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Рад директора школе у школској 2021/22.  године  остварен  је  

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/старатељима, органом  

управљања, репрезентативним  синдикатима  и  широм  

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 

 

       Све потребне активности у вези са планирањем рада у овој школској 

години обављене су у августу месецу 2021.године. Усвојени су планови 

свих школских тимова и Педагошког колегијума, планови рада 

стручних већа, као и планови осталих чинилаца школског живота. 

Усвојени су Глобални и оперативни планови редовне и изборне наставе, 

као и ваннаставних активности, План ИОП-а, као и План Припремног 

предшколског програма и продуженог боравка. Усвојен је Распоред 

часова за текућу школску годину. Сви планови су прилагођени 

околностима изазваним епидемијом вируса Ковид 19, а по препоруци 

МПНТР. 

Координатори за вођење Едневника су обавили потребне припреме за 

успешно вођење овог дневника, оформили одељења и дали потребне 

инструкције наставницима. 

Пилот пројекту МПНТР „Обогаћен једносменски рад“ је и ове школске 

године реализован у нашој школи, те су за исти припремљени Елаборат 

и појединачни планови наставника. Од стране МПНТР за овај пројекат 

је одобрено 3 наставника, 1 сервирка и 1.5 домар ложач и 0.7 чистачица. 

Устројен је начин вођења евиденције и оформљени су наши дневници, 
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које су израдили ученици на часовима Штампе, која је реализована кроз 

овај пројекат. 

Усвојен је План рада ученичке задруге „Весели основац“, подељена 

задужења и договорен начин обављања свих активности које се 

реализују у оквиру ученичке задруге. 

Планирали смо активности са школама из окружења „Крсте Петков 

Мисирков“ – Радовиш, Македонија и „Мокро“ – Пале, БиХ. 

 

1.2. Организација  установе 

 

        Пре почетка наставне 2021/22. године креирана је организациона 

структура школе, извршена је систематизација радних места  путем 

израде 40-часовне радне недеље и образована стручна тела и тимови: 

Сручни актив за развој школског програма, Стручни актив за школско 

развојно планирање, Педагошки колегијум, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за професионалну оријентацију, Тим за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања, Тим  за  формирање  базе  

података  о  стручном  усавршавању  запослених, Тим за 

самовредновање и вредновање рада школе, Тим за школски сајт и 

маркетинг, Тим  за развој компетенција запослених, Тим за развој 

установе, као и Тим за Обогаћени једносменски рад.  

 

Сви  запослени су упознати са организационом структуром школе и свог 

радног места. Лично или преко помоћника директора координирам рад 

стручних органа, тимова и појединаца у установи и обезбеђујем 

ефикасну комуникацију између њих. 

Пошто  је затворено ИО Пиносава, те смо ученике, који су похађали 

школу у том одељењу преместили у матичну школу и обезбедили смо 

им превоз од куће до школе. Зграду школе у Пиносави користимо за 

потребе ученичке задруге. 

Обогаћени једносменски рад реализујемо након завршеног седмог часа, 

који је предвиђен за ваннаставне активности и по обављеном ручку 

ученика који су се пријавили за овај вид активности, а који финансира 

општина Велика Плана.  

Због имплементације ОЈР, школа ради у једној смени како у матичној 

школи, тако и у издвојеним одељењима. 
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1.3. Контрола  рада  установе 

 

       Контролу рада установе сам обављао присуствовањем састанцима 

тимова, Одељењским и Наставничком већу као и обиласком наставе. 

Све полугодишње извештаје сам прочитао и дао смернице за отклањање 

недостатака најпре у самим извештајима (нису детаљни и често не 

одговарају на тему, већ писани по устаљеним клишеима), а и у 

извештавању свих наставника, на основу којих председници тимова 

праве коначни извештај. Ради лакше комуникације оставили смо мејл, 

који смо формирали у време трајања пандемије, коме приступају сви 

запослени, те на гугл диску остављају планове, извештаје и остало што 

је у датом тренутку неопходно. 

