дан . 

 

-26.01.2021. Одржана је Седница Школског Одбора. 

 

-27.01.2021. Обележена је школска слава Свети Сава. Сечење колача је организовано у 

12.00 часова. Славски колач су пресекли свештеник Ален Вукашин, кум школске славе 

Биљана Поповић. Кум испред ученика Павле Чарапић 8/2 и домаћин славе директор Стево 

Јањанин. Ученици су рецитовали о Светом Сави. Свечаности су присуствовали запослени 

у колективу. После приредбе организован је славски ручак. 

 



-08.02.2021. Одржан састанак директора Земуна у ОШ “Соња Маринковић“. Састанку 

присуствовао градски секретатар Драган Филиповић. Разговарано о такмичењу, набавци 

нових уџбеника, полагањ  пријамног испита за ученике осмог разреда. 

-10.02.2021.  Одржана седница Савета родитеља. Састанку присуствовало од 38 /21 

родитељ. Седница је одржана у холу школе због епимедилошке ситуације -Ковид-19. 

-Поднет је извештај о успеху, владању и изостанцима ученика на крају првог полугодишта 

2020/21.године. 

-Упознавање Савета родитеља са Оперативним плановима и организације наставе за друго 

полугодиште, 

-Разматрање Извештаја о радау директора школе за прво полугодиште и Извештаја о 

остваривању годишњег плана рада. 

-Разматрање и доношење одлуке о набавци уџбеника преко школе за школску 

2020/21.годину. 

Донета је једногласно одлука да се уџбеници набављају преко школе као и школске 

2019/20.године преко дистрибутера Вал књижаре у ратама за родитеље . 

-Реализација пројеката у нашој школи. 

-Разно. 

 

-15.02 и 16.02.2021. Ученици немају наставу због Државног празника Сретења. 

 

-17.02.2021. Настава за ученике је почела према устаљеном распореду. 

 

-22.02.2021. Одржан састанак у сали Градске управе Града Београда, Трг Николе Пашића 

бр. 6. Састанак је одржан поводом иницијативе Града Београда да се ученицима од 1. до 4. 

разреда основне школе обезбеде бесплатни таблети и дигитални уџбеници. Састанку је 

поред свих београдских директора присуствовао Бранко Ружић подпредседник и 

министар просвете, науке и технолошког развоја и Горан Весић, заменик градоначелника 

Града Београда. 

 

-05.03.2021. Састанак са Председником  општине Гаврилом Ковачевићем и директором 

ОШ“Бранко Радичевић“ Љиљаном Мијић. Састанак је одржан везано за надоградњу 

школе и уписа ученика у први разред. 

-Договорено је да надоградња почне по завршетку школске године у јуну, да ученици од  

1-4. разреда иду у две смене у ОШ“Бранко Радичевић“ а ученици од 5 – 8.разреда у Земун 

Поље у ОШ“Илија Бирчанин“. 

 

-08.03.2021. Одржан је састанак у Министарству просвете. Састанку су присуствовали 

Помоћник министра за основно образовање Милан Пашић, Начелник школске управе 

Драган Филиповић и директои основних школа Батајнице, Љиљана Мијић, Саша Брмбота 

и Стево Јањанин. Разговор је заказан због договора око уписа ученика у први разред. 

Договорено је да се поштује територијална припадност по школама да се молбе разматрају 

крајем априла и да се једна школа “Бранко Радичевић“ не може проширивати у односу на 

друге две школе.Договорено је да се оформи комисија из све три школе која ће решавати 

приспеле молбе. 

 



-15.03.2021. Ученици од 5 -8.разреда су због Ковид-19 прешли на онлајн наставу а 

ученици од 1 – 4. су наставили да иду редовно у школу. Велики проблем је око 

организације настве у млађој смени  због болести од Ковида .  Одсутна је Татјана Јефтић, 

Весна Вуковић, Зорана Плавшић, Божица Самарџија, Ана Греблјановић и Биљана 

Поповић.  

-19.03.2021. Школу посетила просветна инспекторка Биљана Ерцег која је извршила 

ванредни преглед везано за набавку уџбеника преко школе. Директор је доставио тражену 

документацију и дао изјаву у којој је објаснио процедуру  и начин избора учбеника за 

школску 2021/22.школску годину. 

