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Информатор о раду Основне школе „Филип Вишњић“ у Београду сачињен је у складу са чланом
39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број
120/04, 57/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10 и 10/2022 и др. упуство).
Информатор је објављен први пут 27. септембра месеца 2022. године.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси
www.osfilipvisnjic.edu.rs.
Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом
лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних
трошкова штампања. Увид у информатор и набавка штампане копије информатора може се
остварити у службеној просторији секретара Основне школе „Филип Вишњић“ у Београду, Ул.
Салвадора Аљендеа 17, 11000 Београд.
Особа одговорна за тачност података је директор школе Весна Милић.

1. ОВЛАШЋЕЊА И ДЕЛОКРУГ РАДА ШКОЛЕ
Овлашћења и делокруг Основне школе су утврђена Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020
и 129/2021), Законом о основнoм образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013,
101/2017, 27/2018-др.закон,10/2019 и 129/2021) и Статутом школе.
Основна делатност школе је основно образовање и васпитање ученика општег типа које
се остварује на основу наставног плана и програма у трајању од осам година и остварује се у два
образовна циклуса, кроз наставу која може бити разредна и предметна настава, зависно од
узраста ученика и циклуса образовања, додатна и допунска настава, припремна настава, изборна
настава, екскурзије и излети ученика, настава у природи, културна и јавна делатност и друге
ваннаставне активности.
Први циклус обухвата I до IV разреда за које се организује разредна настава, у складу са
посебним законом. Изузетно, настава страног језика, изборних и факултативних предмета може
да се организује и као предметна настава, у складу са посебним законом и школским програмом.
Други циклус обухвата од V до VIII разреда, за које се организује као предметна настава, у
складу са наставним планом и програмом и школским програмом.
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У Школи су у складу са чланом 110-112. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021)
забрањена дискриминација и дискриминаторно понашање, насиље, злостављање и занемаривање,
забрањено је понашање које вређа углед, част и достојанство и забрањено је страначко
организовање и деловање.
Наставни план и програм основног образовања и васпитања доноси Национални просветни
савет и представља основу за доношење школског програма. Школски програм доноси Школски одбор
сваке четврте године. Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања
и васпитања и садржи: циљеве школског програма; назив, врсту и трајање свих програма
образовања и васпитања које школа остварује; језик на коме се остварује програм; начин
остваривања школског програма; начин прилагођавања школског програма према нивоу
образовања и васпитања; друга питања од значаја за школски програм.
За ученике са сметњама у развоју којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању,
школа доноси индивидуални образовни план. Индивидуални образовни план доноси Педагошки
колегијум.
Остваривање образовно васпитног рада користе се уџбеници и наставна средства које, на
предлог Националног просветног савета одобри министар, у складу са посебним законом.

***
Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличном писму.
Свако лице има право на образовање и васпитање.
Држављани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и
васпитање.
Страни држављанин, лице без држављанства и лице тражилац држављанства има право
на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан за држављане Републике
Србије.
***
Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете.
Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе
образовно васпитног рада и достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе се у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа, лични
подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника
образовања и васпитања.
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Аутономија школе
Основна школа делује самостално у оквиру своје аутономије прописане чланом 99. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др. закон,
10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021):
Аутономија установе, у смислу овог закона, подразумева избор појединих садржаја, начина
остваривања, сарадника у складу са потребама, могућностима, интересовањима, расположивим
ресурсима, карактеристикама локалне заједнице приликом:
1) доношење статута, развојног плана, програма, годишњег плана рада, правила понашања у
установи, мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика и других општих аката
установе;
2) доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и
стручног сарадника;
3) доношења програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
4) самовредновања рада установе у оквиру изабране области на годишњем нивоу у циљу
унапређивања образовно-васпитног рада.
Аутономија установе, у смислу овог закона, подразумева и:
1) педагошку аутономију школе: право да се дефинише део школских програма зависно од локалних
прилика; да се у реализацији обавезног општег програма максимално користе локални ресурси;
право да се школски календар делимично прилагоди локалним приликама, промене у динамици
остваривања школских програма уз поштовање годишњег плана рада, организација наставе у
блоковима и заједничких часова сродних предмета код интердисциплинарних тема, пуно
уважавање локалних специфичности при изради развојног плана и вишегодишњег школског
програма у складу са карактеристикама локалног становништва; развијање система стручног
усавршавања наставника у самој школи на основу реалних потреба школе;
2) аутономију наставника као педагошког стручњака и стручњака за предмет, право наставника
као професионалца да самостално конципира процес наставе и учења, уз одговорност за
резултате учења;
3) доношење одлуке о избору уџбеника;
4) начин остваривања сарадње са установама из области образовања и васпитања, здравства,
социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и другим органима,
службама и организацијама, ради остваривања права деце, ученика и запослених.
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1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ
Основни подаци:
Назив школе
Адреса
Контакт подаци школе
Име директора школе
ПИБ
Делатност школе
Матични број
Регистратски број
Текући рачун
Посебан рачун: ђачки динар
Датум оснивања школе
Дан прославе Дана школе

Основна школа „Филип Вишњић“
Ул. Салвадора Аљендеа 17, 11060 Палилула,
Београд
Телефон школе: 011 2784-581
Сајт школе: www.osfilipvisnjic.edu.rs
јххчллллллмммддвннамилиц=6“ilic06@gmail.com
Весна Милић
100210152
Основно образовање –шифра 85.20
07004427
610-21/71-4 од 13.7.1971.
840-1456660-95
840-1267760-24
1909. године
18. новембар

Правни положај:
Школа послује средствима у јавној својини која користи за обављање делатности утврђеном Законом
о основама система образовања и васпитања. У складу са чланом 101. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и
129/2021) земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекну установе чији је основач
Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, јесу у јавној својини и
користе се за обављање делатности утврђене овим законом.
На оснивање, управљање, руковођење, положај запослених, надзор над законитошћу рада и укидање
школе примењују се одредбе Закона о основама система образовања и васпитања и других закона.
У складу са основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, рад Основне школе,
подлеже надзору градске и републичке просветне инспекције.
Преко управног спора судови надзиру законитост појединачних коначних аката основне школе у управним
стварима.
Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу Устава, закона и
Статута.
Средства за рад Основне школе обезбеђују се у буџету Републике Србије и јединице локалне
самоуправе.
Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне послове у оквиру
своје правне и пословне способности.
На оснивање и рад установе из става 1. овог члана примењују се прописи о јавним службама.
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1.2.

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Ранији називи школе:
Назив
„Основна школа на
Смедеревском ђерму“
Основна
школа
„Филип
Вишњић“ на Смедеревском
ђерму
Државна народна школа
„Филип Вишњић“
Државна
народна
школа
„Филип Вишњић“
„Основна школа број 16“
„Основна школа број 30“
Основна школа „Филип
Вишњић“

Од

До

1909.

1931.

1931.

1933.

1933.

1937.

1937.

1947.

1947.

1952.

1972.

данас

Напомена
Четворогодишња
мешовита основна школа

Школа се дели на мушку и
женску народну школу
Мушка школа
Женска школа

Школа је основана 1909. године од стране Министарства просвете Краљевине Србије. Основна школа
„Филип Вишњић“ 1972. године добила је нову зграду у Ул. Салвадора Ањендеа број 17 у Београду и тада
напушта Јагићеву улицу.
Школа је основана Решењем Општине Палилула, бр. 610-21/71-4 од 13. јула 1971. године.

1.3.

СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ У ВРШЕЊУ СВОЈЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Закони
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021);
- Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018/ -др.
закони 10/2019 и 129/2021);
- Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“- број 27/18)
- Закон о службеној употреби језика и писма (''Сл. гласник РС бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94,
101/05, 30/10).
-

Подзаконски акти
-

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” Просветни гласник, број 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20);
Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” - Просветни гласник, 16/18, 3/19 и 5/21);
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-

-

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20 и 7/22);
Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” - Просветни гласник, 11/19, 6/20 и 7/21);
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21);
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21);
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21);
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” - Просветни гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21);
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања
(,,Сл. гл. РС-Просветни гласник'', бр.6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013. 4/2013 11/2016, 6/2017 и
8/2017, 7/2018, 9/2017, 12/2018, 15/2018-77 (др. правилник));
Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања
(,,Службени гласник РС- Просветни гласник“, бр. 18/2018 од 17.12.2018);
Правилник о измени правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања –
упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активности „Службени гласникПросветни гласник“ бр.1/2009).

Остали правилници

Правилник о ближим упутствима организовања целодневне наставе и продуженог боравка
(,,Сл. гл. РС- '' бр. 77/2014);
- Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног образовања
(,,Службени гласник РС-Просветни гласник'', бр.5/2010);
- Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
(„Службени гласник РС “, број 30 од 25. априла 2019);
- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете
српски језик, математика и природа и друштво (Просветни гласник РС, бр.5, 7 јун 2011);
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању у васпитању (,,Сл. гласник РС“ бр.
34/2019, 59/2020 и 81/2020);
Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и
допуна тог правилника („Сл.гл.РС-Просветни гласник бр.4 од 08.06.2017.,11/2019, 5/2022);
- Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(,,Сл. гл. РС“, бр.80/2018);
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (,,Сл. гл. РС, бр.46/2019 104/2020);
- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
(,,Сл. гл. РС, бр.30/2010);
- Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план,
његову примену и вредновање (,,Службени гласник РС”, 74/2018);
- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014, 2/2018);

-
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-

-

-

Правилник о календару образовно – васпитног рада основне школе за шк. 2022/2023. г.
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/2022);
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника “Службени гласник РС”, број 109 од 19. новембра 2021);
Правилник о стандардима квалитета рада установе (,,Службени гласник РС”, 14/2018);
Правилник о вредновању квалитета рада установe („Службени гласник РС”, 20/19);
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја (,,Службени гласник РС” 5/2012);
Правилник о поступању установе у случаји сумње или утврђеног дискриминаторског
понашања и вређања угледа, части или достојанства
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.65/2018);
Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања
(,,Службени гласник 38/2013);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност основног образовања (,,Службени гласник РС” 73/16 од 31.8.2016.год );
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи (Сл.гласник РС, Просветни гласник,бр. 2/92, 2/2000);
Правилник о обављању друштвено – корисног, односно хуманитарног рада
(„Службени гласник РС“, број 68/2018.);
Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и
вредновање наставе на даљину у основној школи
(„Службени гласник РС“, број 109/2020);
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
основној школи (Сл.гласник РС“ бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 111/2020 и 6/2021).

Интерни и општи акти школе
- Статут ОШ „Филип Вишњић“ (донет 21. јуна 2019. год., бр. 640/1);
- Годишњи план рада школе за шк. 2022/2023. године бр. 1174/2 од 08.09.2022. године
- Развојни план Основне школе ,,Филип Вишњић”,,Пуна школа ђака”
за период од шк. 2021/2022 – 2025/2026. год., усвојен 30. јуна 2021. године;
- Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања донет 13. јуна 2022.
године и важи од 1.9.2022. до 31.8.2026. године, бр.143/8;
- Извештај о раду школе за школску 2021/2022. године бр. 1174/4 од 08.09.2022. године;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 526/1 од 3.6.2019. године;
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује
основна школа „Филип Вишњић“ (бр. 243 од 20. марта 2018. год.);
- Правила заштите од пожара бр. 69 од 31.1.2013. године;
- Правилник о испитима у основној школи бр. 650/1 од 21.6. 2019. године;
- Правилник о раду ОШ „ Филип Вишњић“ бр. 233 од 20.3.2018. године;
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
бр. 646/1 од 21.6. 2019. године;
- Правилник о организацији и систематизацији послова бр. 240 од 20.3. 2018. године;
- Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика бр. 647/1 од 21. 6. 2019. године;
- Правилник о похвалама и наградама ученика бр. 242 од 20.3. 2018. године;
- Пословници о раду Школског одбора бр. 642/1 од 21.6. 2019. год.
- Пословник о раду Савета родитеља бр. 644/1 од 21.6. 2019. год.
- Пословни о раду Наставничког већа бр. 645/1 од 21.6. 2019. год.
- Пословник о раду Ученичког парламента бр. 648/1 од 21.6. 2019. год
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1.4.

