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Рад директора Школе у школској 2018/19. заснива на Закону о основама система образовања и 
васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању, као и Годишњем плану рада Школе за 
школску 2018/19. годину. 
Током  првог  полугодишта школске  2018/19.године  рад  директора  Грађевинске школе  био  је 
усмерен на: 
 

1. Планирање организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности установе 

• Све припреме за почетак школске 2018/2019. године урађене су благовремено, 
• Извршена је подела предмета на наставнике,  
• Одређене су одељењенске старешине,  
• Образована су стручна тела, комисије и тимови, 
• Утврђене радне обавезе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље за наставнике и стручне 

сараднике, 
•  Обезбеђен  је  стручан  наставни  кадар,  материјално  технички  услови,  и  простор  који  је  на 

време припремљен за рад, без обзира на промену локације извођења теоријске наставе, 
• Завршен  је и  усвојен Извештај о реализацији  годишњег плана рада  Грађевинске школе  за 

шк. 2017/18. годину, 
• Завршен је и усвојен Годишњи плана рада Грађевинске школе за школску 2018/19. годину, 
• Урађени  су  и истакнути:  распоред  часова,  распоред практичне наставе и  вежби,  распоред 

дежурства  наставника  и  ученика,  распоред  звоњења,  распоред  писмених  задатака, 
распоред допунске и додатне наставе, 

• Школа је од 1. септембра ушла у систем ес дневника, 
• Од 1. септембра у школи је запослен психолог са нормом од 50% и у овој школској години, 

школа има помоћника директора са нормом од 50%, 
• Потписани су уговори о остваривању практичне наставе и вежби са социјалним партнерима, 
• Организоване  су  консултације  и  испити  у  испитним роковима  у  складу  са  планом рада  за 

ванредне ученике, 
• Организована  је  свечаност  поводом  117  година  од  оснивања  Грађевинске  школе,  тим 

поводом организована је и закуска за запослене и сараднике, 
• Израђен је Финансијски план Грађевинске школе за 2019. годину, 
• Израђен је План набавки за 2019. год, на које се Закон не односи, 
• Донете  су  одлуке о  коришћењу  средстава  утврђених Финансијским планом и одобрено  је 

наменско коришћење тих средстава, у складу са законом, 
• Планирано је и праћено стручно усавршавања запослених, 
• Спровођени су поступци за стицање звања наставника,  
• Одређени су ментори наставницима који су први пут у систему образовања, 
• Благовремено  и  тачно  су  унети  подаци  у  бази  података  о  школи  у  оквиру  јединственог 

информационог система МПНТР Доситеј, подаци су редовно ажурирани, 
• Благовремено  су  обавештавани  запослени,  ученици  и  родитељи  (законски  заступници), 

стручни  органи  и  орган  управљања  о  свим  питањима  од  интереса  за  рад  школе  и  ових 
органа, 

• Координиран је и усклађен рада стручних органа у школи, 
• Одлучивано  је о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у  складу са 

ЗОСОВ – ом и посебним законом, 
• Израђен је предлог Плана уписа за шк. 2019/20. годину, 
• Редовно администрирање сајта школе, 
• Израда web табела за статистику, везано за успех ученика, владање и изостајање са наставе 

на класификационим периодима, 
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• Израда web табеле за праћење стручног усавршавања у установи и ван ње, 
• Израда web табеле за праћење реализације Годишњег плана рада ГШ за шк. 2018/19. год, 
• Естетско уређење школе, од стране Тима и наставника практичне наставе и ученика,  
• Учешће у раду школских тимова, 
• Обезбеђени су новогодишњи пакетићи за децу запослених, 
• Организована  је  новогодишња  представа  за  децу  у  којој  су  учествовали  ученици школе  у 

организацији наставница српског језика и књижевности, 
• Организовано обележавање школске славе Св. Саве, 
• Организован је излет за запослене на крају школске године, 
• Издавана су решења у складу са потребама ученика за индивидуализацију у ИОП, 
• Стална  сарадња  са  координатором  практичне  наставе,  правном,  административно  – 

финансијскомслужбом,  наставницима,  стручним  сарадницима,  одељењским  старешинама, 
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова, 

• Свакодневно праћење финансијских токова, 

2. Учешће у самовредновању школе 

• Учествовала  сам  у  раду  школског  тима  за  самовредновање  и  тима  за  Селфи 
самовредновање установе, 

• Области одређене за самовредновање су уграђене у Годишњи план рада школе, 
• Пратила  сам рад школских  тимова и  упућивала  у рад  стручне органе и наставнике који  су 

задужени за реализацију истих, 
• Редовно сам пратила извршење Годишњег плана рада школе, 
• Евалуација рада школе и успеха ученика, 
• Евалуацијараданаставника, 
• Наставницима  и  стручним  сарадницима  су  издате  потврде  са  бројем  бодова  оствареним 

стручним усавршавањем ван установе у претходном циклусу, 
• Праћење рада школских тимова и комисија, 
• Сарадња са инспекторима приликом вршења надзора. 

