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ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 06.02-31.08.2019. 
 
 

Надлежност и одговорност директора школе огледа се у спровођењу законитости иуспешном 
обављању делатности школе. 

Чланом 126  Закона о основама система образовања и васпитања су регулисана права и обавезе 
директора установе: 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 
Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. 
Послове из надлежности директора школе почео сам да обављам 06. фебруара 2019. године, на 

основу Решења министра просвете, науке и технолошког развоја, Младена Шарчевића, а након 
завршене процедуре расписивања конкурса за избор директора. Посао сам обављaо како према важећим 
законским прописима и обавезама, тако и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.  
годину који је усвојен у току претходног руководства. 

На почетку школске године је Школски одбор усвојио Програм рада директора школе који се 
састоји из следећих садржаја: 
   - програмирања 
   - организације рада школе 
   - руковођења радом школе 
   - евалуације 
   - педагошких инструкција 
   - усмеравања међуљудских односа 
   - истраживања и 
   - осталих послова 
 

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе; 

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег 

вредновања,остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног 

рада; 

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тихсредстава, у складу са законом; 

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких 

активности ученика; 

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и 

педагошке праксе и предузимамере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и 

стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника, 

васпитача и стручнихсарадника; 

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, 

као и других инспекцијскихоргана; 
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12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру 

јединственогинформационог система просвете; 

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге 

законске заступнике, стручнеоргане и органе управљања о свим питањима од интереса за рад 

установе у целини; 

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без 

права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и 

саветом родитеља; 

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим 

законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених, 

у складу са овим идругим законом; 

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос; 

 

 
1) Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности 

установе 
 

Пре почетка школске 2018/19. године, претходно руководство, организовало је рад школе тако што су 

утврђене организационе шеме рада школе (органи, редовна настава, секције, службе). Подељена су 

задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље, извршена подела предмета и разреда на наставнике, 

допунске, додатне и слободне активности, планови и програми стручних органа. Разрађена су 

овлашћења одељењских старешина, секретара, педагога, обрачунско финансијског радника према 

Школском календару за школску 2018/19. годину.  

Приликом преузимања дужности директора, затекао сам 30 одељења од првог до осмог разреда и 

укупно 721 ученик. Од 06. фебруара 2019. из школе је исписано 26 ученика.    

 
 

2) Обезбеђивањe квалитета, самовредновањa и стварање услова за спровођење спољашњег 
вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног 

рада 
 

Све програмске структуре рада школе су израђене и усвојене у сарадњи са наставницима, 
стручним сарадницима и стручним службама школе у законском року, као што је: Годишњи план рада 
школе за 2018/19. годину, Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2017/18. 
годину, Извештај о раду директора и раду школе за 2017/2018. годину, Извештај о остваривању 
Развојног плана за школску 2017/2018. годину, Извештај о реализацији плана стручног усавршавања, 
Извештај о самовредновању рада школе за школску 2017/2018. годину, Анекс школског програма за 
школску 2018/19-2021/22. годину, Програм и план стручног усавршавања запосленихза школску 
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2018/19. годину и Измену и допуну статута школе. Документа су презентована Наставничком већу, 
Савету родитеља,Ученичком парламенту и дати су на усвајање и доношење  Школском одбору. 

Учествујем у самовредновању школе. У току првог полугодишта школске 2018/19. године смо 
пратили кључну област: Подршка ученицима. Током маја месеца са педагогом и наставницом 
Александром Димитров, завршили смо обуку у вези са самовредновањем коришћењем СЕЛФИ 
инсрумента. 

 
 

 
3) Старање о остваривању развојног плана установе 
 

Пратим реализацију активности планираних Школским развојним планом. Извештај о праћењу 
реализације Развојног плана школе саставни је део Извештаја о реализацији годишњег плана рада 
школе. 

Из 5. области етос се, у току првог полугодишта школске 2018/19. године, радило на побољшању 
естетског уређења школе и унапређењу сарадње школе са родитељима.  