КАДРОВИ

Структура запослених је у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставног
особља и стручних сарадника и Правилима о систематизацији послова и радних задатака. У школи је
запослен потребан број наставника и стручних сарадника. Наставно особље има прописане
квалификације. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.

Школом руководи директор школе.
Стручну службу школе чине педагог, психолог и библиотекар.
Финансијско-рачуноводствене обављају 2 радника.
Секретарско правне послове обавља 1 радник.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
41
19

НАСТАВНО ОСОБЉЕ
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

На основу послова који произилазе из делокруга рада и развијености Школе, утврђују се –
систематизација следећих радних места:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

Директор школе
Психолог
Педагог
Библиотекар
Дефектолог
Наставник разредне наставе
Наставник у продуженом боравку
Наставник предметне наставе
српски језик
страни језик (енглески језик, немачки језик)
физика
хемија
биологија
математика
географија
историја
физичко и здравствено васпитање
техника и технологија
ликовна култура
музичка култура
верска настава (православна)
верска настава (исламска)
грађанско васпитање
информатика и рачунарство
8

9. Секретар
10. Руководилац рачуноводства
11. Референт за финансијско - рачуноводствене послове
12. Домар
13. Сервирка
14. Спремачица
Организација рада
Шематски приказ структуре руковођења у школи
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1.5.

УСЛОВИ РАДА

Школа располаже са 19 учионица, фискултурном салом са осталим пратећим просторијама,
библиотеком, кабинетом за физику и хемију, биологију, информатику и рачунарство, радионицом за
техничко и информатичко образовање, библиотеком.
У школском дворишту постоје спортски терени (за мали фудбал и рукомет и кошаркашки терен
– бетонирани и травнати). У школској 2022/23. години ученици су распоређени у 24 одељења редовне
наставе, једно комбиновано одељење, три групе продуженог боравка. Од школске 2021/22. године
школа je прешла на једносменски рад. Ученицима од првог до четвртог разреда ће први час почињати
у 8:00 часова, а ученицима од петог до осмог разреда у 8:50 часова. Постоји организовани боравак у
првом и другом разреду. Ове школске године ученици су распоређени у три одељења у првом, другом,
трећем, четвртом, петом, шестом, седмом и осмом разреду.

Школски простор који се користи за образовно- васпитни рад

Назив просторије

Број

Учионица

19

Кабинети за физику и хемију, биологију, информатику и рачунарство

3

Радионице за техничко и информатично образовање (технику и
технологију)

2

Просторије за продужени боравак

2

Библиотека са учионицом

1

Фискултурна сала са осталим пратећим просторијама

1

Спортски терени (за мали фудбал и рукомет и кошаркашки терен –
бетонирани и травнати)

3

Школско двориште за зеленим површинама

2

Остале просторије представљају канцеларијски простор специфичне намене: административне
службе, канцеларија директора, стручне службе школе итд.
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Наставна средства и опрема

Важнија наставна средства која се налазе у школи су: 2 ТВ у боји, 4 графоскопа, 10 ЦД
касетофона, 1 пианино, 1 полуконцертни клавир, 1 електрични клавир, 6 магнетних табли, 3 беле
табле, 1 покретна бела табла и оно што је осавременило наставни процес су рачунари и видео
пројектори, који су распоређени по учионицама. Постоји и кабинет информатике опремљен је са 15
рачунара као и са дигиталним фотоапаратом, а од недавно и дроном. У школској 2015/16. години свака
учионица је добила интернет, набављено је још рачунара и штампача, видео пројектори и промењена
су улазна врата у школи (главни хол, улаз за млађе и улаз за старије ученике). У школској 2015/16.
години школа је добила такозвану паметну таблу која је постављена у библиотеци школе. Набављене
су струњаче, одређен број лопти, два рачунара, монитор и једна бела табла.
Уграђен је аларм на главном улазу и на улазу за ученике млађих разреда.
Све учионице и кабинети, библиотека, канцеларије директора, секретара, рачуноводства,
психолога, педагога опремљене су рачунарима, пројекторима, а већина наставног особља
лаптоповима.
Што се тиче санације школе сваке школске године се спроводе различити радови у домену
побољшања услова рада у школској срединини. Тако се сваке школске године реновирају поједини
делови школске зграде и школског дворишта.
Школска библиотека према последњем попису има 13 350 књига.

2. ОРГАНИ ШКОЛЕ
-

Орган управљања – Школски одбор
Орган руковођења – Директор школе
Стручни органи (већа, активи, тимови, педагошки колегијум)
Савет родитеља – Саветодавни орган

2.1. ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор је орган управљања установе, тј. школе и има права, обавезе и
одговорност прописана законом и Статутом школе. За обављање послова из своје
надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу. Орган управљања
доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
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Школски одбор:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

доноси Статут, Правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о
организацији и систематизацији послова;
доноси одлуку о статусној промени Школе и промени назива и седишта, уз сагласност
оснивача;
доноси Школски програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), Развојни план,
Годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно
наставе у природи;
расписује конкурс за избор директора Школе;
даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе;
закључује са директором Школе уговор о међусобним правима и обавезама;
одлучује о правима и обавезама директора Школе;
доноси одлуку о удаљавању запосленог са рада уколико то не уради директор;
одлучује о давању у закуп школских просторија;
усваја извештај о раду директора;
прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика, за време оствривања
образовно- васпитног рада и других активности које организује Школа у сарадњи са
надлежним орагном јединице локалне самоуправе;
доноси Пословник о свом раду;
доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада;
доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
одлучује по жалби на решење директора;
одлучује о коришћењу средстава прикупљених од родитеља ученика, на предлог Савета
родитеља;
доноси одлуке о предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о
ставовима које му упућује тај орган;
даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора;
обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.
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Чланови школског одбора
Драган Гаврић,члан представник запослених - председник
Татјана Адамовић, члан представник запослених-заменик председника
Дарко Манојловић, члан представник запослених
Дејан Марица, члан представник Савета родитеља
Мирослав Марковић, члан представник Савета родитеља
Марија Живановић, члан представник Савета родитеља
Гавро Максимовић, члан представник локалне самоуправе
Биљана Симић, члан представник локалне самоуправе
Ивана Пантић, члан представник локалне самоуправе

2.2. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Директор Основне школе „Филип Вишњић“ у складу са чланом 122. Закона о основама
система образовања („Службени гласник РС“88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018др. закон, 6/2020 и 129/2021) руководи радом установе. У складу са чланом 126. став 1. Закона
о основама система образовања („Службени гласник РС“88/2017, 27/2018-др.азкон, 10/2019,
27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021) директор Школе је одговаран за законитост рада и за
успешно обављање делатности установе.
Директора установе бира министар, на период од четири године. Директор установе
бира се на основу конкурса. Конкурс за избор директора расписује орган управљања установе.
Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност,
замењује га наставник, или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора,
односно органа управљања, у складу са законом.
Директор школе одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених, као и о
давању на увид информација од јавног значаја у складу са законом, сачињава и доноси
информатор и обезбеђује да се исти стави на сајт школе.
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Осим послова утврђених Законом и Статутом установе, директор Школе:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовноваспитног рада;
је одговоран за остваривање развојног плана установе;
одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и
наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких
активности ученика;
организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и
стручних сарадника;
планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања
наставника, васпитача и стручних сарадника;
је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона;
предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника,
као и других инспекцијских органа;
је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру
јединственог информационог система просвете;
обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге
законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад
установе у целини;
сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без
права одлучивања;
образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и
саветом родитеља;
подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;
одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим
законом;
доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених,
у складу са овим и другим законом;
сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;
обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
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3. СТРУЧНИ ОРГАНИ
Стручни органи у школи су:
1. Наставничко веће
2. Одељенско веће
3. Стручно веће за разредну наставу
4. Стручно веће за области предмета
5. Стручни тимови:
- Тим за инклузивно образовање,
- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
- Тим за самовредновање квалитета рада Школе;
- Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- Тим за професионални развој;
- Тим за професионалну оријентацију;
- Тим за маркетинг
- Тим за међународну сарадњу.
6. Педагошки колегијум
7. Одељенски старешина
3.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Наставничко веће
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. Седницу Наставничког
већа сазива и њом руководи директор. Наставничко веће обавља следеће послове:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

стара се о остваривању циљева и исхода образовања и васпитања;
координира и усмерава рад свих стручних тела и наставника на унапређивању и
осавремењивању образовно васпитног рада применом нових метода и облика рада и
коришћења наставних средстава;
утврђује програм сталног усавршавања наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави и стара се о остваривању тог програма;
анализира стање опремљености појединих области опремом и наставним средствима као и
степен њихове употребе у процесу васпитно образовног рада;
утврђује програм мера на увођењу иновација у наставу и у образовно–васпитни процес;
на предлог стручних већа, врши избор наставних облика и метода рада, употребе наставних
средстава и друго,
стара се о организацији образовно-васпитног рада у Школи;
разрађује и реализује Школски програм;
учествује у припреми и утврђује предлог Школског програма;
разматра укупне резултате образовно–васпитног рада школе и одлучује о мерама за
унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

предлаже формирање одељења, број ученика у одељењима, броју група продуженог
боравка и распоред одељења по сменама;
предлаже одељењске старешине и руководиоце Одељењских већа;
разматра распоред часова редовне наставе и осталих видова образовног рада на предлог
директора;
даје предлог за расподелу послова и задужења наставника у оквиру 40 часовне радне
недеље;
предлаже поделу предмета на наставнике на предлог стручних већа;
информише се о одлуци Одељењског већа о превођењу ученика другог и трећег разреда у
наредни разред;
сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог васпитног
деловања породице и Школе;
анализира рад ученичких организација и њиховог доприноса остваривању задатака Школе;
утврђује предлог програма извођења ученичких екскурзија, посета, излета, наставе у
природи и других активности у складу посебним законским прописима, предлаже га за
Годишњи план рада школе, разматра извештаје о изведеним екскурзијама, настави у
природи и др;
разматра извештај са поправних, разредних испита и завршних испита;
додељује дипломе , похвале и награде ученицима, доноси одлуку о избору ученика
генерације;
изриче васпитно дисциплинску меру укор Наставничког већа ученицима за учињену тежу
повреду обавезе ученика;
одлучује о премештају ученика у другу школу због повреде забране утврђене Законом и у
складу са Законом ;
разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резулате;
прати рад и постигнуте резултате ученика на крају класификационих периода; разматра рад
и постигнуте резултате рада стручних органа, наставника, стручних сарадника;
предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из редова наставника и стручних
сарадника, именује чланове Стручног актива за развој школског програма;
предлаже тајним изјашњавањем три члана за Школски одбор из реда запослених;
предлаже Школском одбору мере за побољшање материјалних услова рада Школе ради
потпунијег остваривања образовн-васпитног процеса;
разматра и утврђује предлог Годишњи план рада, Школског програма, Извештаја директора
Школе о остваривању годишњег плана, о свом раду, и о предузетим мерама за унапређивање
образовно-васпитног рада и отклањање уочених недостатака;
припрема календар школског такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово
припремање;
одлучује о избору и употреби одобрених уџбеника и друге литературе у Школи;
одлучује у складу са педагошком теоријом и паксом о начину глобалног и оперативног
планирања образовно-васпитног рад наставника, стручних сарадника , евиденцији и
документацији коју воде о свом свакодневном припремању за образовно-васпитни рад;
доноси одлуку о понаваљању разреда ученика Школе;
врши друге послове одређене Законом и овим Статутом.