 

 

 

1.4. Управљање  информационим  системом  установе 

 

        Директор школе је путем огласних табли у школи и усменим путем 

на састанцима са запосленима, обезбедио да сви запослени буду 

правовремено и тачно информисани о свим важним питањима живота и 

рада установе. Родитељи  ученика  школе  се  обавештавају  путем  

огласне  табле  за  родитеље  а  ученици  путем  књиге  обавештења  и  

огласне  табле  за  ученике. Такође, све  структуре    рада  у  школи  као  

и  шира  јавност могу  се  информисати  путем  школског  сајта. 

Сви родитељи су добили приступне шифре за едневник тако да се и на 

тај начин могу информисати о свакодневним активностима свог детета.  

 

1.5. Управљање  системом  обезбеђења  квалитета  установе  

 

       У школи  су припремљене  анкете  за  самовредновање предвиђених 

области  које  ће  бити  спроведене  током  школске године. 

На  почетку  наставне  2021/22. године  урађени  су  иницијални  тестови  

знања  са  циљем  увида  у  поуздано  знање  ученика  и  бољег  

планирања  савладавања  новог  градива. Од децембра месеца у школи 

се врши инсинуација завршног тестирања из предмета који се полажу на 

крају 8.ог разреда. 

У  школском  простору  је  појачано  дежурство  наставника са  циљем  

веће  безбедности  ученика  и  очувања  школске  имовине.  

У  свакој  смени  ангажовани  су: главни  дежурни  наставник, дежурни 

наставници у зградама, кухињи и школском дворишту.  
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Уместо дежурног ученика уведено је дежурство помоћних радника, који 

имају задатак да евидентирају сваког ко уђе у зграду. 

 

 

2) Праћење  и  унапређивање  рада  запослених 

 

 
2.1. Професионални развој запослених 

 

Наставници су и ове школске године реализовали интерно усавршавање 

на основу својих личних планова, о чему документација постоји код 

Тима за професионални развој запослених, а број сати стручног 

усавршавања је сваком наставнику предочен на крају школске године 

Потврдом, коју издаје школа, а која обухвата како стручно усавршавање 

у установи тако и ван установе. Током ове школске године реализовали 

смо само један семинар, а мали део наставника је поред овог семинара 

похађао још неки. Наставници су нарочито били активни на 

семинарима, у организацији пројекта Чувам те. 

Замерку за интерно усавршавање истакао сам свим запосленима, јер је 

по мом мишљењу, сваке школске године заступљен један те исти вид 

стручног усавршавања и на начин, који не доприноси много стварном 

усавршавању наставника. 

 

 

2.2. Унапређивање  међуљудских односа 

 

        У школи се негују добри колегијални и међуљудски односи.        

Константно се трудим да створим радну атмосферу са максималном 

посвећеношћу послу, а са циљем остваривања највиших образовних 

стандарда. При том је присутна толеранција, разумевање, сарадња, 

тимски рад. Сарадња коју смо успоставили са основним школама из 

окружења огледала се у радној посети обеју школа, реализоване код нас 

поводом прославе нашег Дана школе, а у периоду од 29.маја до 1. јуна. 

Организовали смо образовне радионице, такмичење у припремању 

хране, спортске игре, обилазак културно-историјских знаменитости 

нашег краја, као и посету Пољопривредно-ветеринарској школи у 

Свилајнцу и приордњачком музеју у Свилајнцу. Гости су заједно са 

нашим запосленима и ученицима обишли све наше школе, као и 

воћњаке на којима се заснива рад наше ученичке задруге. С обзиром на 
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то да школа из Мокрог има сличне ваннаставне активности, разменили 

смо искуства и планирамо да заједнички учествујемо у будућим 

пројектима. Ово дружење је реализовано не само на нивоу запослених, 

већ смо ученика обеју школа. У априлу су наши запослени и ученици 

били гости школе у Мокром где смо присутвовали јавном часу везаном 

за страдање српског народа у Другом светском рату од усташког терора, 

присуствовали смо њиховим образовним радионицама и обишли смо 

културно-историјске знаменитости њиховог краја на Јахорини, 

Требевићу, Сарајеву. Ове посете сматрам корисним за развој добре 

сарадње и развој међуљудских односа не само унутар нашег колектива 

већ и размену примера добре праксе са братским народима из окружења. 

