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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

за прво полугодиште 2018/2019. године 
 

 

Рад директора школе остварује се кроз следеће активности: 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

2. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

3. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА, ЛОКАЛНОМ УПРАВОМ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТИМА И ШИРОМ ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ  

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 
1.1. Планирање  рада  установе 

У школску 2018/1019. годину уписано је 14 првака. Укупно је у школи 202 ученика 

у 12 одељења. Школа ради у две смене које се мењају недељно. Планирање рада установе 

остварено је организацијом доношења планова установе, додељивањем задатака 

запосленима у том процесу и праћењем њихове израде. Донети су: 

 
✓ Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину 

✓ План стручног усавршавања за школску 2018/19. годину 

✓ Плана самовредновања рада школе за школску 2018/2019. годину 

✓ Распоред часова за први и други циклус образовања 

✓ Распоред дежурстава 

✓ Распоред додатне, допунске наставе и секција 

✓ Распоред контролних и писмених задатака за прво полугодиште 

✓ Распоред индивидуалних контаката са родитељима- Дан отворених врата 

✓ Распоред додатне, допунске наставе и секција у току зимског распуста 

Сви планови су сачињени у законом предвиђеном року. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Организација  установе 

Пре почетка школске године направљена је организациона структура школе и 

извршена је систематизација радних места - 40- часовне радне недеље. Образована су 

стручна тела и тимови: Тим за инклузију, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања, Тим за самовредновање рада школе, Тим за школски развојни план, Тим за 

културне делатности, Тим за стручно усавршавање, Тим за професионалну орјентацију. 

Такође је конституисан Педагошки колегијум, који чине председници свих Тимова, педагог 

и директор школе. Директор активно учествује и координира рад свих Тимова. 

 

1.3. Контрола рада установе 

На крају првог полугодишта школске 2018/2019. године анализиран је досадашњи 

рад и сумирани постигнути резултати. приступило се процесу израде извештаја и 

прослеђивање извештаја свим заинтересованим структурама (полугодишњи извештај Тима 

за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања). Сва Стручна веће, 

активи и Тимови редовно одржавају састанке и пишу записнике, како би се континуирано 

пратио рад, али и како би се на време предузимале превентивне и корективне мере. 

У циљу контроле рада школе и надзора, остварена је сарадња са просветним 

инспектором у октобру месецу, који је извршио редован инспекцијски надзор. Предмет 

надзора био је ''Припремљеност установа за рад'', где је школа испунила све захтеве и 

задовољила неопходне критеријуме. 

 
1.4. Управљање информационим системом установе 

Путем огласних табли у школи и усменим путем на састанцима са запосленима, 

директор је обезбедио да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим 

важним питањима живота и рада установе. Одржано је 7 седница Наставничког већа и 4 

седнице Одељенских већа. 

Родитељи ученика се обавештавају путем огласне табле за родитеље, путем 

индивидуалних састанака са одељенским старешинама- Дан отворених врата, а ученици 

путем школског разгласа и огласне табле за ученике. Све информације о раду школе, 

постигнутим резултатима и многобројним активностима и културним манифестацијама, 

могу се наћи на фејсбук страници школе, која се редовно ажурира. 

Обавештења од стране Министарства просвете, Школске управе и локалне 

самоуправе, редовно се прослеђују запосленима путем огласне табле школе и на седницама 

Органа школе. 

 

  

2) ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

2.1. Професионални развој запослених 

„ Обука за наставу информатике у  6. и 7. разреду“ – наставник информатике Анкица 

Марић  

„ Да нам школа буде сигурна“  – наставник информатике Анкица Марић  

      У октобру месецу 2018.године 2 наставника наше школе  Јанковић Александар и 

Петрић Нада  су прошли  обуку за електронски дневник  у Новом Саду у ОШ „ 



 

 

Поред тога, сви запослени се континуирано стручно усавршавају посећујући разне 

облике стручних скупова (семинари, трибине, предавања, обуке, конференције...) о чему 

добијају уверења и сертификате, који су архивирани у досијеима запослених. 

 

2.2. Унапређивање међуљудских односа 

 

У школи се негују добри колегијални међуљудски односи. Директор школе се 

константно труди да створи радну атмосферу са максималном посвећеношћу послу, а са 

циљем остваривања највиших образовних стандарда. 

Међуљудски односи оснажују се и организовањем одлазака у позориште, културних 

манифестација, приредби, изложби у којима су главни организатори и актери ученици 

школе и запослени на челу са директором, те је школа носилац свих културних дешавања у 

селу. 