За свој рад Наставничко веће одговара директору Школе.
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3.2. ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ

Одељењско веће
Одељењско веће у Школи чине наставници који изводе наставу у одређеном
одељењу и одељењски старешина и када не изводи наставу у том одељењу. Одељењским
већем руководи одељењски старешина.
Задаци Одељењског већа су :
утврђује организацију рада редовне наставе, додатног рада, допунске наставе, ваннаставних
активности, слободних активности и других облика образовно-васпитног рада;
o анализира остваривање циљева, задатака и садржаја образовн-васпитног рада у настави и
другим видовима и предлаже мере за њихово унапређивање;
o разматра проблеме оптерећености ученика и равномернију расподелу задатака у настави и
индентификује ученике којима треба пружити помоћ кроз допунски рад;
o утврђује распоред писмених задатака (школских, домаћих, контролних и друго) и других
захтева наставника;
o анализира облик подстицања ученика на основу упознавања потребе, интересовања,
склоности и индивидуалних особености ученика;
o усклађује рад свих наставника у одељењу да јединствено делују на ученике ради постизања
бољих резултата;
o анализира и утврђује успех ученика у настави, допунском и додатном раду и ваннаставним
активностима, као и резултате које они постижу у осталим областима образовно-васпитног
рада;
o утврђује на предлог предметних наставника оцене на крају првог и другог полугодишта за
сваког ученика и за сваки наставни предмет ;
o доноси одлуку о превођењу ученика другог и трећег разреда који има недовољне оцене на
крају другог полугодишта, у наредни разред;
o утврђује закључну оцену из владања ученика и додељује похвале;
o изриче васпитну меру укор Одељењског већа ученицима за лакшу повреду обавезе
ученика;
o даје предлог плана екскурзија и наставе у природи у складу са упутствима надлежног
органа из области образовања и васпитања;
o подстиче и прати резултате рада одељењских заједница ученика;
разматра облик и сарадњу са родитељима;
o предлаже садржаје и облике културних активности Школе;
расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима одељења;
o упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком већ за
побољшање тог стања;
o врши и друге послове по налогу Наставничког већа и директора Школе.
o

За свој рад Одељењско веће одговара Наставничком већу.
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Руководиоци одељењских већа
1.

разред

Наталија Николаш

4.

разред

Светлана Крајновић

5.

разред

Миланка Берковић

6.

разред

Драган Гаврић

7.

разред

Љиљана Глигоријевић

8.

разред

Мирјана Вуковић

9.

разред

Гордана Тишма

10. разред

Марина Радовановић

Комбиновано одељење

Леонарда Коцић Ранђеловић

Боравак

Соња Симоновић

3.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Стручно веће за разредну наставу
Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који остварују наставу у
првом циклусу образовања и васпитања. Наставник који остварује образовно-васпитни рад
у продуженом боравку учествује у раду Стручног већа за разредну наставу, без права
одлучивања.
Стручно веће за разредну наставу ради у седницама које сазива и њима руководи
један од наставника који изводе разредну наставу и кога сваке школске године одреди
Наставничко веће на основу плана задужења.
Стручно веће за разредну наставу утврђује програм рада за сваку школску годину,
на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе,у остваривању наставног
плана и програма образовања у првом циклусу образовања.
О раду стручног већа за разредну наставу води се записник.
Стручно веће за разредну наставу обавља посебно следеће послове:
1) утврђује план рада и подноси извештаје о његовом остваривању;
2) припрема предлог за поделу предмета на наставнике за наредну школску годину;
3) припрема основе Годишњег плана рада;
4) утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши усаглашавање
остваривања наставних садржаја предмета;
5) утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и наставних
средстава;
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6) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе;
7) прати остваривање програма образовања и васпитања и предлаже мере за унапређење образовноваспитног рада;
8) анализира уџбеничку и приручну литературу и даје предлог Наставничком већу за избор
уџбеника;
9) предлаже чланове испитних комисија;

За свој рад Стручно веће за разредну наставу одговара Наставничком већу
3.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
Стручно веће за области предмета

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних
предмета.
Радом стручног већа за области предмета руководи председник стручног већа
Стручно веће за области предмета утврђује Наставничко веће. Стручна већа из
области предмета:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

разматрају стручна питања и предлажу потребне мере у циљу усавршавања образовно–
васпитног рада,
утврђује основе за Годишњи план рада, врши распоред наставног градива и усаглашава
рад наставника истог, односно сродних наставних предмета,
стара се о организацији стручног усавршавања наставника,
предлаже нове облике и средства наставног рада,
прате извршавање наставног плана и програма и Годишњег плана рада и предузима
одговарајуће мере,
ради на уједначавању критеријума оцењивања,
предлаже организовање допунске и додатне наставе,
предлаже похваљивање и награђивање, брже напредовање ученика као и
предузимање васпитно-дисциплинских мера према ученицима;
разматра задатке и резултате рада наставника по разредима и стара се о обезбеђивању
континуитета у излагању материје и узајамне повезаности наставног градива,
пружа помоћ наставницима у савлађивању одређених програмских садржаја, а нарочито
младим наставницима и приправницима,
остварује корелацију наставе свог предмета са осталим предметима
предлаже поделу предмета на наставнике и председнике стручног већа за области
предмета
врши друге послове утврђене Законом и овим статутом.

Стручно веће за области предмета ради на седницама. Седницама поред чланова
присуствују директор и стручни сарадници. О раду стручног већа за области предмета
води се записник.
За свој рад Стручно веће за области предмета одговара Наставничком већу
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Руководиоци Стручних већа за области предмета
1. Стручно веће за разредну наставу Татјана Адамовић
2. Стручно веће за предмет српски
језик и књижевност
3. Стручно веће за области
предмета страних језика
4. Стручно веће за области
предмета друштвених наука
5. Стручно веће за области
предмета природних наука
6. Стручно веће за предмет
математика
7. Стручно веће за предмет техника
и технологија
8. Стручно веће за предмет
информатика и рачунарство
9. Стручно веће за области
уметничких предмета
10. Стручно веће за предмет физичко
и здравствено васпитање
11. Стручно веће за предмет
веронаука и грађанско васпитање
12. Стручно веће за програм
дефектолога

Бранкица Ћировић
Божидарка Вулиовић
Бранка Шошкић
Милена Белоица
Љубица Рангелов
Дарко Манојловић
Ивана Милуновић
Драгана Нешић
Снежана Сворцан
Николина Маринковић
Леонарда Коцић
Ранђеловић

3.5 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника (по један
учитељ из сваког разреда и представници Стручних већа за области предмета), стручних
сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља, које
именује Школски одбор.
Стручни актив за развојно планирање на састанцима утврђује степен повезивања
интересних група у даљем планирању, утврђује степен сарадње Школе и саветника за
развој школе, утврђује приоритете развоја Школе, утврђује предлог Развојног плана школе
за наредни период, утврђује степен достигнутог нивоа развоја Школе у односу на усвојени
план развоја Школе и сачињава план рада за развојно планирање за наредну школску
годину.
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Стручни актив за развојно планирање у оквиру своје надлежности:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово даље
учешће у развојном планирању;
доприноси успостављању партнерских односа између школа и саветника за развој
школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза
и одговорности обе стране;
анализира потенцијале и слабости Школе, предлаже потребе и приоритете развоја
Школе;
припрема нацрт развојног плана Школе на основу прикупљених података и урађених
анализа за наредни петогодишњи период;
припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака
планираних за сваку годину на почетку школске године;
прати реализацију развојног плана и подноси извештај Школском одбору једанпут
годишње са предлогом мера;
сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања Годишњег плана са
Развојним планом школе;
доприноси утврђивању стања у Школи у појединим областима њеног живота и рада,
постиже консензус о областима у којима треба увести промене и одређује шта је то на
чему треба радити,
доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених
циљева;
доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и
вредновању процеса и задатака;
учествује у самовредновању квалитета рада Школе;
обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора.

Сви чланови Стручног актива за развојно планирање одговорни су за свој рад Школском
одбору и Наставничком већу.

3.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника (по
један учитељ сваког разреда и представници Стручних већа из области предмета) и
стручних сарадника, које именује Наставничко веће.

Стручни актив за развој школског програма у оквиру своје надлежности:
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o
o
o
o
o
o
o

обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и
доношењу професионалних одлука,
припрема нацрт Школског програма на основу плана и програма наставе и учења;
процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке,
као и општих и посебних стандарда знања,
учествује у унапређивању Школског програма руководећи се резултатима процеса
евалуације и властите процене своје образовне праксе,
утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима Школа
пружа могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље интересе,
интересовања и потребе,
прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе,
обавља и друге послове по налогу директора и Наставничког већа.

Сви чланови Стручног актива за развој школског програма одговорни су за свој рад
директору и Наставничком већу.
Стручни актив за развој школског прогрма ради у седницама на основу
свог Плана рада.
Радом стручних актива руководи председник кога бира актив.
Стручни актив за свој рад одговора Наставничком већу, директору школе и
школском одбору.
Мандат члановима стручног актива за развој школског програма траје до доношења
школског програма и у току примене донетог школског програма, односно до
доношења новог школског програма.

3.7. СТРУЧНИ ТИМОВИ

У школи директор организује следеће тимове:

Тим за инклузивно образовање
Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке ученику, чине: наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у складу
са потребама ученика и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ ученику,
на предлог родитеља, односно другог законског заступника. Структура тима одређује се у
складу са бројем ученика који наставу реализују по ИОП-у, као и специфичностима
ученика. Тим за инклузивно образовање обавља следеће активности:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

да сачини план рада тима за текућу школску годину;
избор председника тима;
израда ИОП-а;
планира укључивање ученика по ИОП-у у вананставе активности;
врши сарадњу са установама ван школе које учествују у реализацији ИОП-а;
анализира оцењивање ученика по ИОП-у;
упознавање Наставничког већа школе, Савет родитеља и ученички парламент са
програмом ИОП-а;
врши анализу остварених циљева ИОП-а и разматра предлог корекције од стране
одељењског старешине и одељењског већа;
прати реализацију ИОП-а и евалуацију;
врши припреме за полагање завршног испита ученика по ИОП-у;
сарађује са родитељима ученика који су укључени у ИОП;
пружа помоћ наставницима у изради педагошког профила ученика;
ради на јачању професионалних компетенција наставника.