 

-19.3.2021. У ОШ“Гаврило Принцип“одржан састанак директора из Земуна, Новог 

Београда, Сурчина са начелником школске управе Драганом Филиповићем везано за 

полагање пробног и завршног испита за ученике осмих разреда. На састанку дата су сва 

упутсва везана и за актуелну ситуацију Ковид-19 за ФУК-финансиску унутрашњу 

контролу и ЈИСК. 

Министарство је доставило одлуку да ученици могу одговарати и у школи у мањим 

групама у договору са наставником па је због тога од 01.04.2021.године дошло до промене 

смене. Настава онлајн за ученике од 5. до 8. разреда почиње пре подне од 8.00 часова. 

Ученици у договору са предметним наставником могу одговарати после подне од 14.00  до 

17.00 часова. 

 

-05.04.2021. Одржана седница Одељенског већа за ученике од 1.  до 4. разреда треће 

тромесечје. 

 

-07.04.2021. Одржана седница Одељенског већа за ученике од 5.  до  8. разреда. 

 

-08.04.2021. Одржано Наставничко веће 

-Анализа вођења е Дневника, записници, оцене, активности, пријам родитеља...                                                    

-Анализа оцена владања ученика на крају трећег тромесечја школске 2020/21,године           

( реализација наставног плана, број оцена, изостанци, ковид болесни...) , 

Извештај подносе руководиоци стручних већа.                                                                                                          

-Примена епидемиолошких мера у школи.                                                                                                                     

–Сарадња са родитељима                                                                                                                                                      

-Разно, пробни завршни испит 

Пробни завршни испит се одржава 9. и 10.априла 2021.године. 

 

-09.04.2021. Одржан пробни завршни испит из математике од 13.00 часова, дежурали 

учитељи. 

 

-10.04.2021. Одржан пробни завршни испит из српског језика у 9.00  часова а 

комбиновани тест у 11.30часова, дежурали предметни наставници. 

 

-19.04.2021. Ученици од 5. до 8. разреда прешли са  онлајн наставе на похађање наставе у 

школи. Настава се реализује по распореду од септембра, часови по 30 минута. 

 



-19.04.2021. Одрзан састанак директора и стручних сарадника из батајничке три школе, у 

ОШ“Бошко Палковљевић Пинки „. Састанак је био због уписа ученика у први разред. 

Договорено је да се ученици са територија ОШ“Бошко Палковљевић Пинки“и 

ОШ“Светислав Голубовић Митраљета „ не уписују на основу поднетих молби у 

ОШ“Бранко Радичевић“ . 

 

 

-27.04.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

 –испраћај учитељице Драгане Томашевић у пензију.Колегиница је свечано испраћена у 

пензију уз дружење и коктел који је организовала за све у колективу. 

 

-18.04.2021. На место учитељице која је отишла у пензију Драгане Томашевић дошла је 

Ана Гребљановић. 

 

-29.04.2021. Почео пролећни распуст. Због првомајских и ускршњих празника распуст ће 

трајати до 10.маја, када ученици долазе у школу и то у прву смену долази група              –

А-13.00 и 14.05. часова. 

-Одржан семинар на Сребрном језеру-„Образовно васпитна,правна и финансијска улога 

директора у руковођењу установом“.Семинар је организовало Друштво Директора школа 

Србије. На семинару је учествовало око 130 директора. Учествовао је Дејан Недић, 

Председник СкупштинеДДШС, дрЗ латко Грушановић, Директор завода за унапређење 

образовања и васпитања(ЗУОБ), Драган Филиповић,Руководилац Школске управе града 

Београда, Саша Стојановић, Помоћник секретара за делатности образовања, 

ВеснаНедељковић, Помоћник за инспекцијске послове, Милош Марковић, Просветни 

инспектор, др Марко Шпилер, Директор центра за менаџмент набавки, др Бранислав 

Рађеновић, Директор Завода завредновање квалитета образовања и васпитања, Игор 

Раичевић , градски подсекретар. 