Са гостима из иностранства сам организовао и радни састанак код 

председника наше општине, где смо ми из школа, разменили искуства са 

запосленима у ошштинским структурама. Овај састанак је био веома 

плодан јер смо дошли до информација, које раније нисмо познавали, а 

тичу се функционисања школства у окружењу. 

  

 2.3. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање 

запослених  

 

 У току школске године нису посебно вредновани резултати рада 

запослених, из разлога постојања пандемије изазване корона вирусом, те 

није било ни посебног награђивања запослених. Истакао бих као 

квалитетан рад наставника, који су учествовали у организацији и 

реализацији манифестације Зеленишијада, којој су приствовале школе 

из окружења, као и представници општине и Школске управе.  

 

 

3) Руковођење васпитно-образовним процесом  у  школи 

 
3.1. Развој културе учења 

 

       Промовишем вредности учења, ослањајући се и на лични пример и 

развијам школу као заједницу целоживотног учења. Просветни радници 

имају улогу васпитача деце и омладине, те имају широко образовање, не 

само ужестручно. Пратм савремена кретања у развоју образовања и 

васпитања, константно се стручно усавршавам и своја знања преносим 

наставницима и стручним сарадницима. Ученике подстичем на учење и 

тежњу ка високом и широком образовању, укључивање у рад секција за 
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време наставне године али и у време распуста. Путем Ђачког 

парламента и учешћем у раду Школског одбора омогућавам да ученици 

партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука. 

Обогаћен једносменски рад и ученичку задругу сматрам као добру 

могућност да ученици развијају тежњу ка предузетништву, позитиван 

однос према раду, те у том правцу и реализујем једну од радионица са 

ученицима осмог разреда у матичној школи и у издвојеном одељењу.  

У овој школској години како ученици тако и наставници су имали 

прилике да се упознају и да спроведу један нови облике наставе и учења 

а то је учење на даљину путем платформе гугл учионице, вибера као и 

коришћењем тв програма. Пројекат мини врт домаћих животиња је у 

овој школској години је почео са радом. Уређени су објекти за 

животиње, набављене животиње, одређени су запослени, који о њима 

брину, те учитељи у врту изводе наставу са ученицима, а у врту 

реализујемо и неке од радионица из Обогаћеног једносменског рада. 

Назив овог врта је „Весела фарма“. У Ракинцу смо имплементирали Врт 

лековитог биља, повртњак и стакленик, у којима се гаје биљне културе, 

са којима се упознају ученици на редовној настави очигледном 

наставом, а такође исте користимо и за реализацију радионица 

Обогаћеног једносменског рада и делатност ученичке задруге. 

Сматрам да је ово начин развијања очигледне наставе, непосредног рада 

ученика и наставника и развијање међупредметних компетенција и 

предузетништва код ученика, те ћу инсистирати на реализацији сличних 

идеја и у наредном периоду. 