За свој рад Тим за инклузивно образовање одговара директору и Наставничком већу.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања образује директор школе и чине га директор, педагог, психолог школе, три
представника разредне наставе, три представника предметне наставе, представник Савета
родитеља, и по потреби - представник Министарства унутрашњих послова, и повремено се
ангажује стручњак за поједина питања из стручних служби (установе социјалне, односно
здравствене заштите).
Директор Школе на почетку школске године решењем именује Тим за безбедност
и заштиту ученика и запослених од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања.
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Тим за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања ученика дужан је да се стара о спровођењу мера за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања ученика, да сачини план рада који је саставни део
Годишњег плана школе, да сачини извештај о спровођењу мера за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања ученика, који је саставни део Годишњег извештаја
о раду школе, да сачини списак активности тима и свих стручних органа и лица која су
планом укључена у спровођење мера за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања ученика и да сарађује са другим тимовима на реализацији тих активности.
За спровођење мера за спречавање повреда забране одговоран је директор школе
а исте спроводи Тим за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања ученика у сарадњи са свим органима школе, запосленима,
ученицима и родитељима, односно старатељима ученика.
Надлежност Тима за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања прописана је чланом 79. Статута Основне школе „Филип
Вишњић“ деловодни број 640/1 од 21.09.2019. године.
Тим за безбедност и заштиту ученика од дискриминације , насиља, злостављања и
занемаривања:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

израђује нацрт Програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања који је део Развојног плана и Годишњег плана рада школе;
израђује оквирни Акциони план мера мера и распореда обавеза учесника у
безбедности изаштити ученика и од дискриминације , насиља, злостављања и
занемаривања;
упознаје колектив са донетим планом;
подстиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања;
идентификује безбедносне нивое ризика у школи увидом у документацију, непосредно
окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и
родитеља (ниво 2);
унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног
особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања
проблема насиља;
дефинише процедуре и поступке у складу са акционим планом, односно Протоколом за
заштиту, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о истима;
омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту
да без излагања опасности врше пријављивање насиља;
спроводи психо-социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију,
самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина;
сарађује са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних
и групних разговора;
сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на
превазилажењу проблема насиља у школи;
спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља;
прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења
заштите;
ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака;
обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи
насиља;
води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских
старешина, стручних служби и директора школе.
предузима мере које су у вези са заштитом, по пријави запослених у Школи, ученика,
родитеља ученика или трећих лица, или по сопственој иницијативи,
неодложно пријављује Здравственом центру у хитним случајевима, када је ученику
потребна медицинска интервенција,
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o
o
o
o

неодложно пријављује полицији у случајевима када је ученику потребна физичка
заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело,
редовно, у року од три дана, пријављује случај Центру за социјални рад,
одлаже пријављивање, уз одговарајуће аргументе за то, уз даље праћење понашања
ученика,
сарађује са вршњачким тимом и школски тимом, тј. осталим члановима мреже.

Тим за самовредновање квалитета рада Школе
Тим за самовредновање чине: директор, стручни сарадници, представници стручних већа, представник Савета родитеља и представник Школског одбора из реда локалне
самоупрааве.
Састав тима утврђује Наставничко веће, а именује их директор.
Задатак тима за самовредновање рада Школе је да:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

доноси план рада и подноси извештаје о његовом остваривању;
даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску годину,
на иницијативу директора, Наставничког већа, Стручних већа, Школског одбора,
родитеља или ученика;
континуирано прати рад у области која ће се самовредновати;
прати остваривање приоритета одређених Развојним планом школе;
обавља самовредновање у целини сваке четврте године;
код ученика и запослених развија еколошку свест, предузетништво и мотивацију;
сагледава постојеће стање у изабраним областима уз уочавање јаких и слабих страна и
израду плана за уклањање слабости и утврђивање ефикасности планираних активности;
припрема годишњи план самовредновања, а који је саставни део Годишњег плана школе,
на основу процене стања у Школи;
након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању, који се преко
директора Школе подноси Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору
школе.
Тим за самовредновање извештај о раду подноси директору Школе

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе чине: директор, стручни сарадници,
представници стручних већа и представник општине Палилула.
Састав тима утврђује директор.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе дефинише приоритет,
области и начин побољшања квалитета и развоја школе у складу са Стратегијом
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образовања и циљевима које је поставио Закон о основама система образовања и
васпитања.
Задатак Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе је да:
o доноси програм свог рада;
o предлаже стратегије и предлоге за обезбеђивање квалитета и развој школе,
o иницира и предлаже превентивне и корективн мере у циљу унапређења наставе,
побољшања услова рада;
o ради на побољшању ефективности и ефикасности учења;
o предлаже мере за контролу и интерно праћење квалитета и самовредновања;
o предлаже организовање анкетирања запослених и ученика , обрађује анкете и предлаже мере
за побољшање квалитета;;
o прати професионални рад наставника и стручних сарадника;
o води рачуна о избору и квалитету уџбеника, о опреми и простору где се настава одвија.

За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе одговара директору и Наставничком већу.
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине представници
стручних сарадника, стручног већа разредне наставе, стручних већа за област предмета.
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује директор.
Надлежност Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва је:
o
o
o
o
o
o
o
o

заједничко планирање на нивоу стручних већа и школских тимова;
комплекснији рад наставника на часу, који укључује промене у методама подучавања и
оцењивања;
да омогући већу аутономију наставницима у реализацији образовних исхода;
конципирање наставних активности тако да буду усмерене на ученика, и да буду
засноване на активностима ученика;
већа примена савремених активних и интерактивних наставних метода;
подстицање ученика да: користе своје кративности и да истражују и експериментишу, развијају
интересовање за активности које се одвијају у локалној заједници, преузимањ одговорности за
реализацију одељењских и школских активности;
омогући ученицима да раде у тимовима и процењују своје предности и да продубљују своје
интересовање за предузетништво;
да ученика усмери на развој нових вештина у практичном раду и испољавању предузимљивост.

За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара директору и
Наставничком већу.

Тим за професионални развој

Тим за стручно усавршавање образује директор Школе и чине га представник стручних
сарадника, директор и представници Стручних већа.
Професионални развој наставника је дугорочни интегративни процес током којег се кроз
учење, унапређује знање и вештине и способности појединаца и компетенције у циљу
унапређења квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика.
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Тим за стручно усавршавање у оквиру своје надлежности:
o
o

o
o

доноси план рада;
организује стручно усавршавање како на нивоу Школе, тако и усавршавање које се спроводи по
одобреним програмима обука и стручних скупова, које предузима Министарство, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, које
остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења које се организује на међународном нивоу и које предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним
планом професионалног развоја;
континуирано стицање, проширивање и продубљивање знања, развијања вештина наставних и
ваннаставних активности, напредовање у професији и стицање звања, стална процена и
самопроцена сопственог рада;
прати, води евиденцију и подноси извештај.

За свој рад Тим за стручно усавршавање одговара директору и Наставничком већу.

Тим за професионалну оријентацију
Тим за професионалну оријентацију образује директор Школе и чине га, педагог, психолог,
одељењске старешине 7. и 8. разреда.
Тим за професионалну оријентацију обавља следеће активности:
o
o
o
o
o
o
o

доноси план рада и подноси извештаје о његовом остваривању;
помаже ученицима у избору занимања и средње школе;
креира акциони план и модел имплементације програма професионалне оријентације;
пружа подршку и мотивише актере за реализацију модула професионалне оријентације (самоспознаја; информисање о занимањима и каријери; упознавање са путевима образовања; реални сусрети са
светом рада, доношење одлуке о избору школе и занимања, учествује у мониторингу и евалуацији);
информише све актере о пројектним активностима и постигнућима, гради мрежу партнера у локалној заједници;
промовише примере добре праксе и постигнућа Школе у пројекту;
обавља и друге послове у циљу унапређења професионалне оријентације ученика;

Тим за професионалну оријентацију Школе извештај о раду подноси директору Школе.
За свој рад Тим за професионалну оријентацију одговара директору и Наставничком већу.

Тим за маркетинг
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Тим за маркетинг образује директор Школе.

Тим за маркетинг обавља следеће активности:
o
o
o
o
o
o

организовање активности које имају за циљ промовисање и представљање школе;
редовна промоција школе у предшколским установама у окружењу;
јачање сарадње са родитељима;
редовно извештавање преко Фејсбук странице и школског сајта;
обележавање јубилеја и значајних датума;
обележавање међународних догађаја.

Тим за међународну сарадњу

Тим за међународну сарадњу образује директор Школе.
Тим за међународну сарадњу обавља следеће активности:
1) успостављање сарадње са школама у другим државама,
2) развијање интеркултуралних односа, резмена искуства, упознавање културе и обичаја других нација;
3) одржавање видео радионица на часовима.

3.8. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори
стручних тимова и стручни сарадници.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из
следећих области:
o
o
o
o
o
o

планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања из свих активности
школе;
обезбеђивања квалитета самовредновања, стварања услова за обезбеђивање спољашњег вредновања,
остваривања стандарда постигнућа и унапређивања квалитета образовно васпитног рада;
остваривања развојног плана установе;
сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
организовања и вршења инструктивно-педагоишког увида и праћења квалитета образовно васпитног
рада и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних сарадника.
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Педагошким колегијумом председава и руководи директор
школе.
За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору.
Педагошки колегијум:

Весна Милић, директор
Наталија Николаш
Светлана Крајновић
Миланка Берковић
Драган Гаврић
Љиљана Глигоријевић
Мира Вуковић
Гордана Тишма
Марина Радовановић
Татјана Адамовић
Бранкица Ћировић
Божидарка Вулиновић
Бранка Шошкић
Милена Белоица
Љубица Рангелов
Снежана Сворцан
Дарко Манојловић
Ивана Милуновић
Драгана Нешић
Леонарда Коцић
Ранђеловић
Николина Маринковић
Весна Милић
Татјана Адамовић
Десанка Ђорђевић Матић
Десанка Ђорђевић Матић
Драган Гаврић
Ана Балабан

САСТАВ
Руководилац
ЧЛАНОВИ
Руководилац одељењског већа првог разреда
Руководилац одељењског већа другог разреда
Руководилац одељењског већа трећег разреда
Руководилац одељењског већа четвртог разреда
Руководилац одељењског већа петог разреда
Руководилац одељењског већа шестог разреда
Руководилац одељењског већа седмог разреда
Руководилац одељењског већа осмог разреда
Стручно веће за разредну наставу
Стручно веће српског језика и књижевности
Стручно веће страних језика
Стручно веће за области предмета друштвених наука:
историје и географије
Стручно веће за области предмета природ. наука:
физике, хемије, биологије
Стручно веће математике
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање
Стручно веће за предмет техника и технологија
Стручно веће из предмета информатика и рачунарство
Стручно веће за области уметничких предмета
Стручна група дефектолога
Стручно веће за предмет веронаука и грађанско
васпитање
Тим за развојно планирање
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Тим за инклузивно образовање
Тим за професионалну оријентацију
Тим за развој школских програма
Тим за самоврeдновање рада школе
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3.9. ОДЕЉЕЊСКИ СТРЕШИНА