 

-15.05.2021. Директор присуствовао семинару у ОШ“Лазар Саватић“ – „Заједно учимо 

боље-заједно можемо више“. 

Тема:Презентација подршке деци миграната и деци деци из депривираних средина у 

образовању. Промовисање иновација и предузетништва у словеначким основним 

школама.Презентација предузетништва ученичке задруге, радионице. Семинару су 

присуствовали директори Земуна,  Новог Београда, Кикинде и Новог Сада. 

Семинар је отворио Директор ОШ“Лазар Саватић“ -Горан Петровић, поздравну реч је дао 

Помоћник Министра за основно образовање- Милан Пашић  

 

-17.05.2021. Састанак у општини са Председником Општине Гаврилом Ковачевићем у 

вези надоградње школе. Све дозволе смо добили и надоградња почиње од 1.јула 

2021.године. 

 

-19.05.2021. Састанак са председником општине, Директором школе из Земун Поља и 

Директором из школе ОШ„Бранко Радичевић“. Договорено о смештају ученика и 

извођењу наставе од 1.септембра. Ученици од 1 -4. разреда иду у ОШ“Бранко Радичевић“ 

а ученици од 5 – 8.разреда иду у ОШ“Илија Бирчанин“ у Земун Поље. За њих ће бити 



организован превоз са девет аутобуса. Настава би се реализовала од 13.30 –до 18.45 

часова. 

Договорено је да се одржи састанак Савета родитеља и изложи договорено и будући 

пројекат школе. 

 

-25.05.2021. Одржан састанак у Општини поводом реконструкције и доградње школе . 

Састанку присуствовао Председник општине Земуна Гаврило Ковачевић, градски 

секретар Славко Гак, представник за инвестиције Владета Митровић. Договорени су 

почеци радова. Припремни радови би требали да почну 07.06.2021.године  а званично 

радови по завршетку школске године од 01.јула 2021.године. Да се нађе магацин за 

смештај намештаја, опреме и наставних средстава за 14 месеци док се радови на школи не 

заврше. Потврђен договор око извођења наставе у ОШ“Бранко Радичевић“ и  ОШ“Илија 

Бирчанин“ у Земун Пољу. Договорен састанак у школи  Митраљета за 31.05.2021.године    

са Председником општине Гаврилом Ковачевићем, инвеститором Владетом Митровићем 

и представником фирме извођачем радова. 

 

-27.05.2021. Одржана седница Наставничког већа у 12.30 часова. 

 

-27.05.2021. Одржана седница Савета родитеља у 18.00 часова .Седници је присуствовао 

Председник општине Гаврило Ковачевић.  На седници је разговарано  о реализацији плана 

и програма у 2020/21.години. Реконструкцији и доградњи школе.  Набавци електронских  

уџбеника које град бесплатно нуди.  Одржавању пријамног испита за ученике осмих 

разреда и матурске вечери. 

После детаљног излагања везаног за надоградњу школе чланови савета родитеља су 

једногласно подржали предлоге везано за похађање наставе у ОШ“Бранко Радичевић“ од 

1. до 4. разреда и у  ОШ“Илија Бирчанин „  у Земун Пољу за ученике од 5. до 8.разреда. 

Сагласни су да извођење радова може почети од 1.јула 2021.године када се заврши 

школска година , пријамни испит и поделе књижице. 

Родитељи су сагласни да се ученици сликају на крају школске године и да се организује 

матурско вече за ученике осмих разреда. 

 

-28.05.2021. Одржана је седница школског одбора у 18.00 часова. 

Школски одбор је у потпуности био сагласан са ставовима и подршком Савета родитеља 

везано за реновирање и надоградњу школе. 

 

-31.05.2021. Школу је обишла делегација везано за реконструкцију и доградњу: 

Председник општине Гаврило Ковачевић, инвеститор Владета Митровић, дип.грађ.инж. 

Терица Стефановић начелник,  представници фирме -САМЕХ – фирма која ће изводити 

радове,  Ивана Деспотовић и Ђорђе Самарџија. Детаљно су се разматрали планови за 

почетак радова од 1.јула. До тада треба потпуно школа да буде чиста, пресељен намештај, 

опрема, наставна средства... Разговарано је и  о могућности подношења захтева да се 

изврши и реконструкција фискултурне сале и проширење. Упознати да су послати дописи 

за средства Градском секретаријату за изнајмљивање магацинског простора и пресељење 

ствари, дописи везани за организацију наставе Школској управи, Општини Земун.  