 

 

 

 

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

 

        Осим  појачаног  дежурства  наставника у  школском  простору, у  

циљу  стварања  безбедних  услова  за  учење  и  развој  ученика,  у  

школи  је  током  првог  полугодишта  комплетирано  опремање  паноа  

и  зидних  површина  материјалом  са  порукама  и  поукама  превенције  

насиља  што  је  приредио  Тим  за  превенцију  насиља. Органи МУП 

одржавају предавања ученицима првог, четвртог и шестог разреда о 

безбедности и заштити у школи и на путу од куће до школе.  Током 

трајања пандемије изазване вирусом Ковид 19 у школи сам обезбедио 

дезинфекциона средства, заштитне маске и рукавице за ученике.   
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 3.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног 

процеса у школи  

 

        Промовишем иновације и подстичем наставнике и стручне 

сараднике да  користе савремене методе и технике учења, и примењују 

савремене технологије у образовно-васпитном процесу. Такође 

подржавам наставнике да подстичу ученике да развијају сопствене 

вештине учења. У сарадњи са наставницима обезбеђујем да настава и 

ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање 

функционалних знања  и развој здравих стилова живота. Настојим да 

развијам самоевалуацију свог рада као и самоевалуацију рада 

наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења, што 

често не даје завидне резултате. 

 

 

 

 

3.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно- васпитном  

процесу 

 

       У сарадњи са одељењским старешинама, развијам прихватање и 

уважавање специфичности и различитости ученика и промовисање 

толеранције. 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. Припремљени програм рада за ове ученике 

предложен је Педагошком колегијуму школе који га је усвојио и након 

тога се приступило његовој реализацији у раду са овим ученицима. 

Током првог полугодишта, у школи су по индивидуализованом плану 

радила 2 ученика. На  крају  првог  и  другог  класификационог  периода  

извршена  је  процена  развојног  статуса  ових  ученика и утврђено да су 

сви остварили планирани ниво постигнућа. 
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3.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

       Константно пратим успешност и напредовање  ученика 

анализирајући резултате на тестовима и увидом у успех ученика на 

крају сваког класификационог периода. Такође подстичем наставнике на 

вредновања и самовредновања која су у функцији даљег напредовања 

ученика. Одлични резултати ученика у учењу или спортским 

такмичењима се посебно похваљују и награђују у циљу стимулисања и 

подстицања ученика на даљи рад и напредовање. Ученици наше школе 

су постигли значајне резултате на окружним такмичењима из 

математике, српског језика, историје и биологије, а имали смо и ученицу 

на републичком такмичењу из биологије. На завршном испиту су 

ученици показали добар ниво усвојености знања током осмогодишњег 

школовања и постигли добар резултат. Бележимо већ две године 

напредак у постизању резултата на завршном испиту. На крају школске 

године је ученик генерације, заједно са мном, присуствовао свечаној 

додели новчаних награда од стране општине у Градској кући у Великој 

Плани. 

 

4) Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом 

управљања, репрезентативним синдикатима и широм 

заједницом 

 
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

 
     Остварујем и даље развијам сарадњу са родитељима у 

индивидуалним разговорима и помоћи при решавању проблема као и у 

раду са Саветом родитеља. Подстичем сарадњу родитеља и наставника у 

циљу добрих партнерских односа у процесу васпитања и развоја 

ученика. Добра сарадња са родитељима се огледа у доброј посећености 

и пружању велике помоћи од стране родитеља приликом реализације 

наших школских манифестација, које посећују ученици из свих 

основних и средњих школа са територије општине Велика Плана. 

 Од  почетка  првог  полугодишта  у  школи  је  установљен  „дан  

отворених  врата“ који  се  реализује  последње  недеље  у  месецу. Тога  

дана  родитељи  могу  присуствовати  часовима  наставе  и  пратити  рад  

наставника  и  ученика.  У истом правцу је и организовање Општинског 

Савета родитеља.  
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Нарочито сам задовољан сарадњом са родитељима током трајања 

ванредног стања изазваног виросом Ковид 19. Родитељи ученика су се 

активно укључили у наставни процес на даљину, обраћали су се 

наставницима за консултације и допринели ефикаснијем завршетку 

школске године у измењеним условима у односу на претходне године. 