3. Активности које се тичу остваривања Развојног плана Грађевинске школе 

• Учествујем  у  раду  школских  тимова  за  развојно  планирање,  самовредновање  и  Селфи 
самовредовање установе 

•  Области одређене за самовредновање су уграђене у Годишњи план рада школе. 
• Пратила  сам рад школских  тимова и  упућивала  у рад  стручне органе и наставнике који  су 

задужени за реализацију истих. 

4. Коришћење средстава утврђених Финансијским планом и праћење финансијског посовања 

• Донете  су  одлуке о  коришћењу  средстава  утврђених Финансијским планом и одобрено  је 
наменско коришћење тих средстава, у складу са законом, 

• Праћење реализације Финансијског плана за 2018. и 2019. годину, 
• Контрола дознака за боловање, 
• Донет је Финансијски план за 2019. годину и План набавки за 2019. годину на које се Закон 

не односи. 

5. Сарадња са МПНТР, јединицом локалне самоуправе, организацијама и удружењима 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

• Школа  се  уз  посредовање МПНТР  пријавила  на  Конкурс  примери  добре  праксе  средњих 
стручних  школа  републике  србијенаше  успешне  приче  Платформа  европске  тренинг 
фондације ETF са радом наставника Петра Ракаса Видео клипови и анимиране фотографије у 
грађевинском стручном образовању и обуци, 

• Учешће на свим састанцима у организацији МПНТР, 
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• Учешће на свим састанцима у организацији Школске управе Београд, 
• Редовна сарадња са тимом МПНТР који ради на бази Доситеј, 
• Редовна размена информација са МПНТР, 
• 151 ученик школе је од МПНТР добило ученичке кредите и стипендије, 
• Редовно ажурирање Доситеја, 
• Учешће на састанцима у организацији МПНТР у вези дуалног образовања.  

ГО Звездара, Дом здравља Звездара, ЦСР, МУП РС – ПС Звездара 

• Учешће на састанцима организованим од стране ГО Звездара, 

• Сарадња са ЦСР Звездара, Палилула, Владимирци, Хан Пијесак, Вождовац, Раковица; 

• Активна  сарадња  са МУП  РС  –  ПС  Звездара  у  циљу  заштите  ученика  и  решавања  текућих 
проблема из надлежности МУП‐а, 

• Сарадња са 6. Управом Муп – а РС, 
• Активна сарадња са школским полицајцем.  

Град Београд 

• Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове, 
• Обезбеђивање средстава за комуналне трошкове и превоз запослених, 
• Константна сарадња са градским Секретаријатом за образовање и дечију заштиту. 

 

Актив директора ГО Звездара, Друштво директора, Домови ученика средњих школа 

• Учешће у раду Актива директора средњих школа ГО Звездара, 
• Редован контакт са Друштвом директора школа Србије, 
• На почетку школске године, 165 ученика је смештено у Домовима средњих школа Београда, 
• Редовна сарадња са директором и управницима домова у оквиру Домова средњих школа 

Београда. 

Удружење грађевинских и геодетских школа 

• Школа  је  преко  свог  представника  узела  учешће  у  раду  Извршног  одбора  Удружења 
грађевинских и геодетских школа Србије,  

• Учешће на Скупштини Удружења у Нишу, мај 2019. 

Социјални партнери 

• Редовна  сарадња  са  Привредном  комором  Србије,  са  службом.  за  дуално  образовање  и 

образовне политике. 

