
На основу члана 119.став 1.тачка 14. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. Гласник РС“88/17, 27/18),а у вези са чланом 126.став 4.тачка 17. 

истог закона и чланом  65. став 1. тачка 20. Статута школе Школски одбор 

ОШ“Жарко Зрењанин“ из Зрењанина, на седници од 30.1.2019. године усваја: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

ТОКОМ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Задати послови које сам обављао су везани за радно место директора основне 

школе „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину. У оквиру редовних обавеза директора 

школе, извештај је израђен по сегментима које прописује Закон: 

 

 

1) Руковођење школом 
 

У оквиру ове групе послова урађено је следеће: 

 

 Руковођење Наставничким већем (3 седнице), Педагошким колегијумом 

(2), присуствовање седницама одељенских већа од првог до осмог 

разреда. 

 Учешће у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања,  Стручних  актива  и Тимова  

 Коодинација и контрола рада стручних служби: педагошко-психолошке 

службе, логопеда и дефектолога из Ресурсног центра ОСШ „9.мај“, 

библиотеке, рада правно-техничке службе, рачуноводства, помоћно-

техничког особља. 

 Праћење понуде ваннаставних активности – Ноћ истраживача, Трка за 

срећније детињство, Дечије недеље, Сајму предузетништва „ЗР БИД“ 

инклузивним играма у организацији ОСШ „9.мај“, на градском тргу у 

„отвореном дану“ поводом Дана војске . 

 Обезбеђивање средстава за учествовање ученика на такмичењима 

 Организација предавања ученицима седмог разреда везано за превенцију 

употребе наркотика од стране Миниистарства просвете, здравства, 

полиције, тужилаштва - предавање ученицима четртог и шестог разреда о 

темама из различитих области, учествовање на конферанцији фондације 

Тијана Јурић) 

 Организација школских манифестација – пријем првака,  Дечија недеља, 

вашар поводом Дечије недеље, Новогодишња приредба  

 Организација хуманитарних акција 

 Успостављање базе и унос података у WEB апликацији - ДОСИТЕЈ 

 Активно учествовање  у раду Актива директора основних школа 

 Учествовање у раду Радне групе за превенцију насиља и заштиту насиља 

у породици и жена у партнерским односима града Зрењанина 

 Обављено инвентарисање у законском року 

 

 

2) Кадровска политика 

 
У оквиру ове групе истичем: 

 

 Обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних радника и других 

најдуже до 60 дана 



 Поводом одласка наставника разредне наставе у пензију извршене су 

организационе промене а услед немогућности ангажовања стручних 

наставника због промена норми часова поједини наставници имају и 

проценат преконормног рада. 

 Сарадња са ШУ Зрењанин у вези формирања листе технолошких вишкова 

 Сарадња са синдикалом огранизацијом школе у вези примене Посебног 

колективног уговора за запослене у образовању 

 

 

 

 

3)  Обезбеђивање материјално – техничких услова рада 
 

 Пројектом „2000 дигиталних учионица“ за потребе наставе добили смо 

шест комплета (лаптоп рачунар, пројектор, звучници и покретан радни 

сто). За потребе наставе и побољшања услова у учионицама донирани  су 

клима уређаји као и одређена учила. 

 Министарство ПНТР обезбедило средства за увећање књижног фонда у  

библиотеци школе 

 Обезбеђени постери за лакше праћење наставног процеса, као и 

географске карте  

 Обезбеђена учила  за наставу физичког васпитања (лопте за различите 

спортове) 

 Донацијом друштвено одговорних фирми купљен је клима уређај, 

обезбеђене беле табле. 

 

 

4)  Безбедност ученика и запослених 
 

 Организација дежуства наставног особља 

 Организација дежурства помоћног особља 

 Сарадња са надлежним службама МУП-а 

 Пројектом  Министарства ПНТР и МУПа направљен је распоред и 

предавачи са ученицима четвртог и шестог разреда обрађују осам 

различитих тема, а одржано је и једно предавање првацима 

 Остваривање активности на безбедности деце у саобраћају 

 Контрола примене Правилника о примени Протокола о заштити ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања 

 Учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Контрола примене Правилника о заштити и безбедности ученика у 

школском простору 

 Осигурање ученика и запослених ( Дунав осигурање – редовно осигурање 

током 24 сата,осигурање од одговорности из области делатности ) 