 
 
5.1. Углед и промоција школе  
 

 Обележавање значајнијих датума: Обележен Европски дан језика на часовима језика; Реализација 
активности поводом Дечје недеље (ученичке радионице, посете сеоској библиотеци, Месној 
заједници, Геронтолошком центру, спортска такмичења, ликовна колонија, приредба, журка) 
 

 Такмичења: „Причајте дуго и с љубављу, али само лепе ствари“  на традиционалном пролећном 
конкурсу награђено је троје ученика нижих разреда „Боје и мириси топле и ране јесени“; учешће 
на Сусрету рецитатора на мађарском језику; Домаћини Окружног школског такмичења 
јужнобачког округа у одбојци за девојчице; учитељица и ученици 4. разреда учествовали на 
сусрету рецитатора на русинском језику; Окружно такмичење у стрељаштву у Новом Саду; 
Домаћини Општинског такмичења из ТиО и ТиТ (четири прва, једно друго и три трећа места); 
Општинско такмичење из Српског језика и језичке културе (три прва, четири друга и једно 
треће место); Математика-окружно такмичење-4. разред (друго место);  Математика-окружно 
такмичење-5. разред (два трећа места); Хемија-окружно такмичење (друго место, 7. разред); 
Спровођење такмичења у школи и учешће ђака у математичком такмичењу „МИСЛИША“; 
Републичко ткмичење из Русинског језика (једно прво и једно друго место, 7. и 8. разред); 
Окружно такмичење из Српског језика и језичке културе (5. и 7. разред друго и треће место, а 
за 8. разред друго и треће место); Учешће на Републичком такмичењу из Технике и технологије 
у Параћину (ученик 5. разреда); Учешће на Републичком такмичењу у шаху у Пироту (нашу 
школу представљале су две ученице); Домаћини међународног WILLKOMMEN такмичења из 
енглеског, немачког и француског језика за ученика основних и средњих школа општине 
Врбас; Репбличко такмичење из Српског језика и језичке културе у Тршићу (нашу школу 
представљало је троје ученика 8. разреда); Републичко такмичење из Историје одржано у Нишу 
(школу је представљао ученик 7. разреда); РТС крос. 

 Изложбе–изложени радови ученика поводом Европског дана језика, Дечје недеље, славе Светог 
Николе, Божића, Нове године; Милетићевих дана и успешно организована новогодишња продајна 
изложба; Организована је и Ускршња продајна изложба. 

 Ваннаставне активности: „Сандуче поверења“; Реализован сусрет ученика с писцима на 
русинском језику у школи; Радионице у оквиру сарадње са Полицијском станицом у Врбасу на 
тему „Интернет и друштвене мреже“ и „Превенција и заштита деце од трговине људима“; 
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Сарадња са ОО Црвеног крста на тему о трговини људима; Сарадња са Филозофским 
факултетом, департманом за Психологију у оквиру израде докторске дисертације Илије 
Миловановића на тему „Чиниоци и ефекти математичке анксиозности на раном основношколском 
узрасту“; Предавање "И ми смо ту" Друштва инвалида Врбаса, о укључености у друштво, 
прихватању, разумевању и положају особа са инвалидитетом. 

 Ваншколске активности: Ученици наше школе који факултативно изучавају Русински језик, са 
својом наставницом учествовали су на драмском меморијалу «Петро Ризнич Ђађа» у Руском 
Крстуру; Хуманитарни конецерт МИЛЕТИЋ ЗА ИСИДОРУ (27.06.2019) - садашњи и бивши ђаци 
послали су ноте љубави и подршке колегиници и професорици Исидори Недовић, наставници 
Основне музичке школе која је оболела од канцера. Током хуманитарног концерта прикупљено је 
52.040,00 динара;  

 Промоција  школе: У марту месецу оформљени су страница фејскбук (ОШ „Светозар Милетић“ 
Вrбас) и инстаграм профил (os_miletic_vrbas); У часописима „Руске слово“ и „Заградка“ објављени 
литерарни и ликовни радови наших ученика; У јулу месецу почела је израда званичног сајта школе 
www.svetozarmiletic.com (постојећи је користио бесплатну платформу, недовољну за складиштење 
материјала); Директор школе у периоду од фебруара до краја марта презентовао је школу на 
Телевизији „Бачка“ и то приликом организовања Окружног такмичења у одбојци за девојчице 
јужнобачког округа, Сарадње са ОО Црвеног крста Врбаса на тему трговине људима и приликом 
организовања Дана школе. 