• Обезбеђена  подршка  од  грађевинских  предузећа  и  занатских  радњи,  тренутно  92 

стипендије  (Београд пут, Енергопројект високоградња, Новкол АД, СГР STEMAX, Изоградња 

доо,  Вучићевић ентеријер, Studio M DCS,  СЗГР 19. Децембар, Ђурић ентеријер 011,  Бургић 

Београд,  Томић  ентеријер,  Царић  инжењеринг,  Free  form doo, NO Best  Београд, Grid doo, 

Електро‐вес, Кос интел, Микромотор доо, Рас монт, Југ ентеријер доо, Трио керамика, СГЗР 

Јадран, СЗР Перспектива, ГР А тим ППР, ). 

• Преко ПКС,  школа  је  добила  подршку  за  дуални  профил  оператер  основних  грађевинских 

радова од компанија Енергопројект високоградња и Strabag.  

• Редовни контакти са ЈКП Бгд пут, Енергопројект високоградња и Новкол – ом. 

• Радни састанак са директором и техничким директором ЕП високоградња по питању уписа, 

28.01.2019. 

• Контакт  са  Трговинским  одељењем  Аустријске  амбасаде  у  Београду,  које  је  подршка 
реализацији дуалног образовања у грађевинарству, 
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• Донација компаније CRH Србија, Поповац, у опреми за лабоаторију за бетон, новембар 2018. 

године, 

• Посета представника компаније CRH Србија д.о.о, Поповац школи и предавање за ученике, 

14.12.2018. године. 

 

6. Педагошко – инструктивни увид и праћење образовно – васпитног рада, увид у педагошку 

евиденцију 

• Посећивала сам часове, обављала консултативне и саветодавне разговоре са наставницима 

и упућивала их у рад, 

• Сви  наставници,  којима  сам  посетила  часове,  добили  су  писмену  евалуацију  часа  са 

евентуалним сугестијама за побољшање квалитета рада, 

• Ради  подизања  квалитета  наставе  и  увида  у  рад  посетила  сам  часове  редовне  наставе: 

посетила сам укупно 20 часова наставе. 

• Вршила сам увид у ес дневник и матичне књиге и указивала на пропусте ради отклањања 

истих, како би се школска документација у потпуности водила у складу са прописима, 

• Пратила сам редовно одвијање наставе у складу са распоредом часова, 

• Организовала стручне замене за оправдано одсутне наставнике, како ученици не би губили 

часове и били без надзора наставника. 

7. Планирање и праћење стручног усавршавања наставника 

• Годишњим  планом  рада  школе,  посебна  пажња  је  дата  усавршавању  у  установи,  кроз 
обавезне угледне часове свих наставника, 

• Наставници су у складу са својим потребама похађали семинаре појединачно, 
• Реализован  је  семинар  «Оцењивање  у  функцији  ефикасне  наставе  и  учења»,  23.11.2018. 

године, 
• Реализован  је  електронски  семинар  «Добра  припрема  за  час,  успешан  час»,  05.11.  до 

06.12.2018. године. 
• Сви наставници општеобразовних предмета,  стручни сарадници и директор су пријављени 

за  Обуку  за  остваривање  нових  програма  наставе  и  учења  усмерених  на  исходе  учења,  у 
организацији МПНТР 

• Обуку  су  прошли  директор,  педагог,  психолог  и  наставници  предмета  за  које  је  обука 
реализована  (српски  језик,  енглески  језик,  математика,  физика,  историја,  географија, 
ликовна култура и музичка уметност). 

8. Дисциплинска одговорност запослених и ученика 

• Изрекла  сам  25  писаних  опомена  запосленима  због  лакших  повреда  радне  дужности,  6 
овчаних казни због лакших повреда радне дужности. Вођен је један дисциплински поступак 
због повреде забране, изречена је мера престанак радног односа.  

• Покренула  сам  25  дисциплинских  поступака  против  ученика  због  тежих  повреда  обавеза 
ученика.  Изречено  је  23  васпитно  дисциплинске  мере  укор  директора  и  2  васпитно 
дисциплинске мере наставничког већа.  

9. Инспекцијски надзор 

У овом периоду обављено је осам ванредних и  један контролни надзор градске просветне 
инспекције. Предмет шест надзора је била провера диплома, предмет једног надзора је био 
законитост у раду школског одбора и један надзор је био у вези приговора на оцене. 
Наложене мере су извршене у предвиђеном року. 
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10. Обавештавање запослених, ученика и родитеља 

• Редовно  се  врши  обавештавање  запослених,  ученика  и  родитеља  (законских  заступника), 
стручних  органа  и  органа  управљања  о  свим  питањима  од  интереса  за  рад школе  и  ових 
органа; 

• Обавештавање  запослених  се  врши  преко  огласне  табле  и  путем  мејла.  Врши  се  и  на 
седницама  Наставничког  већа  и  Педагошког  колегијума,  као  и  на  састанцима  са 
одељењским старешинама. Информације се даље преносе на стручна и одељењска већа, 

• У току школске 2018/19. године, одржано је 10 састанака са одељењским старешинама, на 
којима су одељењске старешине добијале информације о текућим активностима у школи и 
са важећим актима, кроз ове састанке се, поред информативног, обавља и инструктивно – 
саветодавни рад са наставницима.  