У првом полугодишту школске 2018/2019. године остварене су следеће значајне 

активности: 

- Приредба за пријем првака (03.09.2018.) 

- Свечана академија „ Бели Анђео „ 14.10.2018.  

- Дечији вашар – прва недеља октобра 2018.г 

- Новогодишњи маскенбал  и квиз „ САСЕ ЗНА СЕ „ ! 21.12.2018. 

2.3. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених  

 

Током првог полугодишта школске 2017/2018. године, директор школе је остварио 

инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада посетом часовима наставе: 

 
1.    

2. Поред надзора као облика праћења и инструктивног увида у рад наставника, директор 

подстиче и мотивише њихов рад јавним похвалама и признањима. 

 

3) РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

3.1. Развој културе учења 

 

Директор школе промовише вредности учења, ослањајући се и на лични пример и 

развија школу као заједницу целоживотног учења. Директор школе прати савремена 

кретања у развоју образовања и васпитања, константно се стручно усавршава и своја знања 

преноси наставницима и стручним сарадницима. Путем Ученичког парламента и 

Одељенске заједнице омогућава да ученици партиципирају у демократским процесима и 

доношењу одлука.  

 

3.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

У циљу стварања безбедних услова за учење и развој ученика, у школи је 

континуирано тематско опремање паноа и зидних површина материјалом са дечјим 

порукама и радовима на тему дечјих права, вршњачког насиља и сл.. 



 

 

У току Дечје недеље, прављени су панои и украшене зидне површине материјалима 

са порукама и поукама о превенције насиља, што је приредио Тим за превенцију насиља, 

као и о дечјим правима и обавезама, што су урадиле учитељице са својим ученицима. 

Педагог школе је урадио социометрију у одељењима 5. разреда. 

На часовима грађанског васпитања обрађују се разне теме.  

Од почетка школске 2018/2019. године наставило  се са реализацијом пројекта 

„Основи безбедности деце“. Једном месечно, припадници полиције и ватрогасне службе 

држе предавања ученицима 1. р (3 часа) 4. и 6. разреда  и на различите теме- безбедност у 

саобраћају, вршњачко насиље и насиље у породици безбедност на интернету, заштита од 

пожара и слично. 

У циљу стварања здравих и безбедних услова за учење и развој ученика, велика 

пажња посвећена је унутрашњости школе, као и школском дворишту, у виду одржавања 

хигијене, уређења, оплемењавања зеленилом, а у свему томе учешће узимају и ученици. 

3.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

 

Директор школе подржава наставнике да подстичу ученике да развијају сопствене 

вештине учења. У сарадњи са наставницима обезбеђује да настава и ваннаставне активности 

подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој здравих стилова 

живота. Богатство и разноврсност организованих активности и културних дешавања 

увелико доприносе поспешивању образовно-васпитне улоге школе, ефективности 

наставног процеса, грађењу педагошке, позитивне атмосвере, развоју тимског духа и 

креативности. 

Квалитет наставног процеса остварује се и обезбеђивањем неопходних просторних 

услова и наставних средстава. У првом полугодишту школске 2018/2019. године обезбеђено 

је следеће: 

 

- Купљен 1 лап топ и  2 штампача , 

- Учешће у пројекту набавке уџбеника за опремање школске библиотеке у вредности од 

20.000,00 динара  

- Набвка дигиталниг уџбеника  у вредности од 7.500,00 динара  

- Поклон књиге од стране Завода за  уџбенике и наставна средства  

- Лакирана 1 учионица математике  

- Постављање плочица поред лавабоа у зборници  

- Школске учионице украшене паноима и дечјим радовима 

- Школски ходници оплемењени зеленилом и паноима. 

 

3.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно- васпитном  процесу 

 

Посвећује се посебна пажња, како ученицима са сметњама у развоју тако и 

надареним и талентованим ђацима. У школи се препознају посебне образовне потребе и на 

основу њих се израђује индивидуални образовни план. Тим за инклузију је на почетку 

наставне године разматрао проблеме инклузије. Израђен је индивидуални образовни план 

за ученике који су током прошле школске године радили по ИОП-у. 