5.2. На пољу естетског уређења школе радило се првенствено на оплемењивању простора 
цвећем, паноима едукативног и информативног карактера и паноима на којима су изложени дечији 
радови. У ходнику школе уређен је еко кутак. Реализоване су акције уређења дворишта и парка у 
сарадњи са Саветом родитеља. Три учионице реновиране су кречењем, фарбањем и постављањем 
плочица (вредност инвестиције је 310.000 динара). Зборница је  од 14. до 21. фебруара 2019. комплетно 
реновирана постављањем огласних табли, кречењем, фарбањем. Учионице су допуњене недостајућим 
ормарима и завесама.  

 
5.3. Сарадња 
Организован је час сарадње за сваког наставника са родитељима. Распоред сарадње је доступан 

родитељима на огласној табли школе. Организован је Дан отворених врата када родитељи, односно 
старатељи могу да присуствују образовно – васпитном раду. Школа је сарађивала са родитељимаи 
организовањем хуманитарне акција у којој су родитељи узели велико учешће и допринели успеху ове 
акције. Уочава се велика спремност родитеља да сарађују и допринесу успешности ових акција. Редовно 
је ажурирана ФБ страница и инстаграм профил наше школе, где се објављују све неопходне 
информације родитељима и ученицима наше школе, извештаје о акцијама и резултатима и успесима 
наших ученика, позиве за добровољним акцијама и донацијама, као и похвале свим учесницима акција и 
ученицима који су постигли успеха на такмичењима.  Од постављења на место директора, 6.2.2019, 
функционише инстаграм профил, фејсбук страница, а од јуна и интернет сајт школе.  

Реализовано је по 4 родитељска састанка у сваком одељењу и 5 састанака Савета родитеља.  

 

У оквиру унапређења људских ресурса и остао  је стручни кадар који сам преузео након доласка 

на место директора установе. 

Од јануара 2019. године дошло је до замене наставника Верске наставе, доласком Бојана 

Николића, дипл. теолога уместо Вере Тубић која користи породиљко одусутво.  

У оквиру унапређења материјалних ресурса, набављена је фритеза за кухињу (вредност 

донације 12.000,00), сетови кухињских крпи, две лопте, два лаптоп рачунара (донација „Генерације 
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1984“, бивших ученика школе). Средствима добијеним издавањем фискултурне сале, реновирана је 

зборница (18.085,71 динара), уплаћен је превоз на наставничку екскурзију, израда промотивног 

материјала о школи, похвала, диплома и налепница (16500,00); . 

У оквиру ресурса локалне средине, користили смо спортски терен градског стадиона ЦФК 

«Драго Јововић» за реализацију РТС кроса, присуствовали сусрету са песницима у Народној библиотеци 

«Данило Киш», учествовали смо на ликовним и литерарним конкурсима.. Наши ученици су чланови 

КПД «Карпати», ФК «Врбас». Доста ученика су чланови Кошаркашког клуба «Олимп» Врбас, 

Рукометног клуба Врбас, Карате клуба Врбас, Пливачког клуба «Делфин» Врбас, Пливачког 

клуба«Бјелица» Врбас и Омладинског џудо клуба из Врбаса, или су и ученици Основне музичке школе у 

Врбасу. 

Постигнућа ученика – Друго полугодиште 2018/19. године просечна оцена ученика од 2. до 8. 

разреда је 4,35, а наши ученици су поред редовне наставе учествовали и у ваннаставним и ваншколским 

активностима. Одличан успех остварило је 329, врло добар 184, добар успех 112, а 9 ученика упућени су 

на полагање поправног испита (осморо са једном и један ученик са две негативне оцене). У складу са 

жељама ученика, на основу анкете која је спроведена у септембру 2018. године, ученици су распоређени 

у 8 секција нижих разреда и 9 секција виших разреда. 

 
 
 

4) Одлучивање о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одобравање и 
наменско коришћење тих средстава 
 

У сарадњи са шефом рачуноводства планирао сам и управљао финансијским токовима. 
Контролисао сам финансијске извештаје, приходе и расходе и издавао благовремене и тачне налоге за 
плаћања. Средства су коришћена у складу са финансијским планом који сам затекао. 

 редовно су одржаване: паник светла, инсталације водовода,канализације, столарије, ситни 
браварски радови и извршене су разне ситне поправке ушколи; 

 

 

 
5) Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима 

 
Сарадња школе са радним, културним и спортским организацијама у месту и општини је добра. 