 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним 

синдикатима у школи 

 

          Моја сарадња са органом управљања је остварена на седницама 

Школског одбора као и ван седница по потреби. Редовно обавештавам 

орган управљања о новим захтевима васпитно-образовне политике и 

праксе, обезбеђујем податке који омогућавају органу управљања увид у 

резултате постигнућа ученика. Такође обезбеђујем упознавање са 

годишњим извештајем о реализацији васпитно-образовног програма, 

финансијског плана и годишњег плана рада установе. Постигли смо да 

стан који је узурпирала удовица покојног нашег учитеља буде враћен на 

коришћење школи, као и њива око које је спор разрешен са комшијом у 

корист школе. Успели смо да израдимо и пројекат за енергетску 

ефикасност школе у Новом Селу и исти предали Канцеларији за 

енергетску ефикасност, али је иста одбила финансирање пројекта. 

Сарадња са синдикалном организацијом УСПРС је добра а њихов рад је 

у складу са Посебним колективним уговором.    

 

 

 

5) Финансијско  и  административно  управљање  радом  

установе 

 

 
5.1.Управљање  финансијским  ресурсима 

 

      У сарадњи са шефом рачуноводства планирам и надзирем 

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

Управљам финансијским токовима, издајем благовремене и тачне 

налоге за плаћања и наплате.   
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5.2. Управљање  материјалним  ресурсима 

 

            Током  школске  2021/22. године  санирани  су  новонастали  

кварови  у  школској  згради, променили смо котао у школи у Марковцу, 

али нисмо успели да санирамо кварове на електроинсталацији. У свим 

школским просторијама је уведен интернет, набављено је још 10 

лаптопа за потребе наставе, 2 штампача за потребе наставника, као 8 

пројектора са сталцима. Постављене су полице у ИО Пиносава, које се 

сада користи за потребе ученичке задруге, а како би могли да се одлажу 

производи који су њено дело. У Марковцу на површини од 70 ари је 

засађен воћњак, чију већину од 560 садница чини вишња, а остатак је 

различито воће. Како воћњак у Марковцу, тако и у Пиносави је редовно 

одржаван током трајања ванредног стања.  Постављен је систем за 

наводњавање у оба воћњака. Општина је финансирала отпочињање 

радова на реконструкцији фискултурне сале и кухиње у Марковцу, 

уложивши два милиона динара, а да би се завршио пројекта неопходна 

су још 43 милиона динара. У плану је наставак радова на поменутој 

згради у вредности још 5 милиона динара до краја календарске године. 

И даље имамо проблем са фискултурном салом у Марковцу, кабинету за 

информатику и рачунарство и школском кухињом, као и електричним 

инсталацијама јер пројекат који је одобрен од стране Канцеларије за 

инвестициона улагања још 2019. године није реализован. Ове године 

смо од компаније ДИС добили финансијска средства да реализујемо део 

пројекта Справе за вежбање на отвореном, те смо у кругу тих справа 

инсталираи још 3 справе за вежбање. 

     

 

5.3.Управљање  административним  процесима 

 

       У сарадњи са секретаром школе и помоћником директора 

обезбеђујем покривеност рада установе потребном документацијом. 

Старам се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу 

прописане документације. Обезбеђујем тачност административне 

документације и њено систематично архивирање, у складу са законом. 

Припремам извештаје који обухватају све аспекте живота установе и 

презентујем их надлежним органима установе и шире заједнице. 
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6) Обезбеђивање  законитости  рада  установе 

 
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 

Током првог  полугодишта  школске 2021/22. године  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. Школа има 17 одељења 

редовне наставе, једно одељење продуженог боравка и једно 

одељење припремног предшколског програма 

 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

 

У сарадњи са секретаром школе  помоћником директора 

инсистирам на поштовању прописа и општих аката школе као и 

вођењу установљене документације. Поштујемо Стручно 

упутство за организацију рада установе и Правилнике о 

финансирању установе, као и остале законе и законска правна 

акта. 

 

 

 

Извештај сачинио  

Директор школе 

 

Саша Станојевић 
 