• Родитељи  обавештења  добијају  преко  Савета  родитеља,  сајта  школе  и  електронског 
дневника, 

• Ученици  обавештења  добијају  путем  књиге  обавештења,  огласне  табле,  одељењских 
старешина и сајта школе, 

• Све информације битне за рад школе се објављују на сајту школе, 
• На сајту школе постоје одвојене стране за наставнике, ученике и родитеље 
• Сва акта важна за рад у установи објављена су на сајту у делу општа акта и школска акта. 

11. Рад директора у стручним органима школе и усклађивање и усмеравање рада истих 

Сазвала  сам  и  руководила  свим  седницама  наставничког  већа,  педагошког  колегијума  и 
састанцима са одељењским старешинама који су одржани у току првог полугодишта. 
• Одржано  је  16  седница  Наставничког  већа  на  којима  су  разматрана  сва  питања  из 

надлежности Наставничког већа. 
• Одржано  је  9  седница  Педагошког  колегијума  на  којима  су  реализоване  с‐ве  активности 

планиране за прво полугодиште.  
• Одржано је 10 састанака са одељењским старешинама у којима су учествовали и педагог и 

психолог школе. Разматрана су питања безбедности ученика, правила понашања, правдање 
изостанака, попуњавање педагошке документације, протокола у случају изостајања ученика 
из  школе,  дисциплинским  поступцима,  активности  у  вези  са  ес  дневником.  Састанци  су 
саветодавног, информативног и инструктивног карактера. 

• Учествовала  сам  у  раду  треће  седнице  одељењских  већа  свих  одељења  у  којима  је 

примећена потреба за додатну подршку социјално ускраћеним ученицима,  

• Редовно  сам  учествовала  у  раду  Тимова  за  ИОП,  заштиту  од  дискриминације,  насиља, 

злостављања  и  занемаривања,  самовредновање,  маркетинга,  Стручних  актива  за  развој 

школског програма и развојно планирање, праћење и реализацију ШРП. Учествовала сам и у 

раду Тима за сарадњу са ученичким домовима и раду Тима за Селфи самовредновање.  

12. Сарадња са родитељима/законским заступницима и ученицима 

• 02.09.2018.  год,  одржан  је  заједнички родитељски  састанак  са  родитељима  ученика  првог 
разреда, 

• Индивидуално,  са  одељенским  старешинама,  педагогом,  психологом,  члановима  Тима  за 
заштиту, учествовала сам у разговорима са родитељима и ученицима у ситуацијама које су 
то захтевале и када су се обраћали за савет и помоћ, 

• Стална са радња са ЦСР чији су запослени старатељи ученицима, 
• Присуствовала сам и учествовала у раду две седнице Ученичког парламента, 
• Присуствовала сам и учествовала у раду свих седница Савета родитеља реализованих у шк. 

2018/19. години. 
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13. Учешће у раду Школског одбора и Привременог школског одбора 

Учествовала сам у припремама и присуствовала на 5 седница Школског одбора, од одржаних 

шест.  На  Пету  седницу  Школског  одбора  нисам  позвана.  Школски  одбор  усвојио  измене 

Пословника о организацији и раду ШО, по којој директор и секретар присуствују седницама по 

позиву. 

Учествовала сам у припреми докумената усвојених на Школском одбору:  

• Припрема  Извештаја  успеху,  владању  и  изостанцима  ученика  на  крају  школске  2017/18. 
године, 

• Припрема Извештаја директора о свом раду у школској 2017/18. години, 
• Припрема Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2017/18.години, 

• Прирема Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину, 
• Припрема Измена Правилника о стицању и расподели сопствених прихода, 

• Упознавање  Школског  одбора  са  Записником  о  ванредном  инспекцијском  надзору 

Грађевинске школе број VII‐06 Број 614‐852/2018, број VII‐06 Број 614‐1298/2018 и број VII‐

06 Број 614‐1500/2018, 

• Припрема  Извештаја  о  постигнућима  ученика  Грађевинске  школе  на  крају  првог 

класификационог периода школске 2018/19. године, 

• Припрема  пописа  и  образовању  комисија  за  попис  имовине  и  обавеза  са  стањем  на  дан 

31.12.2018. године. 

Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја, од 17.01.2019. године, разрешен је 

Школски  одбор  Грађевинске  школе.  Решењем  министра  просвете,  науке  и  технолошког 

развоја,  именован  је  Привремени  школски  одбор  Грађевинске  школе  почев  од  18.01.2019. 

године.  

 

Учествовала  сам  у  припремама  и  раду  свих  6  седница  Привременог  школског  одбора 

Грађевинске школе. 

14. Учешће у раду Савета родитеља 

• Присуствовала  сам  на  4  седнице  Савета  родитеља  колико  их  је  и  реализовано  у  првом 
полугодишту  шк.  2018/19.  године.  Савет  је  расправљао  и  разматрао  питања  из  своје 
надлежности. Родитељи су обавештени о информацијама битним за функционисање школе. 
Обрађена је стручна тема Адолесценција коју је припремила психолог школе. 

15. Кадровска политика 

• Извршила  сам  поделу  часова  на  наставнике  у  складу  са  Правилником  о  врсти  стручне 
спреме  наставника,  стручних  сарадника  и  помоћних  наставника  у  средњим  стручним 
школама, 

• Обезбеђен је кадар за замене привремено одсутних наставника,  
• Број запослених је усклађен са Правилником о цени услуга у средњим школама. 
• Одређени су ментори наставницима који су први пут почели да раде у школи. 
• Преузета су два наставника са листе технолошких вишкова. 

16. Обезбеђивање материјално – техничких услова рада 

• У  оквиру  практичне  наставе  за  декоратере  зидних  површина,  офарбана  су  врата  и  део 
прозора  у  згради  практичне  наставе,  почели  су  радови  на  уређењу  простора  за  помоћно 
особље у згради теоријске наставе, 

• У  оквиру  практичне  наставе  за  монтере  суве  градње,  врши  се  сређивање  дела  ходника  у 
згради практичне наставе, 
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• У  оквиру  практичне  наставе  за  електроинсталатере,  инсталирано  је  неколико  нових 
утичница у згради практичне, 

• Обезбеђени су материјал и средстава за рад у складу са потребама које су исказала стручна 
већа и у складу са могућностима школе, 

• Обезбеђен је алат и материјал за потребан извођење практичне наставе.  

17. Безбедност и здравље ученика и запослених 

• Организовала сам дежурство наставника и ученика, 
• Учествовала  сам  у  раду  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и 

занемаривања, 
• Вршила  сам  контролу  примене  Правилника  о  мерама,  начину  и  поступку  заштите  и 

безбедности ученика, 
• Редовно сарађујемо са Полицијском станицом Звездара,  
• Осигурање ученика, 
• Осигурање запослених, 
• Редовно се врши контрола противпожарних апарата, 
• Вршњачки тим је вршио едукацију ученика првог разреда о препознавању насиља и врстама 

насиља, 
• ГО Звездара је достављен Извештај о безбедности деце и ученика Грађевинске школе, 
• Одржан је Турнир у малом фудбалу од 24.09. до 28.09.2018. године 
• 6.  Одељење  МУП  –  а  РС  је  одржало  7  превентивних  предавања  на  тему  Малолетничка 

деликвенција,  у  свим  одељењима  првог  разреда  /Предавања  су  одржана  10,11.  и  12. 
септембра 2018. године, 

• Реализован је пројекат Грађевинска – здрава и безбедна школа, 
• Завршила сам обуку из прве помоћи, 
• За новозапослене је организована обука из безбедности и заштите на раду. 