Захваљујући сарадњи са друштвеном средином у нашој школи су се одвијале следеће активности: 
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 Садржај рада Датум Носилац 

 

 Математичко друштво «Архимедес» 

Београд - МИСЛИША 

14.03.2019. Директор 

 Предавање "И ми смо ту" Друштва инвалида Врбаса, о 
укључености у друштво, прихватању, разумевању и положају 
особа са инвалидитетом, одржао је Бранко Булајић, који је био 

ђак наше школе.   

03.04.2019. 

Директор, 

Друштво 

инвалида 

Врбаса 

 

 Друштво за Русиниски језик и 

културу (десето међуокружно такмичење) 

06.04.2019. 

Друштво за 

Русински језик 

и културу 
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„Шта знаш о саобраћају“, такмичење  

07.04.2019. 
Општина 

Врбас 

 

 КУД „Карољ Сирмаји“, Секција за 

ручни рад „Златни клас“ 

08.04.2019. КУД 

 

РТС крос     

10.05.2019. Директор 

 

 Међународно 

WILLKOMMEN такмичења из енглеског, немачког и француског 

језика за ученика основних и средњих школа општине Врбас 

18.05.2019. 

Директор, 

Ј. Марјанац, 

наставница 

Енглеског 

језика 
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Вајарски атеље «Тера два» 

20.05.2019. КЦ Врбас 

 «РОД» Врбас -    

    

 

Хуманитарне акције: 

 Ускршња продајна изложба – прикупљено 140.000,00 које су уплаћени за радове на постављање 

плочица као сагласност свих учитељица да се донира:  

 Хуманитарни концерт „Милетић за Исидору“ – прикупљено 52.040,00 динара 

Конкурси, такмичења – учешћа и награде: 

Општинско такмичење из Биологије  
7. разред 

Лука Јеврић, 1. место 
Сара Шуваков, 3. место 

8. разред Тијана Вученов, 1. место 

Општинско такмичење из Историје  

5. разред 
Ружица Хрњез, 2. место 

Марија Алексић, 3. место 

6. разред Ана Марић, 3. место 

7. разред 
Лука Јеврић, 1. место 

Антониј Контра и Ана Перовић, 3. место 

8. разред 
Сташа Алексић, 1. место 
Тијана Вученов, 2. место 

Маша Божић, 3. место 

Општинско такмичење из Географије 7. разред Мијат Глушац, 3. место 

Општинско такмичење из Хемије 
7. разред Антониј Контра и Лука Јеврић, 1. и 2. место 

8. разред Страхиња Вигњевић 

Општинско такмичење ТиО и ТиТ 5. разред Сергеј Вученов и Дуња Наумов, 1. место 
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Моделарств
о 

Јован Поповић и Новак Тепавчевић, 1. место; 
Петар Родић, 2. место; Василије Илић и 

Андреј Киш, 3. место 

7. разред Лука Нинковић, 3. место 

8. разред Игњат Бјекић, 1. место 

Општинско такмичење из Српског 

5. разред 
Марија Алексић, Николина Драгачевић и 

Корина Глушац, 1. место; 
Матеја Продановић, 2. место 

6. разред 

Александар Мишевски и Нина Милетић, 1. 
место; 

Теодора Савовић, Лена Добриловић, 
Вукашин Грујић и Лана Ајдуковић, 2. место 

7. разред 
Сара Шуваков и Лука Јеврић, 2. место; 
Лана Пејин и Антониј Контра, 3. место 

8. разред 
Сташа Алексић, 1. место; 

Сара Миљанић, Тијана Вученов и Игњат 
Бјекић, 2. место 

Окружно такмичење из Математике 4. разред Лазар Мијатовић, 2. место 

Окружно такмичење из Математике 5. разред Корина Глушац и Марија Алексић, 3. место 

Окружно такмичење из Хемије 7. разред Лука Јеврић, 2. место 

Окружно такмичење из Русинског јзк. 5-7. разреда 
Мирослав Колошњаји, 1. место; Иван Сегеди 

и Ана Чизмар, 2. место 

Окружно такмичење из Српског јзк. 