Одељењски старешина
Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у
раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим
родитељима, односно другим законским заступницима и води прописану евиденцију и
педагошку документацију.
Одељењског старешину одређује директор школе на предлог педагошко-писхолошке
службе и Наставничког већа из реда наставника.
Одељењски старешина брине о укупном животу, раду и успеху својих ученика, а
нарочито:
o
o
o
o

o
o

o

o
o

o

o

води одговарајућу евиденцију о образовно-васпитном процесу као и условима живота и
рада ученика;
води уредно разредну књигу и благовремено прати реализацију распореда часова у свом
одељењу;
на основу лекарског оправдања или друге релевантне документације родитеља односно
другог законског заступника правда изостанке ученика;
за изостајање са наставе ученика са наставе дуже од три дана, преко секретара Школе
обавештава родитеље или друге законске заступнике, а према потреби у сарадњи са
педагогом и психологом и секретаром Школе и друге надлежне органе;
у ђачку књижицу уписује обавештења за родитеље односно друге законске заступнике и
контролише да ли су примили обавештења;
за време приредби, академија, предавања, приказивања филмова и других јавних
манифестација за ученике у Школи и ван Школе брине о свом одељењу и помаже у
одржавању реда и дисциплине;
сарађује са родитељима ученика, односно другим законским заступницима путем
непосредних контаката и родитељских састанака на којима обавештава родитеље о успеху
ученика, изостанцима, понашању ученика и решава проблеме који настају у процесу
образовно-васпитног рада;
брине се о ученицима свог одељења, за време екскурзије, излета, културних и спортских
манифестација и за време других активности ученика;
организује и спроводи избор ученика у вези рада одељењске заједнице и стара се о
дисциплини у одељењу, а у случају настанка материјалне штете које начине ученици,
спроводи поступак да се утврде починиоци и надокнади материјална штета Школи;
подноси предлог за покретање поступка за утврђивање дисциплинске одговорности
ученика, стара се о благовремености изрицања васпитно дисциплинске мере, њеној
поступности, сврсисходности и о истом уредно обавештава органе Школе и родитеље,
односно друге законске заступнике ученика,
похваљује успешне и предлаже за награђивање ученике који постижу изузетне резултате у
свом раду.
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4. САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља
Школа има Савет родитеља. У Савет родитеља школе бира се по један представник
родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења, као и
представник родитеља, односно другог законског заступника ученика са сметњама у развоју
и инвалидитетом, уколико у Школи стичу образовање и ученици са сметњама у развоју и
инвалидитетом.
Свако одељење бира у Савет родитеља школе по једног представника, јавним гласањем,
већином од укупног броја у одељењу.
Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у
Школски одбор;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове Школе;
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог Школског програма, Развојног плана, Годишњег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, Развојног плана
и Годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту,
резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке
задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
8) разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и
заштиту ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности
ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа у сарадњи са
надлежним органом јединице локалне самоуправе;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у
природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
12) разматра успех и дисциплину ученика и предлаже мере за побољшање успеха и
дисциплине;
13) организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у Општини;
14) брине се о здравственој и социјалној заштити ученика;
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15) обавља и друге послове од интереса за Школу, односно одлучује о питањима о
којима органи Школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору,
директору, стручним органима установе и Ученичком парламенту. Мандат Савета
родитеља траје једну школску годину са могућношћу поновног избора. Председник Савета
за свој рад одговоран је Савету родитеља.
Локални савет родитеља чине представници савета родитеља свих установа са подручја
општине, града, односно градске општине.Представници савета родитеља бирају се сваке
школске године
Савет родитеља има 25 чланова.

5. УЧЕНИЦИ

5.1. ПРАВА УЧЕНИКА
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и
посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а
нарочито право на:
1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева
утврђених законом;
2. уважавање личности;
3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и
њихову афирмацију;
4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6. информације о његовим правима и обавезама;
7. учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;
8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког
парламента;
9. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу
образовања;
10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном процесу уколико његова права из тачке 1)-9) овог члана нису остварена;
11. остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе
према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;
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5.2. ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Ученик има обавезу да:
1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2. поштује школска правила, одлука директора, наставника и органа школе;
3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским
програмом, прати прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и
родитеље, односно старатеље;
4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6. благовремено правда изостанке;
7. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика
преписивања и других недозвољених облика;
8. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке
етике;
9. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.

5.3. ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
Ученик одговара за лакше повреде обавезе ученика, које су прописане Правилником о
васпитно- дисциплинској и материјалној одговорности и за теже повреде, које су прописане
Законом.
5.4. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученички парламент
У последња два разреда Школе организује се Ученички парламент (у даљем тексту:
Парламент) ради:
o

давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и
директору о: Правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану
рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског
простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим
питањима од значаја за њихово образовање;
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o
o
o
o

разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника и атмосфере у
Школи;
обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима Ученичког парламента;
активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
предлагања чланова Стручног актива за развојно планирање и Тима за превенцију
вршњачког насиља из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у Школи.
Чланове Парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови
Парламента бирају председника.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и
да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права
ученика.

6. ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
Број и структура запослених, услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци,
стручно усавршавање и одговорност запослених у Школи, уређују се Правилником о раду,
Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о дисциплинској
и материјалној одговорности запослених, у складу са законом и подзаконским актом.
Запослени у Школи систематизовани су у следеће групе:
- директор (орган руковођења),
- стручни сарадници,
- наставно особље,
- секретар школе
- шеф рачуноводства
- референт за финансијско-административне послове и
- помоћно - техничко особље.
6.1. ДИРЕКТОР (OРГАН РУКОВОЂЕЊА)
Директор руководи радом школе. Мандат директора траје 4 године.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор. Директор
је одговоран за законитост рада школе и за остваривање прописаних циљева и Задатака
образовно - васпитног рада. Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом Школе.
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6.2 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници:
- педагошко-психолошка служба : психолог (1 извршилац) и педагог (1 извршилац),
- библиотекар (1).

Школски психолог
-

-

-

-

-

-

-

-

-

прати и проучава развој личности ученика, утврђује нивое и друге карактеристике
интелектуалног, социјалног и емоционалног развоја ученика и предлаже мере за подстицање
њиховог развоја
испитује психолошке чиниоце успеха и напредовања и узроке неуспеха и заостајања
појединих ученика, одељења и разреда и предлаже неопходне мере за побољшање рада и
резултата рада
проучава психолошке проблеме ученика у настави и сарађује са наставницима у планирању
и програмирању рада у складу са потребама, интересовањима и узрастом ученика у циљу
обезбеђивања повољне психолошке климе у настави
проучава психолошке проблеме садржаја ваннаставних активности ученика и даје предлоге
за усклађивање ових активности са потребама, способностима, интересовањима и узрастом
ученика
прати и проучава односе међу ученицима и заједно са наставницима и ученичким
организацијама доприноси стварању позитивних односа сарадње, међусобног поверења и
другарства
испитује и прати развој интересовања, склоности, способности и других особина личности
ученика за поједине врсте делатности, предлаже одговарајуће облике и сарджаје рада на
развијању њихове склоности и интересовања, саветује ученике у циљу усмеравања њиховог
развоја у складу са њиховим интересовањима, склоностима, спосбностима и другим
особинама личности
учествује у откривању даровитих ученика, испитује и утврђује њихове способности и
предлаже најповољније границе развоја таквих ученика у складу са утврђеном структуром
њихових способности, у сарадњи са педагогом и наставницима учествује у планирању рада
са овим ученицима
учествује у откривању ученика који заостају у развоју и школском успеху, као и ученика са
специфичним сметњама и недостацима,
утврђује природу заостајања и неуспеха, предлаже и предузима одговарајуће мере и сарађује
са комисијом за утврђивање степена или врсте ометености ученика у развоју
испитује и утвруђује природу и узроке поремећаја понашања ученика и заједно са педагогом,
наставницима и родитељима или уз помоћ специјализованих установа предузима
одговарајуће мере
врши испитивање детета пред полазак у школу и проверу спремности детета за упис у школу
применом стандарда и поступака препоручених од надлежног центра
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-

-

предлаже структуру одељења и учествује у формирању одељења при поласку ученика у први
разред
испитује породичне услове живота ученика, заједно са наставницима учествује у раном
откривању деце са тешкоћама у учењу и прилагођавању и предлаже посебне мере за
отклањање тешкоћа
у оквиру професионалне орјентације врши професионално саветовање на основу
психолошких испитивања ученика за правилан избор занимања

Школски педагог

-

-

-

-

-

-

-

прати и проучава васпитне и образовне компоненте у развоју личности ученика, предлаже
одговарајуће педагошке мере за подстицај развоја
испитује и прати педагошке чиниоце успеха и напредовања и узроке неуспеха и заостајања
појединих ученика, појединих разреда и одељења, предлаже неопходне мере за побољшање
рада и резултата рада;
сарађује са наставницима у оприпремању и планирању образовно-васпитног рада
(планирање и припремање часа, избор облика, метода и средстава и организација рада и
слично)
прати и проучава облике, садржаје и резултате рада ученика у настави и предлаже мере за
њихово унапређење и усклађивање са потребама, интересовањима и узрастом ученика
прати и проучава облике, садржаје и резултате ваннаставних активности ученика, посебно
са становишта васпитне вредности и предлаже мере за њихово унапређивање и усклађивање
са потребама, интересовањима и узрастом ученика
учествује у изради Годишњег програма рада и доприноси његовом заснивању на усвојеним
циљевима и задацима образовно-васпитног рада и савремене педагогије
сарађује са наставницима и психологом на откривању даровитих ученика, предлаже посебне
методе, облике и организацију додатног рада са таквим учениицма у циљу обезбеђења
педагошких услова за њихов развој у складу са индивидуалним могућностима и учествује у
програмирању додатног рада са овим ученицима
сарађује са наставницима и психологом у откривању ученика који заостају у развоју и
школском успеху, открива природу и узроке заостајања, предлаже посебне методе, облике
и организацију допунског рада, специјалан третман и друге мере за подстицање њиховог
развоја и побољшање њиховог успеха, учествује у програмирању допунског рада са овим
учениицма
прати и проучава односе међу ученицима, поремећаје групних односа и заједно са
наставницима и ученичким организацијама доприноси стварању позитивних односа,
међусобног поверења и другарства
испитује децу пред полазак у школу применом стандарда препоручених од надлежног
центра и учествује у формирању одељења
учествује заједно са наставницима у раном откривању деце са тешкоћама у учењу и
предлаже одговарајуће педагошке мере заотклањање уочених тешкоћа
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Библиотекар школе
-

-

-

-

-

испитује интересовање ученика за књигу и другу библиотечку информацијску грађу,
усмерава ученике у правцу њихових интересовања и потреба, развија читалачке и друге
способности ученика, формира навике ученика да самостално траже и налазе потребну
библиотечко-информацијску грађу
помаже ученицима при избору литературе и друге грађе
навикава ученике на пажљиво руковање књижном и некњижном грађом, на њено чување и
заштиту
организовано и систематски упознаје ученике са библиотечко- информацијском грађом,
библиотечким пословањем и мрежом библиотека на територији општине и града
систематски упознаје ученике са разним врстама библиотечко- информацијске грађе и
оспособљава их да се њоме самостално користе;
остварује програм обучавања ученика на посебним часовима у школској библиотеци (по
разредима и одељењима)
сарађује са наставницима у остваривању одговарајућих делова програма оспосбљавања
ученика за самостално коришћење књижне и некњижне грађе у настави и школској
библиотеци
обезбеђује књижну и некњижну грађу за ученике, наставнике и стручне сараднике
сарађује са стручним органима школе, стручним сарадницима и директором у вези са
набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе
врши избор и припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за редовну
наставу, додатни рад, допунску наставу, ваннаставне активности ученика и друге облике
образовно-васпитног рада
припрема, програмира и остварује васпитно-образовне активности школске библиотеке и
библиотечке секције
систематски ради на информисању корисника о новоиздатим књигама, листовима,
часописима и другој грађи и врђи размену информацијских материјала са другим
библиотекама
припрема тематске изложбе библиотечко-информацијске грађе у вези са појединим
издањима, ауторима, акцијама и јубилејима
врши усмене и писмене приказе књига и друге грађе
ради на изради пописа и библиографских података у вези са наставом појединих предмета и
стручним усаавршавањем наставника и ученика
ради прегледе и графиконе о коришћењу књижне и некњижне грађе (по разредима,
одељењима, наставним предметима и друго)
прати и евидентира коришћење школске библиотеке (фреквенција коришћења ученичког и
наставничко-сарадничког дела библиотеке)
израђује каталоге (азбучне, стручне и друге)
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-

води библиотечко пословање (инвентарисање, стандарди, класификовање, сигнирање,
каталогизација и друго)
реализује набавку према договореним критеријумима и донетим плановима
редовно води све прописане евиденције и документације школске библиотеке, води збирне
и посебне фондове
организује и остварује међубиблиотечке позајмице и сарадњу
организује и реализује културну и јавну делатност библиотеке (организовање сусрета са
књижевницима, књижевне трибине, посете изложбама и сајмовима књига)
сарађује са установама у области културе и другим установама у вези рада библиотеке
стручно се усавршава, прати стручну литературу, учествује у раду стручних семинара
учествује у раду стручних органа школе
планира (годишње и месечно) рад библиотеке
обавља и друге послове који се законом и на основу њега донетим прописима и општим
актима и одлукама органа школе ставе у надлежност библиотекара.