18. Сарадња са медијима 

Телеграф, изјава на тему 

реализације практичне наставе у 

школи 

04.09.2018

. 

https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/2988366‐

firme‐se‐doslovno‐otimaju‐za‐zidare‐ali‐deca‐u‐

srbiji‐radije‐biraju‐fensi‐smerove 

Други дневник РТС, Тема ‐ 

Правилник о обављању друштвено‐

корисног, односно хуманитарног 

рада 

12.09.2018

. 

https://www.youtube.com/watch?v=i0rrFBDfX0Q

&feature=player_embedded 

Београдска хроника, РТС 1, Тема 

дефицитарност образовних профила 

у ГШ 

24.09.2018

. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dhf4rUY553c

&amp;feature=youtu.be&amp;t=1258 

Други дневник РТС, Тема ‐ 

Образовни профили који се школују 

у ГШ 

05.12.2018

. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

3&amp;v=lDLCX1TlpEk  

150 минута, Тв Прва, Тема: Обавезно 

средње образовање 

10.06.2019

. 

https://www.prva.rs/web‐tv/emisija/150‐

minuta/83573/150‐minuta‐10062019/302835/1‐

deo 

Франкфуртске вести, Тема: 

Недостатак занатлија 

11.07.2019

. 

https://www.vesti‐online.com/nedostatak‐

zanatlija‐u‐srbiji‐zidara‐ni‐za‐lek/  

Ртс 1, Београдска хронка, Тема: Упис  23.07.2019 https://www.youtube.com/watch?time_continue=
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2019.  .  1686&v=PlsC29n5Bng  

19. Лично стручно усавршавање 
• Праћење  стручне  литературе  и  информација  важних  за  образовање  и  васпитање  и 

руковођење установом, 
• Стручни  скуп  за  директоре  школа  „Примена  системских  новина  у  раду  образовних 

установа  и  добијању  лиценце  за  директоре“,  Кикинда,  Центар  за  стручно  усавршавање, 
09.10.2018, 

• Републичка секција стручних сарадника: ‐ Правилник о обављању друштвено‐корисног рада, 
односно  хуманитарног  рада  и  Правилник  о  поступању  установе  у  случају  сумње  или 
утврђеног дискриминаторног понашања и вређња угледа части или достојанства личности, 
Биљана  Лајовић,  МПНТР  ‐  Правилник  о  ближим  упутствима  за  утврђивање  права  на 
индивидуализовани образовни план, његову примену и вредновање, Милена Јеротијевић ‐ 
Напредовање  у  звању  стучних  сарадника‐  примена  правилника,  Невенка  Крагуљац,  Ош 
„Филип Филиповић“, 31.10.2018, 

• LSI & Skills4Jobs  искуства  ХПТШ  са  Еразмус +  пројектима мобилности  за  наставнике,  ХПТШ 
Београд, 28.11.2018. 

• Скуп  “Улога  локалне  самоуправе  у  развоју  средњег  стручног  образовања”,  организатори 
МПНТР и Стална конференција градова и општина, 29.11.2018, 

• Пројекат  InnoSchool,  Регионална  агенција  за  развој  и  европске  интеграције  Београд, 
24.12.2018, 

• Скуп  ‐  Планирања  уписа  ученика  у  средње  школе  по  дуалном  моделу  образовања,  ПКС, 
18.01.2019, 

• Семинар „Добра припрема за час“, електронски, 05.11. до 06.12.2018, 
• Обука  "Спречавање  сукоба  интереса  и  контрола  имовине  и  прихода  функционера", 

07.03.2019, 
• Саветовање  „Најновије  измене  и  допуне  прописа  којима  се  уређује  рад  предшколских 

установа, основних и средњих школа и домова ученика и студената“, 13.03.2019, 
• Саветовање  "Новине  у  пословању  установа  ОиВ  и  установа  ученичког  стандарда", 

15.03.2019, 
• Осми стручни скуп ДДШС, "Руковођењем до квалитета", 21‐23.03.2019, 
• Обука из пружања прве помоћи, 05.04.2019. 
• Координисана  примена  закона  о  заштити  личних  података  и  закона  о  ИКТ  безбедности, 

17.04.2019, 
• Поступак  самовредновања  "SELFIE  2018‐2019,  session  3"  у  оквиру  Селфи  инструмента,  мај 

2019, 
• Конференција  "Заврши  започето!"‐дисеминација  са  ЕРАСМУС+  пројекта  мобилности, 

20.05.2019, 
• “Сарадња  средњих  стручних  школа  и  привреде  кроз  реализацију  практичне  наставе”  ‐ 

представаљање резултата анкете спроведене у средњим стручним школама, 10.07.2019 
• .Важне смернице поводом почетка примене Закона о дуалном образовању, организација 

МПНТР, Прва економска школа, 28.08.2019. 
 

                                                                                                                             
 

                  Директор 
 

Драгана Радовановић 
 