5. разред 
Марија Алексић и Корина Глушац, 2. место 

Николина Драгачевић и Матеја Продановић, 
3. место; 

6. разред Лена Добриловић, 2. место 

8. разред 
Сташа Алексић и Тијана Вученов, 2. место; 

Реља Брдар, 3. место 

 

 
6) Организовање и извршавање педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-
васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада 
наставника, васпитача и стручног сарадника 

 
 

Педагошко инструктивни рад и саветодавни рад огледао се кроз помоћ наставницимана 
припремању образовно-васпитног рада, упутству у реализацији ИОП-а, упутства за попуњавање 
дневника рада и матичних књига, помоћ наставницима у извођењу наставе, кроз набавку дидактичког 
материјала и опреме. 

Директор школе је: 
- обилазио часове са циљем упознавања квалитета припреме наставника за наставу; 
- посећивао наставу са предходним договором; 
-обављао индивидуални рад са наставницима са циљем пружања помоћи у програмирању и  

припремању за наставу; 
- пратио реализацију предметне наставе у одељењима четвртог разреда; 
- обављао саветодавни рад са ученицима; 
- обављао саветодавни рад са родитељима ученика; 
-обављао инструктивни рад са стручним активима. 
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Активно учествујем у праћењу напредовања ученика којима је потребна додатна подршка у 
раду, као и на стварању и унапређивању услова за инклузивно образовање. 

Сви непосредни извршиоци у настави се редовно припремају за рад. Настава је продуктивна и 
ефикасна, добро организована, без посебних недостатака у целини као и у раду сваког појединца. 

Допунска настава је благовремено организована из свих предмета где је била потребна и дала је 
солидне резултате код ученика који су је похађали. 

Рад са даровитим ученицима је организован кроз додатну наставу од III до VIII разреда. 
 

 
7) Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања 
наставника, васпитача и стручногсарадника 
 

У сарадњи са координатором тима за стручно усавршавање, константно је праћено стручно 
усавршавање запослених радника школе.  

За усавршавање  ван установе,  тј. по Каталогу стручног усавршавања, укупан број сати (бодова) 

за друго полугодиште износи  216.  За тај број бодова постоје докази тј. сертификати.   

Учешће у раду једног семинара узело је 17  наставника, библиотекар и педагогшколе. 

Гледајући по компетенцијама на нивоу школе запослени су највише усавршавали К3 -  

компентенцијеза подршку развоју личности ученика. 

У раду сертификованих трибина, саветовања, конференција, промоцији уџбеника  учествовало је 

15  наставника.   

 У оквиру националног пројекта „2000 дигиталних учионица“ тринаест наставника прошло је 

дводневну обуку која је организована у нашој школи (седам учитељица првог и другог разреда и шест 

предметних наставника шестог разреда). 

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни 

сарадници су реализовали и у установи у којој су запослени. Стручно усавршавање наставника у 

установи реализовано је  кроз следеће облике: 

1) Планирањем и организовањем посета ученика културно-образовним установама ( у току    

Дечије недеље посете: Народној библиотеци  „Данило Киш“ 

2) Организација радионица  

3) Учешћем на литерарним и ликовним конкурсима  

4) Учествовањем у разним пројектима (Ускршња продајна изложба ) 

5) Организација и учешће на РТС кросу 

6) Сарадња са локалном заједницом, сусрет са песницима. 
 

8)   Предузимање мера у случајевима повреда забрана из чл. 110 до113. овог закона и недоличног       
       понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике 

 
Водио сам рачуна да се примењује Правилник о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности и 
Правилник о протоколу  поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и 
пратио сам рад Тима за заштиту од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања. 

Сви актери су Упознати са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности и Правилником о 

протоколу  поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Првенствено 

радило се на превентивним мерама – Појачано је дежурство наставника за време свих одмора, у оквиру 
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свих Одељењских заједница организовали смо дискусије /радионице на тему конструктивног решавања 

сукоба и како избећи вршњачко насилништво, у холу школе постављен је пано на тему толеранције и 

ненасиља,укључен је већи броја ученика у ваннаставне активности и ученичке секције,организован је 

спортски дан у оквиру прославе Дана школе, у циљу фер игре. На часовима Грађанског васпитања и 

часовима одељењског старешине, одржане су радионице на тему вршњачког насиља. Активно 

учествујемо у интерсекторској сарадњи у општини Врбас. Сарађујемо по питању насиља са осталим 

секторима: ЦСР, општинска управа, МУП, Здравствени центар. 
Константно смо пратили заједно са педагошком службом школе непримерено понашање 

ученика. Кроз појачан васпитни рад успели смо да променимо понашање појединих ученика наше 
школе. 