 Контрола примене Правилника о процени ризика на радном месту код 

послодавца 

 Организовање дезинсекције и дератизације објекта за време школског 

распуста а и кад за то има потребе 

 

 

 

5) Самовредновање и спољашњевредновање 
 

 Ради осигурања квалитета рада у школи пружана је помоћ у  вредновању 

остваривања циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и 

васпитања, развојног плана 

 Извештај о самовредновању је саставни део извештаја о раду школе у 

првом полугодишту  

 посета 23 часа редовне наставе,користи се образац  за посматрање и 

вредновање ЧРН (област квалитета 2 Настава и учење) 

 Процена школе  за спољашње вредновање 

 

 

6) Обезбеђење квалитета и развој установе 

 
 Тим планира активности допунске и додатне наставе према  ученичким 

постигнућима и жељама. Успоставља се механизам идентификовања 

ученика са изузетним способностима. Рад са наставницима почетницима. 

 

 

7) Развојно планирање 

 
 Активно учествововање у реализовању и вредновању активности 

предвиђених школскимразвојним планом, ради подизања нивоа квалитета 

наставе и постигнућа ученика. 

 Интезивиран је проток информација ка локалној средини и стручним 

институцијама – јавност је информисана о активностима школе великим 

бројем објављених текстова, ТВ прилога, сајтом школе као и ФБ – 

страницом школе. 

 

 

8) Стручно усавршавање запослених 
 

 Учествовање у планирању активности везаних  за стручно усавршавање 

на нивоу школе  

 Кординирање праћења динамике остваривања и вредновања очекиваних 

исхода од стране  стручних већаи Тима за стручно усавршавање 



 На нивоу школе је устројена база података о реализацији предвиђених 

сати – бодова похађања програма акредитованих семинара/обука. 

 Извештај о стручном усавршавању је саставни део Извештаја о раду 

школе за прво полугодиште школске 2018/19 године. 

 

 

9) Организација образовно – васпитног рада 
 

 Континуирано  програмирање и организовање рада школе 

 Верификовање годишњих и месечних планова и програма рада 

наставника и стручних сарадника  

 Редовно обавештавање запослених, ученика и родитеља о свим питањима 

одинтереса за рад установе 

 Успостављање поделе предмета по наставницима, подела одељењског 

старешинства и подела осталих задужења 

 Израда оперативног  плана рада директора; 

 Израда распореда наставних и ваннаставних активности према школском 

календару 

 Континуирано праћење рада наставника 

 Унапређивање сарадње са родитељима, редовно присуство састанцима 

Савета родитеља 

 Координирање  аплицирањем и реализовањем пројеката  у школи 

 

 

10) Евалуација рада школе и успеха ученика 

 
 Праћење резултата по класификационим периодима, праћење успеха 

ученика на такмичењима 

 Израда извештаја о раду директора, учествовање у писању Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада школе за прво полугодиште. 

 Остваривање сарадње са просветним инспекторима, другим 

инспекторима и просветним саветницима МП. 

 

 

11) Педагошко - инструктивни рад 
 

 Праћење самовредновања рада школе 

 Организовање замене одсутних наставника 

 Праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, 

обједињавање годишњег извештаја и израда плана стручног усавршавања 

у установи на основу личних планова запослених, израда финансијског 

плана школе 

 Остваривање педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета 

образовно-васпитног рада, тимским радом са помоћником директора и 



психологом и педагогом;  израђивање прецизног месечног плана посета, 

посећивање и анализирање часова редовне и изборне наставе, слободних 

активности, ЧОС-ова, стицање увида у рад наставника на замени; 

утврђивање квалитета радне атмосфере и  комуникацијског контекста 

наставног процеса 

 Континуирано праћење програма увођења у посао приправника, 

педагошко-инструктивни увид, спровођење поступка за испит за лиценцу 

 Тимско, континуирано унапређивање, праћење и вредновање рада 

продуженог боравка 

 Опсервирање угледних часова планирани програмом стручног 

усавршавања на нивоу школе 

 Даље осавремењивање педагошко-инструктивног увида применом 

оригинално израђених протокола и обимније вођење документације 

 Утврђивање  мера за унапређивање наставног процеса тимском анализом 

педагошко-инструктивног увида  

 

 

12)   Праћење рада  Ученичког парламента 
 

 Ученички парламент чине по два представника ученика седмог и осмог 

разреда. Бирају их чланови одељенске заједнице са мандатом од годину 

дана по Пословнику о раду ученичког парламента. Два представника 

присуствују седницама Школског одбора. Координирао са Тимом за 

културне и јавне делатности школе око активности поводом Дечије 

недеље, прославе Дана школе. Парламент је носилац бројних активности 

у оквиру Дечије недеље, сарадње са Црвеним крстом и другим 

институцијама ван школе. Анализирани су предлози и проблеми и како да 

се они разреше. 