6.3. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
Секретар школе
Правне послове у установи обавља секретар сходно члану 132. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019,
27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021) и члану
Правилникa о организацији и
систематизацији послова у Основној школи „Филип Вишњић“ у Београду.
Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став
1. овог закона и дозволу за рад секретара.
У складу са чланом 133. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“88/2017, 27/2018-др.азкон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021)
обавља следеће послове:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на
неправилности у раду установе;
обавља управне послове у установи;
израђује опште и појединачне правне акте установе;
обавља правне и друге послове за потребе установе;
израђује уговоре које закључује установа;
правне послове у вези са статусним променама у установи;
правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;
правне послове у вези са јавним набавкама у сарадња са финансијском службом установе;
пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;
пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;
прати прописе и о томе информише запослене;
друге правне послове по налогу директора.
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Установа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази
правних прописа.
6.4. ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ

Шеф рачуноводства

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове обавља финансиске
послове у школи и одговоран је за свој рад директору школе у складу са чланом Правилникa
о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Филип Вишњић“ у Београду.
-

Води финансијско пословање школе;
Саставља предлог финансиjских планова и прати реализацију истих;
Припрема органима Школе извештај о финасиjском пословању;
Израђује годишњe и периодичнe обрачунe;
стручно усавршавање и обука;
Израда финансиjског плана у сарадњи са директором;
Врши ревалоризацију средстава, обрачун амортизације;
Извршава финансијске послове у вези инвестиционих и других радова у Школи;
Води евиденцију основних средстава и ситног инвентара;
Сарађује са пописном комисијом у оквиру законских прописа;
Води потребну документацију материјално-финансијског пословања, одлаже и архивира
исту;
Ради на статистичким извештајима;
Припрема нацрте правилника из области рачуноводственог и финансијског пословања;
Учествује по потреби у раду Школског одбора;
Сарађује са спољним субјектима по питањима финансиjско –материјалног пословања;
Обавља и друге послове који произилазе из Закона, одлука Школског одбора и по налогу
директора Школе;
Референт за финансијско-рачуноводтвене послове

-

води благајнички дневник,
води рачуна о благајничком максимуму,
врши ликвидацију благајне,
сарадња са трезором,
води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основама,
Задужује и води евиденцију о уплатама ученика;
Обрачун и исплата накнада дневница за службено путовање;
Поруџбина канцеларијског материјала,
Обрачун плате / зараде и обрачун накнаде зараде,
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-

издаје потврде радницима школе о оствареној заради;
сарађује са ПИО-ом, Здравственим осигурањем и Секретаријатом за социјалну и дечију
заштиту;
вођење архиве;
стручно усавршавање и обука;
помоћ шефу рачуноводства у текућим пословима;
вођење евиденције о уплатама за превоз запослених;
пријем и слање докумената факсом и имејлом;
административни и дактилографски послови из делокруга рада за потребе школе;
обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства и директора Школе.

6.5. ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
У
1.
2.
3.

Школи помоћно - техничке послове обављају:
домар
сервирка
чистачице

Домар
-

свакодневно контролише исправност, одржава и оправља све инсталације и уређаје у Школи
(водоводне, електроинсталације и грејање, клима и противпожарне уређаје),
свакодневно контролише, одржава и оправља намештај (клупе, столице, табле, ормане и
друго), врата, прозоре и друго у свим просторијама Школе,
свакодневно контролише исправност, одржава и оправља наставна средства и учила,
израђује, према потреби, употребне предмете за потребе Школе (огласне табле, паное,
витрине, полице и случно),
води евиденцију о израђеним кључевима и задужењима за исте,
врши оправке и кречење зидова и поправке подова,
врши фарбарске поправке намештаја, врата, прозора
обавештава директора Школе и секретара Школе ради ангажовања стручних лица за
поправке које треба извршити, а за које није сам стручан,
обавља послове везане за организацију школских прослава и приредби,
одржава зелене површине, школско двориште и уређене терене у сарадњи са спремачицама
(заливање и кошење травњака, прање асфалтних површина, чишћење канала и друго),
учествује у свим пословима одржавања хигијене објекта приликом генералног сређивања
школског простора,
одговоран је за безбедност других лица у вези са својим радом и дужан је да ова лица
упозори на евентуалну опасност,
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-

води евиденцију о свом раду и средствима која су му поверена за вођење посла, утрошку
материјала за поправке, одржавање и израду инвентарских предмета,
сарађује при изради плана и предрачуна за послове одржавања и поправки,
обавља теренске и курирске послове везано за рад школе, по налогу директора и секретара,
обавља сезонске и друге повремене послове (чишћење крова, снега, кошење траве и друго).

Сервирка
-

сервира оброке корисницима продуженог боравка
обавезно свакодневно издваја узорке хране
одржава чистоћу посуђа, прибора за исхрану и осталог кухињског инвентара
одржава хигијену у кухињи
за време када кухиња не ради обавља послове одржавања хигијене у кухињи и трпезарији
(врши генерално чишћење и прање кухиње, инвентара и друго)
обавља послове везане за школске свечаности и прославе ( набавка, по потреби и припрема
оброка за послужење и слично)
обавља и друге послове који се општим актима и одлукама органа Школе ставе у надлежност
сервирке.

Спремачица
-

-

-

свакодневно одржава хигијену у школским просторијама (чисти и пере подове, врата,
прозоре, зидове у ходницима, учионицама, кабинетима, радионицама, санитарним
чворовима; брише прашину са инвентара, наставних средстава, инсталација и пере исте,
износи смеће и друго)
свакодневно одржава хигијену у школском дворишту и на уређеним теренима
одржава зеленило у Школи и школском дворишту (сађење, неговање и заливање цвећа и
слично)
врши контролу инсталација, инвентара и друге опреме и кварове одмах пријављује домару
обавља портирске послове: контролише улазак, излазак и кретање ученика и трећих лица у
просторијама Школе, које према распореду одржава, пријављује лица која се без потребе
задржавају у школским просторијама директору, дежурном наставнику, секретару, домару
доноси и разноси службену пошту,
обавља послове везане за школске свечаности и прославе (чишћење и припремање
просторија и слично)
дежурају на својим теренима
заједно са домаром одржавају проходност тротоара испред школе, степеништа и дворишта
за време снежних падавина
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-

-

генерално чисти и спрема просторије, инвентар и инсталације које према распореду
одржава, најмање два пута у току школске године
обавља повремене, сезонске и текуће послове (чишћење снега и слично)
врши послове обезбеђења објекта: стара се да сва врата и прозори у просторијама које
одржава по завршеном раду буду затворени ради обезбеђења објекта од неовлашћеног
уласка трећих лица
обавља послове на замени одсутних радника – спремачица
обавља и друге послове који се општим актима и одлукама органа Школе ставе у надлежност
спремачице.

6.6. НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварује наставно особље, а
наставно особље чине: наставници и стручни сарадници
Наставници разредне и предметне наставе
-

остварује циљеве и задатке основног образовања и васпитања утврђене законом и на основу
њега донетим прописима
организује и изводи обавезну наставу према наставном плану и програму и утврђеном
распореду часова
остварује и изводи изборну наставу према наставном плану и програму и Годишњем плану
рада
организује и изводи додатни рад за ученике са посебним способностима , склоностима и
интересовањима за поједине предмете
организује и изводу допунску наставу за ученике који заостају у савлађивању наставног
плана и програма
организује и изводи припремну наставу за ученике који су упућени на полагање разредног
и поправног испита
одржава поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен Статутом школе
припрема ученике за учествовање на такмичењима из свог наставног предмета и обавља и
друге послове у вези са тим
ради на професионалној оријентацији ученика у оквиру свог предмета
руководи радом хора и школског оркестра према утврђеном програму рада
организује и изводи спортске активности са ученицима према интересовањиема ученика и
утврђеном програму рад
организује и изводи друштвено користан рад са ученицима у складу са могућностима
ученика и потребама школе и друштвене средине према програму рада
организује и изводи слободне активности са групама ученика у складу са интересовањима и
склоностима ученика и утврђеном програму рада
организује и изводи културне и друге активности према наставном плану и програму у
складу са потребама ученика и друштвене средине
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-

-

-

-

-

организује и изводи излете и екскурзије ученика, наставу у природи према утврђеном Плану
рада школе
обавља корективан педагошки рад према потребама ученика
организује и изводи припремну наставу са ученицима осмог разреда за полагање
класификационог испита за упис у средње школе
обавља послове и задатке везане за организовање и спровођење класификационог испита за
упис у средње школе
прати општи развој и стално напредовање ученика: систематски прати рад, учење и владање
ученика; редовно оцењује ученике у складу са законом и на основу њега донетим прописима;
помаже у раду ученицима у савлађивањеу наставног плана и програма; прати здравствене,
породичне и социјалне прилике ученика и предузима и предлаже мере у циљу побољшања
утврђеног стања
руководи радом ученичке организације и заједнице; предлаже њихов план рада и стара се о
њиховој реализацији; спроводи одлуке органа Школе који се односе на рад ученичких
организација и заједница; организује смотре и такмичења чланова и води документацију о
њиховом раду
помаже ученицима у организовању самосталног рада ван школе, упућује ученике на
коришћење стручне литературе, ђачке штампе и друго
планира месечно и годишње све наставне и ваннаставне активности
врши избор метода, облика и средстава рада на остваривању наставног плана и програма у
складу са педагошким принципима и одлукама стручних органа школе
ради на увођењу иновација у наставни процес, примени нових метода и облика рада и
наставних средстава и поступака
свакодневно се припрема за извођење свих наставних и ваннаставних активности и воде
евиденцију о томе
води школску евиденцију и издаје јавне исправе на начин утврђен законом и прописима
донетим на основу закона : матичне књиге ученика, ђачке књижице, сведочанства,
преводнице и друго
активно учествује у раду Наставничког већа школе
активно учествује у раду других стручних органа школе; као председник стручног органа
планира рад стручног органа, стара се о његовој реализацији, руководи седницама стручног
органа, води записнике стручног органа, спроводи одлуке и подноси извештаје о раду
Наставничком већу школе
ради на изради наставних средстава и дидактичког материјала
руководи кабинетима, лабораторијама, школском радионицом, наставним средствима и
прибором за извођење наставе
ради на стручном усавршавању, прати стручну литературу, учествује на предавањима,
семинарима и другим облицима информисања наставника на нивоу школе и ван ње
обавља менторске послове са наставницима приправницима
сарађује са родитељима ученика као наставник и у својству одељењског старешине
обавља дежурство у школи према утврђеном распореду
сарађује са стручним сарадницима школе, посебно са педагогом и психологом школе
сарађује са стручним друштвима, предузећима и установама у вези са радом Школе
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-

ради на извештајима и анализама у вези са својим радом за потребе стручних органа и органа
управљања школе
замењује одсутне наставнике
води ученике на обавезне систематске прегледе
организује претплату ученика на ђачку штампу и води дистрибуцију исте
обавља и друге послове који се законом и на основу њега донетим прописима, општим
актима и одлукама стручних органа Школе ставе у надлежност наставника
за свој рад одговара директору Школе

Поред послова из става 1.овог члана, наставник у продуженом боравку – обавља и
следеће послове :
-

организује самосталан рад ученика на изради домаћих задатака и самосталном савлађивању
наставног градива
организује пријем ученика и исхрану ученика
организује активности ученика у слободном времену
организује културни и забавно рекреативни рад ученика
остварују свакодневну сарадњу са родитељима ученика

Бројно стање ученика и одељења по разредима
Бројно стање ученика школска 2022/23. година
45

Оодељење
1/1
1/2
1/3
1. разред
2/1
2/2
2/3
2. разред
3/1
3/2
3/3
3. разред
4/1
4/2
4/3
4. разред
5/1
5/2
5/3
5. разред
6/1
6/2
6/3
6. разред
7/1
7/2
7/3
7. разред
8/1
8/2
8/3
8. разред
Комбиновано одељ.