Константним разговорима, са педагошком службом, родитељима школе, израдом 
индивидуалних планова заштите за поједине ученике наше школе успели смо да променимо понашање и 
размишљање већег броја ученика наше школе. У школи су строго забрањене активности којима се 
угрожава или омаловажава било чији идентитет и строго су забрањена страначка окупљања. 

Због учињене повреде забране из члана 83 став 3.7 Закона о основама система образовања и 

васпитања водио сам васпитно дисциплински поступак против ученика Н.Ј, А.Т и Д.Д, ученика 8-4 

разреда одељења наше школе. Поступак је обустављен због позитивних промена понашања ученика 

након спроведеног појачаног васпитног рада.  

Није било пријављених случајева недоличног понашања запосленог, нити негативног утицаја на 

децу и ученике од стране запослених. 

 
9) Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника,  
    као и других инспекцијских органа 

 
У току другог полугодишта школске 2018/2019. године, школу је посетио Просветни инспектор. 

Инспекцијски надзор је спроведен у присуству директора и секретара школе. О инспекцијском надзору 
је обавештен Школски одбор, Наставничко веће и Савет родитеља. 
 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац.мањ.-нац.заједнице 
Просветна инспекција-Редован инспекцијски надзор 

Време вршења надзора 04.04.2019. 
Број наложених мера 1 
Број бодова у надзору 
и степен ризика 

99.30%, степен ризика: незнатан 

Извршене мере Све наложене мере извршене 
 
 
10) Старање о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у  
     оквиру јединственог информационог система просвете 

 
У оквиру јединственог информационог система просвете, Доситеја, старао сам се да се 

благовремено и тачно уносе подаци везани за рад школе, сваког месеца радовно смо ажурирали податке 
које се тичу промена у наставном, ваннаставном кадру и о ученицима школе. У оквиру Доситеја заједно 
са секретаром школе уносио сам, евидентирао и пратио функционисање система. Редовно сам 
достављао обрасце надлежној Школској управи. 
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11) Старање о благовременом објављивању и обавештавањузапослених, ученика и родитеља  
       односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад    
      установе и ових органа 
  

У оквиру интерног маркетинга и обавештавања ученика, родитеља односно старатеља,школа 
користи огласну таблу путем које своје ученике и наставнике информише о својој делатности и текућим 
питањима. Школа је у току године организовала изложбе радова ученика из области ликовне културе. 
Изложбе су организоване уоквиру Дана школе, као и приликом обележавања значанијих датума. 

У оквиру екстерног маркетинга на информисању и приказивању делатности школе у средствима 
јавног информисања бележимо следеће активности: 

- Часопис за децу на русинском језику „Заградка“ редовно објављује литерарне и ликовне радове 

наших ученика који изучавају Русински језик. 

- Директор је давао изјаве о раду наше школе и ангажовању додатне подрше појединим 

ученицима за Телевизију „Бачка“, а емитовани су извештаји о сарадњи са ОО Црвеног крста где је 

школа укључена у радионицу у оквиру теме о трговини људима, као и прилог о пролави Дана школе; 

 
Тим за интернет презентацију школе и дигиталну обраду података који је оформљен крајем јуна 

редовно ажурира и припрема материјал за нови сајт наше школе: www.svetozarmiletic.com.  ФБ страницу 
и инстаграм профил наше школе редовно ажурира директор школе објављујући све неопходне 
информације родитељима и ученицима, извештаје о акцијама и резултатима и успесима наших ученика, 
позиве за добровољним акцијама и донацијама, као и похвале свим учесницима акција и ученицима који 
су постигли успеха на такмичењима. Све што се објави на овој страници, објављује се и на сајту школе. 

 
 

12) Сазивање и руковођење седницама наставничког већа, без права одлучивања 
 

Пратио сам прописе на којима се заснива руковођење, упознавао карактеристике наставника и 
других радника, упознавала стилове руковођења и њихову индивидуализацију према члановима 
колектива, сагледавао ефикасност руковођења и учествовао у припреми седница стручних органа. 