 

 

 

13)   Праћење рада  Тима за инклузивно образовање 
 

 

 Редовно одржавање састанака стручног тима 

 Један  ученик има корективни распоред 

 Укуно 33 ученика има педагошки профил (14 ИОП1, 10 ИОП-2, 9 ученика 

има уведене мере индивидуализације) 

 Подршка логопеда и дефектолога из ресурсног центра ОСШ „9.мај“  

 

 

 

14) Праћење финансијског пословања 
 

 



 План финансијског пословања за школску годину, прорачун издатака за 

одржавање зграде (струја, вода, телефони, осигурање ученика, 

запослених, објекта) 

 Припрема елемената за План набавки за 2019. годину 

 Контрола дознака за боловање, праћење текућих рачуна за потрошни 

материјал, набавка учила, инвентарисање на крају календарске године, 

стална сарадња са Школским одбором 

 Обезбеђивање средстава за инвестиционо одржавање школе, школски 

пројекти (донације, средства од Републике, Покрајине, Општине)  

 Спровођење јавних набавки за наставу у природи. 

 

 

15) Инспекцијски надзори на којима је присуствовао 

директор школе 

 
 Противпожарна  инспекција – редован надзор због промене горионика, 

провера обучености запослених. 

 

 У случају да су записником биле наложене мере , отклоњене су у року и о 

томе је обавештена дотична инспекција 

 

16) Сарадња са саветом родитеља и родитељима 
 

 Учешће у раду Савета родитеља (2 седнице) 

 Остваривање сарадње са родитељима - донаторима 

 

 

 

17) Сарадња са школским одбором 
 

 Школски одбор се у првом полугодишту бавио свим темама из свог 

делокруга, присуство директора на свим седницама (2 седнице ШО) 

 Директор школе је извештавао чланове одбора о свим активностима у 

школи између две седнице, а у складу са Законом припремао документе и 

материјале за одлуке у надлежности ШО (записници ШО) . 

 Сарадња са Школским одбором је и подршка свим акцијама у школи и 

омогућила је да се полугодиште успешно реализује, а бројне активности 

спроведу најбоље могуће: Наставак пројекта ЕХО, појачан рад Тима за 

заштиту деце од насиља. 

 

 

18) Сарадња са локалном самоуправом и 

институцијама 
 



 Поклон првацима од стране Локалне самоуправе – торбе са школским 

прибором 

 Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове 

 Обезбеђивање средстава за комуналне трошкове и превоз запослених 

 Финансирање солидарне помоћи за раднике који су дуже од три месеца 

на боловању као и јубиларних награда 

 Сарађивао са Министарством просвете, Покрајинским секретаријатом  

 Сарадња са канцеларијом Ротари клуба  

 Сарадња са Екуменском организацијом 

 Школском управом Зрењанина 

 Представницима локалне самоуправе 

 Установама културе града (народно позориште, културни центар, музеј, 

биоскопи) 

 Основним и средњим школама у граду и околини 

 Домом здравља 

 Верским објектима у граду 

 Центром за социјални рад 

 Одељењем за малолетничку деликвенцију МУП Зрењанин 

 

 

19)  Информисање (ученици, родитељи, запослени, јавност) 

 

 Све информације за несметан и безбедан рад школе достављане су 

благовремено: 

 Ученицима - путем Књиге обавештења, путем огласне табле, преко 

разредних старешина, преко Ученичког парламента. 

 Родитељи су информисани путем огласне табле, на родитељским 

састанцима, путем наставника као и на састанцима Савета родитеља, 

путем Сајта школе и ФБ странице. 

 Наставно особље је информисано о свим важним питањима путем 

састанака Одељенских и Наставничког већа, путем огласне табле у 

зборници. 

 Покушавам да поправим међуљудске односе и својим односом према 

раду  дам пример. Патријарх Павле је говорио „највише поштујем људе 

који на ајде кажу ајдмо !“ 

 

 

 

 

 

           Председник Школског одбора                                         Директор школе 

 

_________________________                                   _____________________ 

             (Вера Сабо)                                                         (Мирослав Брњош) 

 