Школску 2018/2019. годину 3  ученика  је почело да наставу похађа по измењеном 

плану и програму (ИОП 2), а један ученик по прилагођеном плану и програму (ИОП 3). За 

њих се припремају посебни планови, задаци, активности и материјали. Њихов рад се прати 

континуирано, а евалуација постигнућа на крају првог и на крају другог полугодишта.Један 



 

 

ученик који наставу похађа по ИОП- 2  5.р је премештен у хранитељску породицу у 

Чортановце .Такође један ученик из ОШ „ Петар Кочић „ из Инђије 6.р  је у новембру месецу  

почео да похађа наставу у нашој школи. 

. 

 

3.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

Директор школе константно прати успешност и напредовање ученика анализирајући 

резултате на тестовима и увидом у успех ученика на крају сваког класификационог периода. 

Одлични резултати ученика у учењу, на такмичењима из области предмета и спортским 

такмичењима се посебно похваљују и награђују, те промовишу путем интернет странице 

школе и медија, у циљу стимулисања и подстицања ученика на даљи рад и напредовање. 

Поред редовног учења и учешћа на такмичењима, директор подстиче и учешће на 

ликовним и литерарним конкурсима, на којима наши ученици, такође, постижу запажене 

резултате, па су њихови радови објављени у „Инђијском културном канделабару“и 

Зборнику „Пламичак“ клуба књижевника „Павле Марковић Адамов“. 

 

 

4) РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА, ЛОКАЛНОМ УПРАВОМ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

4.1. Сарадња са родитељима, односно старатељима 

 

Директор школе остварује и развија сарадњу са родитељима и старатељима у 

индивидуалним разговорима и помоћи при решавању проблема. Путем огласне табле 

намењене родитељима, као и путем школског сајта, редовно их обавештава о свим, за њих, 

битним догађајима и резултатима у школи. 

У првом полугодишту школске 2018/2019. године одржани су општи родитељски 

састанци, редовни индивидуални и групни контакти са родитељима. "Дани отворених 

врата" су реализовани одређеним данима- сваки предметни наставник има термин у оквиру 

којег је достопан родитељима за разговор и сарадњу. Термини "Отворених врата" су 

изложени у ходнику школе, на огласној табли, те је сваки родитељ био упознат са тим кад 

код ког наставника може доћи на разговор. 

У сарадњи са родитељима велику улогу игра Савет родитеља који је, кроз редовно 

одржавање састанака упознат са свим дешавањима у школи и представља главну повезницу 

и посредника између директора и родитеља. 

Програм сарадње са родитељима, у првом полугодишту школске 2018/2019. године 

огледала се у следећим активностима: 

- Индидвидуални контакт наставника и родитеља, педагога и родитеља, директора и 

родитеља у складу са новонасталим проблемима, и редовним активностима у 

оквиру школе, 

- Родитељски састанци: општи родитељски, посебни родитељски, индивидуални 

састанци, "Дани отворених врата", 

- Сарадња са родитељима одвијала се у оквиру Савета родитеља школе и Школског 

одбора, 



 

 

- Родитељи су на време упознати са свим дешавањима која се тичу њихове деце и 

учествовали су у доношењу крајњих одлука по одређеним питањима. 

- Остварена је континуирана сарадња са родитељима/старатељима ученика који раде 

по измењеном плану и програму, 

- Остварена је сарадња са родитељима у организацији школских приредби и 

манифестација. 

 

 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у школи 

 

Сарадња са органом управљања је остварена на седницама Школског одбора (укупно је 

одржано 3 седнице), као и ван седница по потреби.  

Директор обезбеђује упознавање са свим важнијим актима који се доносе у школи, са 

годишњим плановима, годишњим извештајем о реализацији васпитно-образовног програма, 

извештајима о стручном усавршавањеу, самовредновању рада школе и о реализацији 

развојног плана, као и учествовање у доношењу одлука везаних за ужине, екскурзије, 

уџбенике, материјална улагања и сва битна питања за рад и функционисање установе, а у 

циљу обезбеђивања што бољих услова за рад, учење и развој, како ученика, тако и свих 

запослених. 

Чланови Школског одбора упознавају се и са финансијским планом, а директор је дужан да 

им поднесе извештај о свом раду два пута у току школске године. 