Руководећа функција огледала се кроз праћење Закона, Прописа и Правилника за раду нашој 
школи и унапређење међуљудских односа код запослених у циљу унапређивања рада, припремање, 
праћење, присуствовање седницама Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког колегијума, 
Савета родитеља, рад у стручним телима и тимовима, процењивање ефикасности одржаних седница, као 
и спровођење њихових закључака, представљање наше школе у ужој и широј средини. 

Присуствовао сам свим досадашњим седницама и учествовао у раду Актива директора школа 
општине Врбас. 

По плану је реализован и рад Наставничког већа, рад стручних органа школе и рад Савета 
родитеља. 

Сталним радом остварена је добра радна атмосфера, изграђени су добри међуљудски односи у 
колективу са уважавањем различитости, разумевањем, поштовањем и чувањем угледа просветног 
радника. 

 
 

13) Образовање стручних тела и тимова, усмеравање и усклађивање рада стручних органа у  
       установи 

 
С обзиром на то да сам функцију директора преузео у фебруару текуће школске године, а 

Тимови су формирани у складу са Правилником, организован је, испланиран и реализован рад 

 поменутих тимова; 

 стручног актива за развој школског програма; 
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 стручног актива за развојно планирање; 

 стручних већа разредне наставе и стручних већа из области предмета: језика, наука и вештина; 

 Педагошког колегијума. 
Учествовао сам у организацији, планирању, раду и надзору ових тимова, актива и већа. 

 
 
 
14) Сарадња са родитељима, односно старатељима деце и ученика 
 

Сарадња са родитељима била је усмерена на решавање проблема или потешкоћа везаних за 
наставу и дисциплину ученика. Подстицао сам сарадњу родитеља и наставника у циљу добрих 
партнерских односа у процесу васпитања и развоја ученика. Путем огласне табле намењене родитељима 
и путем ФБ и инстаграм профила школе, обавештавао сам их о свим, за њих битним догађајима у 
школи, успесима ученика на такмичењима, хуманитарним акцијама и прикупљеним прилозима, 
ваннаставним активностима наших ученика, еколошким и радним акцијама, излетима и посетама. 

 
Родитељи су се одазвали и учествовали у припреми и реализацији Ускршње продајне изложбе. 

Велики број родитеља посећује изложбе у школи и приредбе поводом школске славе, Дана школе, 
пријема првака и свечане доделе сведочанстава ученицима 8. разреда и на тај начин прате и подржавају 
рад школе. 

Велик је одзив родитеља на родитељским састанцима, индивидуалној сарадњи са одељењским 
старешинама и осталим наставницима. Чланови Савета родитеља активно учествују у раду овог органа и 
доносе одлуке у најбољем интересу ученика и школе.  
 
 
15) Подношење извештаја о свом раду и раду установе органу управљања,  најмање два пута  
       годишње 
 

Пратио сам реализацију програма рада школе, припрему наставника за образовно-васпитни рад, 
сарадњу наставника са родитељима, стручно усавршавање наставника, вредновање ученика у настави, 
рад техничких служби школе, саветодавни рад одељењских старешина и педагога са родитељима и 
анализирао извештај наставника о оствареним резултатима на крају сваког тромесечја. 

 
Кључни задаци из Годишњег програма рада школске 2018/2019. године реализовани су према 

предвиђеној организацији рада, плану и програму редовне наставе, додатне и допунске наставе, 
изборних предмета и свих видова ваннаставних активности. Настава је добро планирана и реализована 
по плану. 

 
Расписан је конкурс на радно место замена запосленог током трајања мандата директора. 

Редовно су праћене листе технолошких вишкова, непуне норме и слободних радних места у циљу 
преузимања радника.  

 
16) Доношење општег акта о организацији и систематизацији послова 

 
У току школске 2018/2019. године директор је донео нов Правилник о измени и допуни 

Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака. Школски одбор је на седници 
која је одржана 13.09.2019. године дао сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о 
организацији и систематизацији послова и радних задатака. 
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17) Одговорност за регуларност спровођења свих испита у установи 
 
У току другог полугодишта школске 2018/2019. године организовани су Поправни испити за 

осме разреде у јуну и за остале у августу. Током јуна месеца организован је испит из Немачког језика 
који ученик није изучавао у нашој школи. 