 



-08.6.2021. Завршена школска година за ученике 8-их разреда.Ученици крај школске 

године обележили уз трубаче. 

 

-09.06.2021. Одржана седница Одељенских већа за ученике осмих разреда.Утврђен успех, 

владање, награде, предложен ученик генерације. 

 

-09.06.2021. Послата документација у Градски секретаријат за изнајмљивање магацина и 

превоз намештаја због реновирања и доградње школе. 

 

-10.06.2021. Одржана седница Наставничког већа поводом завршетка ученика осмог 

разреда. Потврђене одлуке и предлози са одељенског већа, распоред припремне наставе  

 

 

-12.06. и 19.06.2021.  Из школе пресељавана опрема ,намештај и наставна средства због 

реновирања и надоградње школе. 

 

-21.06.2021. Одржана седница Одељенских већа од првог до четвртог разреда. 

 

-22.06 .2021. Одржана седница Одељенских већа од петог до седмог разреда. 

 

-22.06.2021. Одржано Наставничко веће –завршетак наставе за ученике за школску 

2020/21.годину.  

 

-23.,24. и 25. 06.2021. УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА ПОЛАГАЛИ ЗАВРШНИ  ИСПИТ. 

Сви наставници имали задужење везано за полагање завршног испита. Сви ученици њих 

116 изашло је на завршни испит. 

 

-02.07.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

 

-02.07.2021. Ученици осмих разреда прославили матуру у ресторану  на Ади. Матури је 

присуствовало 110 ученика и било је веома свечано. 

 

-05.07.2021. Одржана седница Школског одбора. 

Издата решења за годишње одморе. 

Наредна седница Наставничког већа заказана за 23.08.2021.понедељак 

Све активности везане за упис ученика се спроводе према календару уписа. 

 

-10.07.2021. На основу званичног обавештења сви ученици су уписани у првом кругу у 

средње школе.  

 

-14.07.2021. Састанак актива директора Земун у Саобраћајној школи у Земуну. 

-Технолошки вишкови и слобадна радна места. 

-Активности око завршног испита и упис у средњу школу. 

-Разно. 

 



-15.07.2021. Извршена примопредаја школе и дати кључеву извођачима радова. Извођач 

даље преузима све обавезе везано за ОШ“Светислав Голубовић Митраљету“. 

 

-23.8.2021. Седница Наставничког већа: 

-Упознавање са догађајима за време летњег распуста игодишњих одмора 

-Упознавање са распоредом од 1-4 и 5-8разреда 

-Упознавање са 40-часовном, дежурством, бројним стањем 

-Договор око почетка школске 2021/22године и обавезама до почетка наставе 

-Разно 

 

-24. и 25.08.2021. Одржане Седнице Стручних већа –Договор око плана и програма , 

активности  и задужења. 

-26.08.2021. Седница Педагошког колегијума. 

 

-27.08.2021. Седница Наставничког већа у  ОШ“Илија Бирчанин“ у Земун Пољу. 

 

-31.08.2021. Пријем првака организован је у  ОШ“Бранко Радичевић“ због реновирања 

ОШ“Светислав Голубовић Митраљета“. Пријам је организован у 18.00 часова. Све 

присутне на пријему је поздравио  Директор школе Стево Јањанин. 

Ученици петих разреда су припремили приредбу са којом су поздравили ђаке прваке. 

Учитељице су увеле ученике у учионице где су се упознале са својим ђацима,поделили 

поклоне што је локална заједница припремила за ђаке прваке (торбе, свеске, бојице , 

оловке....) и поклоне од школе (прибор , слаткише,....). По завршетку учитељице су 

одржале кратак састанак са родитељима. 

И поред низ изазова ова школска 2020/21. година је завршена веома успешно. 

    
 

 

 

                                                                                                              Директор школе  

                                                                                              _______________________________  

                                                                                                              Стево Јањанин 

 