 

4.3. Сарадња са Локалном самоуправом 

 

Сарадња са Локалном самоуправом је двосмерна и остварује се континуирано током целе 

школске године. У току првог полугодишта школске 2017/2018. године ова сарадња 

реализовала се кроз следеће активности: 

- Сарадња са Одељењем за друштвене делатности: сарадња са начелником Одељења 

за друштвене делатности; сарадња са просветним инпектором; сарадња са 

Интересорном комисијом везано за ученике који раде по ИОП-у 2; 

- учешће у разним манифестацијама („Дани Милутина Миланковића“, ''Уличне трке'', 

''Новогодишњи вашар'', ''Ноћ истраживача'', „Школа клизања“...); 

- Континуирано и редовно достављање тражених података везаних за припремљеност 

установе, број уписаних првака, број ученика, број наставног и ненаставног особља 

и сл.; 

- Учешће у организованим облицима стручног усавршавања (Презентација Mozbook-

a и примена интерактивне табле Академије Филиповић); 

- Састанци Актива директора на којима присуствују представници Локалне 

самоуправе; 

- Организовање приредби и манифестација у школи на којима присуствују 

представници Локалне самоуправе и обрнуто... 

4.4. Сарадња са широм друштвеном заједницом 

 



 

 

У првом полугодишту школске 2017/2018. године остварена је двосмерна сарадња 

са следећим институцијама друштвене средине: 

 

- Школска управа Нови Сад – континуирана сарадња; 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја- праћење измена и допуна 

закона, учешће у пројектима...; 

- Покрајински секретеријат за образовање, прописе, управу, националне мањине- 

националне заједнице- учешће у пројектима; 

- Дом здравља- систематски прегледи и прегледи код зубара; 

- Центар за социјални рад „Дунав“- слање дописа  и мишљења за поједине ученике, 

сарадња везана за породице које су у евиденцији;  

- Црвени Крст Инђија- ликовни и литерарни конкурси- ликовни и литерарни 

конкурси (ликовни конкурс „Крв живот значи“); 

- Вртић "Бошко Буха" Инђија- информације о предшколцима, учешће у приредбама 

(Светосавска академија); 

- ОШ и СШ општине Инђија- стручна усавршавања (Семинар „Превенција насиља и 

злостављања деце путем ИКТ-а“ у сарадњи са ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ из 

Новог Сланкамена, два запослена послата на семинар „Методе и технике 

интерактивне наставе“ у ОШ „23. Октобар“ из Голубинаца...), приредбе, 

манифестације; 

- Месна заједница; 

- КУД "Паја Зарић" Нови Карловци- приредбе, манифестације; 

- Српска Православна Црква- организован одлазак наших ученика на велике верске 

празнике; 

- Манастир Светог Марка- Водице- организовање излета; 

- Клуб књижевника »Павле Марковић Адамов» Нови Карловци- радови наших 

ученика у Зборнику „Пламичак“ 

- Градска библиотека у Новим Карловцима- учлањење наших ученика, организоване 

посете; 

- Спортски центар Инђија- спортска такмичења; 

- Културни центар Инђија- приредбе, манифестације. 

 

 

5) ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ 

 

5.1.Управљање финансијским ресурсима 

 

Директор школе, у сарадњи са шефом рачуноводства, користио је и надзирао 

финансијске токове, приходе и расходе, као и примену буџета школе. Управљао је 

финансијским токовима, издавао благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.  

  

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

 



 

 

У току првог полугодишта школске 2017/2018. у школи је урађено следеће: 

 

- Купљен намештај за једну учионицу; 

- Уградња прозора на новом санитарном чвору који је још у процесу изградње; 

- Стављање изолације и малтерисање новог мокрог чвора са спољне стране; 

- Набавка керамичких плочица за нови санитарни чвор; 

- Набављена наставна средства за већину наставних предмета, у виду постера и 

плаката; 

- Набављено 29 нових наслова за школску библиотеку; 

- Набављено 19 наслова за школску библиотеку намењених деци/ученицима који 

наставу похађају по ИОП-у 

- Школске учионице украшене паноима и дечјим радовима 

- Школски ходници оплемењени зеленилом и паноима. 

 

 

6)  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 

Остварено је праћење измена Закона у основном образовању и васпитању, радних 

односа, финансија и управног поступка као и подзаконских аката. Законски захтеви су 

испоштовани при управљању и руковођењу установом.  

Такође је припремљен Правилник о сталном стручном усавршавању унутар школе 

који је усвојен на Педагошком колегијуму почетком школске 2017/2018. године, а 

презентован на седницама Савета родитеља и Школског одбора. 

Инсистирано је на поштовању прописа и општих аката школе, као и на вођењу 

установљење документације.  

 

 

 

 

 

  Директор 

Сава Опачић 