Заврши испит протекао је у складу са календаром активности и упутствима о спровођењу ове 
врсте испита.  

 
 

18) Одлучивање по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни  
      однос 

 
 

Није било расписаних конкурса, те није било ни могућности за одлучивање по жалбама на 
решење конкурсне комисије. 

 
 

19) Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са  
      законом 

 
 

Старао сам се да сва права ученика буду остварена. Нарочиту пажњу сам посветио ученицима 
који похађају наставу по ИОП-у, ученицима којима је потребна додатна подршка и ученицима који 
врше и трпе насиље. За све ученике који су извршили повреде забрана и повреде обавеза донета су 
решења о појачаном васпитном раду за 21 ученика на захтев њихових одељењских старешина, а по 
потреби су изречени укори и смањене оцене из владања. Одлучивао сам о правима и обавезама 
запослених у складу са законом. 

Није било приговора на оцене из предмета и владања, нити жалбе на закључне оцене из 

предмета и владања на крају другог полугодишта. 

Против запослених радника школе нису вођени дисциплински поступци и није било жалби на 

решења и одлуке директора упућених од стране радника школе. 
 

 

20) Обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и  
      запослених, у складу са овим идругим законом 
 

Директор прати доношење нових закона и прописа као и њихових допуна како би обезбедила 

услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених у складу са 

законом. Директор сарађује са општинском управом Врбас и Центром за социјални рад Врбас, како би 

обезбедила право на бесплатну или регресирану ужину за ученике који имају право на то. Сарађује и са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја како би обезбедила бесплатне уџбенике. 
 

 
21) Сарађује са ученицима и ученичким парламентом 

 

Директор сарађује са представницима ученичког парламента по питањима: 

-упознавања чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента (права и дужности 

чланова);  
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- упознавања са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о основама 

система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду 

парламента и сл,  

- проблемима у школском животу, побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања, 

-предлозима и спровођењухуманитарних акција, 

- професионалне оријентације изавршном испиту, 

-културно - забавном животу ученика - осмишљавање активности, организација журки, 

-испуњавање обавеза ученика,  

- предлози за осавремењивањe наставе,  

- представљања школе на пријему код председника општине Врбас. 

Представници ученичког парламента се редовно позивају на седнице Школског одбора и 

укључени су у рад Стручног актива за развојно планирање, и других стручних тимова.  
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ЗАКЉУЧАК: 
 

1. Радити и даље на реализацији свих васпитних задатака са акцентом на приоритетне васпитнезадатке. 
2. Осавремењавати наставу. 
3. Подстицати учешће на такмичењима. 
4. Редовно и детаљно водити педагошку документацију. 
5. Неговати сарадњу са родитељима. 
6. Наставити стручно усавршавање наставника уз реализацију акредитивног програма на нивоушколе. 
7. Предузимати мере против осипања ученика. 
8. Неговати таленте кроз додатну наставу 
9. Инсистирати да ученици којима је потребна помоћ у учењу похађају допунску наставу. 
10. Избегавати конфликтне ситуације јер сви желимо школу без насиља. 
11. Развијати партнерске односе и вештину комуникације међу сарадницима. 
12. Појачати васпитни рад са ученицима у школи. 
13. Променити начин сарадње одељењских старешина са родитељима и образложити оцене заједно са 

предметним наставницима. 
14. Појачати рад на професионалној оријентацији и информисању ученика. 
15. Имати јединствене ставове и бити доследнији у оцењивању јер само тако ценимо и себе исвог 

колегу. 
16. Примењивати савремене наставне методе на часовима свих предмета. 
17. Употребљавати савремена наставна средства када год је то могуће. 
18. Усклађивати Школски програм, Развојни план и Годишњи план рада школе међусобно, као и са 

потребама наставе, ученика, родитеља и локалне заједнице. 
19. Постицати активност ученика на часовима, као жељу за учењем и стицањем знања. 
20. Учити ученике техникама учења. 
21. Постицати ученике да користе све доступне изворе информација у циљу стицања знања. 
22. Хвалити и награђивати успех ученика. 
23. Хвалити и награђивати труд наставника. 
24. Унапређивати материјалне и људске ресурсе у школи. 

 
 

Директор школе, 
 

________________ 
Славиша Лубурић 

 