Укупан број
ученика
28
29
28
85
28
25
25
75
25
21
24
70
24
25
24
73
27
26
26
79
29
29
28
86
25
27
25
77
23
25
23
71
7

7. РИТАМ РАДНОГ ДАНА
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Дечаци

Девојчице

13
14
13
40
16
13
13
46
17
13
15
45
10
11
10
31
11
15
15
41
12
14
13
39
8
12
12
32
7
12
10
29
5

15
15
15
45
12
12
12
36
8
8
9
25
14
14
14
42
16
11
11
38
17
15
15
47
17
15
13
45
16
13
13
42
2

Сви ученици иду у школу пре подне, али се са обавезним наставним предметиима почиње
у различито време. Млађи ученици (од првог до четвртог разреда) ће тако први час имати од 8:00
часова, а старији ученици (од петог до осмог разреда) од 8:50 часова.

Сатница звоњења
Сатница звоњења за ученике млађих разреда - разредна настава
1. час
8:00 - 8:45
2.час
8:50 - 9:35
одмор 15 минута
Разредна настава
3. час
9:50 - 10:35
Ученици млађих разреда
4.час
10:40 - 11:25
крећу од 8:00
одмор 15 минута
5. час
11:40 - 12:25
6.час
12:30 - 13:15
Сатница звоњења за ученике старијих разреда - предметна настава
0.час
8:00 - 8:45
1.час
8:50 - 9:35
одмор 15 минута
2.час
9:50 - 10:35
Предметна настава
Ученици старијих разреда
3.час
10:40 - 11:25
крећу од 8:50
одмор 15 минута
4.час
11:40 - 12:25
5.час
12:30 - 13:15
6.час
13:20 -14:05
7.час
14:10 - 14:55
После редовне наставе ученици у мањим групама имају
допунску наставу, додатни рад, ваннаставне
Од 15:00 до 19:10
активности, ДТХС активности, састанке Ученичког
парламента, радионице

Ритам рада боравка
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САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.

ДИНАМИКА РАДА

Пријем ученика, игре, гледање ТВ
Прихват ученика после редовне наставе
Ручак
Израда домаћих задатака, вежбање
Играње, слободне активности

7:00 - 7: 45
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 17:00

Продужени боравак почиње са радом ујутру у 7:00 часова, с тим да родитељи који раде пре тог
времена могу да доведу дете и пре 7:00 часова, а завршава се по подне у 17:00 часова. Боравак
похађају ученици из свих одељења првог и другог разреда. Пријем ученика пре наставе врше
дежурни учитељи.

8. КАЛЕНДАР ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
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Образовно-васпитни рад школе биће организован према Правилнику о календару образовноваспитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 5/2022.)

9. ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ
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Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30.
децембра 2022. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда,
односно у уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог
до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне
седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим
планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености
безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени
годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Према школском календару у школској 2022/23. години има: 36 понедељака, 36 уторака, 36
среда, 37 четвртака и 35 петака. Због тога ће се у четвртак 10.11.2022. године, радити по
распореду од петка.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара
2023. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак, 18.
априла 2023. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а
завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње
по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се
празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности,
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан
победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2022. године,
Свети Сава 27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. маја 2023. године и
Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године.
Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма
у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар
2023. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. године, као дан сећања на
Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.
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Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане
следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског бајрама и 28.
јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару –
25. децембра 2022. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7.
јануара 2023. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и
јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици –
од 7. до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17. априла 2023. године).
Дан школе се слави треће недеље новембра 2022. године, а главна свечаност је планирана за
18.11.2022. године.
Надокнада наставних дана који ће се изгубити због реализованих екскурзија и Дана школе у
школској 2022/2023. години ће бити по следећем распореду субота. Прва радна субота 9.12.2022.
године – надокнада Дана школе од петка, друга радна субота 11.2.2023. године, трећа радна
субота 18.3.2023. године и четврта радна субота 22.4.2023. године.
Подела ђачких књижица и саопштавање успеха на крају првог полугодишта ће се обавити
30.12.2022. године.
Скраћени часови ће бити 30. децембра 2022. године (на крају првог полугодишта) за све
ученике и на крају другог полугодишта за ученике од првог до седмог разреда (20.6.2023. године).
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023. године и у
суботу, 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. године, у четвртак, 22. јуна
2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године.
Подела сведочанстава о завршеном осмом разреду за ученике осмог разреда обавиће се у
јуну 2022. године, а свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на
крају другог полугодишта као и сведочанства о завршеној основној школи и уверења о завршном
испиту за ученике осмог разреда у среду, 28. јуна 2023. године.

10. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
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Ученици, родитељи, односно други законски заступници и запослени имају право на благовремено и потпуно обавештавање о свим питањима важним за рад Школе и за остваривање њихових
права, обавеза и одговорности.
Рад органа Школе је јаван.
Јавности нису доступни подаци чијим би се откривањем повредила обавеза чувања тајне.
На огласној табли школе објављују се сви акти директора који су од ширег значаја за Школу,
као и одлуке и акти Школског одбора и других органа Школе, који имају такав значај, према процени
директора, односно лица које руководи радом органа. Општи акти школе и важне информације
објављују се, на основу одлуке директора школе, на школској интернет страници.
О објављивању аката и информација органа Школе стара се секретар, уз помоћ администратора
школског сајта.
О осталим облицима обавештавања ученика, њихових родитеља и запослених одлучује директор, у складу са својом проценом.
Школски одбор може одлучити да са питањима из своје надлежности упозна и ширу јавност.
О потреби да се шира јавност упозна са питањима из надлежности других органа Школе одлучује директор.
Општи акти органа Школе објављују се и омогућава се њихова доступност у складу с одредбама Статута.

11. УСЛУГЕ КОЈЕ ШКОЛА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Основна школа „Филип Вишњић“ је правно лице која обавља образовно-васпитну делатност,
односно послове јавне службе којом се остварују права грађана у складу са Уставом Републике
Србије, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и
васпитању и Статутом.
Образовно- васпитна делатност школе остварује се путем:
- наставе обавезних предмета и изборних програма и активности (разредна настава, предметна
настава);
- допунске и додатне наставе;
- припремне наставе;
- испита;
- остваривање програма професионалне оријентације ученика;
- ваннаставних активности;
- културних активности;
- продуженог боравка;
- наставе у природи, екскурзија, излета, посета;
- програма школског спорта и спортско-рекреативних активности;
- остваривања програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програма спречавања
дискриминације и програма превенције других облика ризичног понашња;
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- здравствене и социјалне заштите ученика, заштите животне средине;
- програме сарадње са локалном самоуправом;
- програме сарадње са породицом;
- додатне подршке у образовању (мере индивидуализације ИОП-1 и ИОП-2);
- рада школске библиотеке;
- рада са ученицима са изузетним способностима (ИОП-3);
- програма безбедности и здравља на раду.

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;
2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;
3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од
културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;
4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према
свом животу, животу других и животној средини;
5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;
6) зна како да учи;
7) уме да разликује чињенице од интерпретација;
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним
ситуацијама;
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;
10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;
11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује
људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости
друштава и решавању сукоба;
12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и
јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;
13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној
афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;
14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме
да нису изоловани;
15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног
изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику,
књижевност, извођачке и визуелне уметности.

Школа врши јавна овлашћења која су јој поверена законом. Школа води евиденцију
утврђену законом и на основу података издаје јавне исправе. Министар просвете, науке и
технолошког развоја прописује обрасце јавних исправа и одобрава њихово издавање. Јавна исправа
издата супротно Закону о основама система образовања и васпитања и посебном закону-ништава је.
Школа води следећу евиденцију:
-

матичну књигу ученика
дневник образовно-васпитног рада
евиденцију о испитима
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-

евиденција о успеху ученика
евиденцију о издатим јавним исправама
евиденцију о подели предмета на наставнике и задужењима. Евиденција се води на српском
језику ћириличним писмом.

Јавне исправе које издаје школа су:
-

ђачка књижица за први циклус образовања
ђачка књижица за други циклус образовања;
сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
сведочанство о завршеном разреду основне школе;
преводница;
уверење о положеном испиту из страног језика;
уверење о положеном завршном испиту.

12. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Упис ученика, услови за упис, време уписа, обавеза родитеља, односно другог законског
заступника у вези уписа и похађања наставе, прелазак ученика из једне у другу школу, престанак
обавезе похађања наставе, ослобађање ученика од савлађивања практичног дела наставе физичког
и здравственог васпитања врши се у складу са Законом и подзаконским актима.
У први разред школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по,
а највише седам и по година.
Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.
Испитивање детета уписаног у школу врше психолог школе, применом стандардних поступака
и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.
Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности
за полазак у школу, коју врши психолог или педагог школе применог стандардних поступака и
инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације, као и
комисија школе приликом поновног утврђивања спремности за упис у школу на основу поднетог
захтева родитеља, коме је препоручен упис детата у школу након годину дана.
У први разред или одговарајући разред школе на основу претходне провере знања може да се
упише дете старије од седам и по година које због болести или других оправданих разлога није
уписано у школу.
Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држаављанства, уписује се у школу
и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом
за држављане Републике Србије.
Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала
јавне исправе неважећим у "Службеном гласнику Републике Србије".
Дупликат јавне исправе потписује директор школе и оверава на прописан начин, као и оригинал.
У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију.
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13. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У школској 2022/2023. години Основна школа „Филип Вишњић“ је уписала 85 ученика у
први разред.
До 31. августа 2022. године за школску 2021/20212 годину Основна школа „Филип Вишњић„
је издала укупно 309 сведочанстaва о завршеном 5,6,7 и 8. разреду и 64 сведочанстава о основном
образовању и васпитању, као и једно сведочанство о завршеном другом разреду и једно о завршеном
трећем разреду.

14. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
Финансијски план урађен је на основу Предлога Финансијског плана достављеног у
припреми буџета Републике Србије и представља процену обима расхода и прихода Основне школе
„Филип Вишњић“ у 2022. години. На седници Школског одбора одржаној дана 29.12.2021. године
у нашој школи усвојен је Финансијски план ОШ „Филип Вишњић“ за 2022. годину број 1006/6.

Предмет: Финансијски план ОШ „Филип Вишњић“ за 2022. годину
Текући издаци
411 Плате, додаци, накнаде запослених (зараде)

62.156.879,90

412 Социјални доприноси на терет послодавца

10.038.336,10

413 Накнаде у натури

2.400.000,00

414 Социјална давања запосленима

1.470.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

1.200.000,00

421 Стални трошкови

8.971.000,00

422 Трошкови путовања

50.000,00

423 Услуге по уговору

3.337.000,00

424 Специјализоване усуге

330.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

700.000,00

426 Материјал

1.297.000,00

515 Нематеријална имовина

22.500,00

Укупна средства

91.972.716,00

15. ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021. ГОДИНУ

Извештај о пословању ОШ „Филип Вишњић“ у 2021. години- Завршни рачун за 2021.
годину:
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- Приход од Републике

68.597.132,01 динара

- Приход од локалне самоуправе

14.975.598,06 динара

- Родитељски динар

1.178.876,12 динара

- Остали приходи

184.217,80 динара

- Приход из донације /
УКУПНО ПРИХОДИ 2021. година

84.935.823,99 динара

Укупни расходи класе 4

83.496.240,70 динара

Укупни расходи класе 5

1.391.100,00динара

УКУПНО РАСХОДИ 2021. година

84.887.340,70 динара

СУФИЦИТ 2021. ГОДИНЕ

48.483,29 динара

Корекција суфицита за део пренетих неутрошених средстава за посебне намене из
ранијих година коришћен је за покриће расхода и издатака текуће године износи 99.156,11
динара. Коришћен је за повраћај средстава за неизвршене екскурзије пошто је за ту намену
и уплаћено у износу од 96.544,12 динара. Остатак од 2.611,99 динара налази се на рачуну
боловање у износу од 2.308,35 динара и на сопственом рачуну у износу од 303,64 динара.

16. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У 2022. години спроведено је једанаест (11) поступака набавке на које се Закон о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) не примењује:
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Ред. број
набавке
1/22
2/22
3/22
4/22

5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22

11/22

Назив набавке

Процењена вредност (без ПДВ-а)

Набавка хигијенског материјала

249.996,9 динара

Набавка пружање услуге одржавање,
поправка рачунара и рачунарске опреме
Набавка канцеларијског материјала и
дела материјала за образовање
Набавка електроматеријала,
водоматеријала, молерско-фарбарског
материјала и шрафовске робе
Набавка електричне енергије

144.000,00 динара

Набавка радне обуће за помоћнотехничко особље
Набавка сервисирање клима уређаја и
дијагностиковање квара
Услуга достављања припремљених
оброка у школу
Набавка мајица са штампом за ученике
и ученице првог разреда
Набавка услуге кошење траве у
школском дворишту ОШ „Филип
Вишњић“
Набавка довођење у исправно стање
инсталације за заштиту од
атмосферског пражњења у ОШ „Филип
Вишњић“

20.833,33 динара

417.822,00 динара
200.000,00 динара
900.000,00 динара

191.667,00 динара
3.500.000,00 динара
62.500,00 динара
50.000,00 динара
150.000,00 динара

17. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

Подаци се односе на исплату последње исплаћене плате. У питању је месец септембар 2022.
године.У табели су наведени подаци о појединим категоријама запослених као што су:
наставник разредне наставе, професор разредне настве, професор предметне наставе,
референт финансијско-административни радник, секретар школе, стручни сарадници, шеф
рачуноводства, чистачица, домар, и директор школе.
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р.бр. Презиме и име
наст.разредне наставе, 6.ниво
1.
квалификација
професор разредне наставе, 7.
2.
ниво квалификација
професор предметне наставе, 7.
3.
ниво квалификација
административно-финансијски
4.
рaдник, 4. ниво квалификација
секретар школе, 7. ниво
5.
квалификација
стручни сарадник библиотекар, 7. ниво
6.
квалификација
стручни сарадник, педагог и
психолог, 7. ниво
7.
квалификација
шеф рачуноводства , 7. ново
8.
квалификација
чистачица, 1. ниво
9.
квалификација
10. домар, 3. ниво квалификација
директор школе, 7. ниво
11. квалификација

Бруто за
доприносе

Бруто за
порез

Доприноси

Порез

Нето

78.616,81

59.316,81

28.341,36

5.931,68

57.040,39

91.959,75

72.659,75

33.151,48

7.265,97

66.393,79

91.959,75

72.659,75

33.151,48

7.265,97

66.393,79

47.767,00

28.467,00

17.220,02

2.846,70

35.414,72

91.959,75

72.659,75

33.151,48

7.265,97

66.393,79

91.959,75

72.659,75

33.151,48

7.265,97

66.393,79

91.959,75

72.659,75

33.151,48

7.265,97

66.393,79

91.959,75

72.659,75

33.151,48

7.265,97

66.393,79

47.767,00
47.767,00

28.467,00
28.467,00

17.220,02
17.220,02

2.846,70
2.846,70

35.414,72
35.414,72

110.902,33

91.602,33

39.980,28

9.160,23

79.672,54

18. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

1. Рачунари:
-

45 рачунара у настави

-

62 лаптопови у настави

-

6 рачунара за школску администрацију

-

6 лаптопови за школску администрацију

2.Штампачи:
- 25 у настави
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-

6 у канцеларијама

3. Остала наставна средства и апарати:

Апарат за фотокопирање
Дијапројектор
Аутоматски дијапројектор
Хармоника
Електрични клавир
Полуконцертни клавир
Пианино
ТВ пријемник у боји
Графоскоп
Цд касетофон
Пројекционо платно
Пројектор

1
2
4
1
1

ком
ком
ком
ком
ком

1
5
2
4
10
34
34

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

19. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација Основне школе „Филип Вишњић“ заводи се у складу са Правилником о
канцеларијском и архивском пословању ОШ „Филип Вишњић“ у канцеларији секретара школе.
Носачи информација којима располаже Основна школа „Филип Вишњић“, настали у раду и у
вези са радом школе чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о
канцеларијском пословању, и то у:
-

Деловодницима у канцеларији секретара школе,

-

Архиви школе,

-

Електронска база података: у канцеларији секретара школе и у рачуноводственој
служби,
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-

Финансијска документација, документација о набавци опреме и других средстава за
рад: у деловодницима дипломираног економисте за финсијско-рачуноводствене
послове, документација јавних набавки у канцеларији секретара школе.

-

Досијеи запослених у канцеларији секретара школе,

-

Документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-а,
канцеларији секретара школе,

-

На интернет презентацији школе www.filipvisnjic.edu.rs објављују се информације које
су настале у раду или у вези са радом школе, а чија садржина има или би могла имати
значај за јавни интерес. Информације на сајту остају док траје њихова примена (или
актуелност по другом основу), а по потреби се недељно или месечно ажурирају.

и oпшта акта школе: у

20. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Врсте информација које Основна школа „Филип Вишњић“ поседује и ставља на увид:
Основна школа „Филип Вишњић“ поседује информације до којих долази применом закона,
правилника и других правних аката наведених у тачки 1.3. овог Информатора о раду.
Наведене информације се односе на доношење општих и појединачних аката које школа доноси
и по поступању по захтевима правних и физичких лица у облику предмета, издавање јавних
докумената и вођење евиденције о издатим јавним документима кроз матичне књиге, дневнике рада
и осталом документацијом у вези образовно-васпитног процеса у школи који се чувају у архиви.
Информације које Основна школа „Филип Вишњић“ поседује, а везане за надлежности и
организацију школе, финансијски план, завршни рачун, о запосленима и друго представљене су
тачкама 1.4. Кадрови, 6. Запослени, 14. Финансијски план 2022. година, 15. Завршни рачун за 2021.
годину овог Информатора о раду.
Све информације којима Основна школа „Филип Вишњић“ располаже, а које су настале у раду
или у вези са радом, школа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који
садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број 120/04, 57/07, 104/09, 36/10 и
105/2021) осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење
слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом школе,
су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл. гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021), осим када су се, према овом закона,
стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
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Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Основној школи
„Филип Вишњић“ подноси се у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја писмено.
Захтев мора да садржати: назив и адресу Основне школе „Филип Вишњић“, податке о тражиоцу
информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис
информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно
она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и
друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице
школе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да
достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана
пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, школа ће
донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Школа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који
се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се
рокови као да је захтев поднет писмено.
Постоји образац за подношење захтева, али ће школа размотрити и захтев који није сачињен на
том обрасцу.
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, школа
је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести
о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно
изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања
писарнице школе.
Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема
захтева поступи по истом, дужно је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који
не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању
информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно
упути копију тог документа.
Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу
са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи
тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место
и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије
документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца
са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама школе.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену
информацију изврши у друго време од времена које му је одредила школа.
Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену
белешку.
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Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације,
да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију
тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи,
као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у
документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати
накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.
Када школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању,
документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења школе, у
складу са чаланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
_____________________________ ШКОЛА
БЕОГРАД
Ул. ________________
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ЗАХТЕВ
за приступ информацији и од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС", број 120/04, 54/07 , 104/09, 36/10 и 105/2021), од горе наведеног органа
захтевам*:
o

обавештење да ли поседује тражену информацију;

o

увид у документ који садржи тражену информацију;

o

копију документа који садржи тражену информацију;

o

достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
o поштом
o електронском поштом
o факсом
o на други начин:*** ___________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)

___________________________________
Тражилац информације / Име и презиме
У _______________,

__________________________________
адреса
___________________________________

дана ________ 20__ године

други подаци за контакт
___________________________________
потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате.

Примери најчешће тражених информација од јавног значаја:
Од школе се очекује да се најчешће траже следеће информације:
-

информације настале у вези заснивања и престанка радног односа
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-

информације настале у вези исплата зарада,

-

информације настале у вези распоређивања запослених и утврђивања технолошких
вишкова,

-

информације настале у вези одлучивања органа управљања,

-

информације настале у вези вођења васпитног и васпитно- дисциплинског поступка и
дисциплинске одговорности запослених,

-

информације настале у вези утрошка средстава родитеља,

-

копије докумената (записника и обавештења) насталих приликом инспекцијских
надзора спроведених од стране републичких и градских просветних инспектора,

-

информације у вези са другим активностима школе, организацијом,
административним капацитетима, буџетом и сл.

21. ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“
Основна школа „Филип Вишњић“
Седиште школе: Београд, Салвадора Аљендеа број 17.
Детаљније информације о адресама и контакт телефонима су наведене у тачки 1.1. овог
Информатора о раду.
Пријем поште врши се у канцеларији Директора школе а упис приспеле поште у канцеларији
секретара школе у Београду, Ул. Салвадора Аљендеа број 17.
Радно време за рад са странкама је од 08-14 часова, а рад запослених у канцеларијама од 8,00 до
16,00 часова. Субота и недеља су нерадни дани.
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Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем.
Основна школа „Филип Вишњић“ поступа у складу са Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) када у управним стварима
непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког
лица, правног лица или друге странке, уколико посебним законом није другачије прописано.
Вебсајт: www.filipvisnjic.edu.rs
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима је могућ.
У просторијама и у дворишту Основне школе „Филип Вишњић“ није дозвољено аудио и видео
снимање, без претходне сагласности директора школе.
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