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ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ 

02.септембра до 31.августа2020. године 

 

 

Програмом рада школе за школску 2019/20. годину дефинисани су послови и 

задацидиректора школе.  

Услед пандемије изазване вирусом COVID-19, од 16.03.2020.године, увођењем 

ванредног стања долази до преласка на наставу на даљину. Школски програм и план 

рада се прилагођава новонасталој ситуацији. Рад наставника и ученика одвија се од 

куће коришћењем Googl-алата а праћење рада се одвија кроз оформљене мејл групе и 

електронски дневник. 

Извештај о раду директора усаглашен је, формално и суштински, са 

Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања 

(''Сл. гласник Р. Србије бр. 38/13) који компетенције директора дефинише као 

функционално интегрисана знања, способности, вештине и систем вредности који су 

основа за успешно обављање послова и задатака у установама образовања и васпитања. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

Развој културе учења 

 

 Заједно са својим најближим сарадницима из наставе и ваннаставе,током 

извештајног периода, трудила сам се да омогућим што боље услове за несметано 

одвијање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама свих ученика, 

али и  захтевима које образовно- васпитни рад подразумева у средњој стручној школи. 

Посебно се та сарадња интезивирала преласком на наставу на даљину од марта до краја 

школске 2019/2020.године. 

Праћење рада уз поштовање смерница Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и надлежне Школске управе Ваљево обезбедило је квалитет и 

континуитет у раду. 

У нашој школи тренутно имамо образовне профиле економске,  правне и 

угоститељске струке. Неки од тих образовних профила су  преведени у стандард док за 

неке друге и даље важи да се сам  план и програм реализује по претходном тзв. старом  

наставном плану и програму. 
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У овој школској години верификовани су реформисани смерови Економски 

техничар и Правно –пословни техничар.За несметано одвијање процеса рада неопходна 

је велика енергија, флексибилност и стручно знање да би се осмислила и организовала 

реализација свих наставних и ваннаставних активности у складу са важећим прописима 

како би се квалитет наставе подигао  на виши ниво., посебно у отежаним условима 

наставе на дањину. 

 Неопходност континуираног стручног усавршавања одвија се кроз одређен број 

семинара, стручних скупова, конференцију али и свакодневно праћење стручне 

литературе.Учествовала у поступку самовредновања „ SELFIE 2018-2019, session 3“ у 

оквиру Селфи инструмената. 02.06.2019.године. Поред тога у периоду од  15-16.10. 

2019.године била учесник у Врњачкој бањи на семинару „Актуелности у образовном 

систему Републике Србије 2 “,затим узела учешће на конференцији у организацији 

аустријског Културконтакта у Београду од 25. до 26.10 .2019.године са темом „ 

Јачање компетенција директора за ефикасно управљање квалитетом у средњим 

стручним школама /техничким школама“.Знања и искуства  стечена тим путем пренела 

сам у своју школу а део и уградила у свакодневни живот Школе. 

Почетком марта организован је семинар за будуће лиценциране директоре у 

Тршићу, али је због околности ванредних услова пандемије тај семинар настављен у 

организацији ЗОУВ-а и у току је. 

У организацији посла а у складу са потребама и смерницама за дигитализацију 

Србије, трудим се да сви запослени, ученици као и њихови родитељи/законски 

заступници имају једнаке могућности непосредног укључивања у све иновативне 

процесе  у школи. Савет родитеља је конституисан по правилној процедури као и 

Ученички парламент. Школски одбор, свиТимови и стручна Већаформирана су у 

складу са Актима школе и активно учествују у њеном животу и раду. 

 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

  Важно је, да ученици и сви чланови колектива живе и бораве у безбедном 

окружењу и здравим условима живота и рада  уз поштовање хигијенских стадарда у 

нашој школи.. За нормалан раст  и развој личности ученика, али и запослених који само 

на тај начин могу дати свој пун дипринос, трудим се да те услове и обезбедим. 

 Посебно је на сајту школе објавњен линк Завода Батут за поштовање и 

поступање услед пандемије, као и флајери и постери који су у сваком радном делу у 

школи посебно истакнути. 
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 Са мерама које су прописане у борби против вируса COVID-19, ученици су 

почетком шк.г.2020/21 упознти првог дана и то на сваком часу од стране одељенског 

старешине али и од предметних наставника. 

 Једна од активности која је од изузетне важности свакако је и заштите ученика 

од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.Након упутства Школске 

управе Ваљево, истакнути су на видном месту на неколико локација у школама као и 

спортској хали флајери са упутством и процердурама које се морају испоштовати у 

случају било каквог угрожавања. У том смислу ја сам  наставила уску сарадњу са 

Тимом за борбу против насиља, занемаривања, злостављања и дискриминације. Са 

одељењским старешинама одржан је састанак на ову тему, а била је актуелна и на 

родитељским састанцима, нарочито законски новитет који се управо односи на 

дискриминаторне облике понашања.Свим родитељима првог разреда дат је штампани 

информативни материјал о видовима насиља и начину поступања.У склопу појачаног 

вршнњачког насиља на територији наше земље, превентивно смо са ПУ Шабац и 

школским полицајцем имали конструктиван састанак и договорили начин деловања 

како би евентуали сукоб био предупређен. 

 

У циљу даљег унапређивања заштите ученика од свих видова насиља, 

злостављања и дискриминације,01-03.10.2019.године Београдски центар за људска 

права  спровео је пројекат „Мој град, моја права-школа људских права и владавине 

права и владавина права за младе“. Управо на том пројекту , ученици су добили 

информације које се тичу заштите људских права и дискриминацији. 11.10.2019. 

Професори школе, чланови Тима за превенцију појаве дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања присуствовали су трибини “Насиље у школи, чија је 

одговорност” у организацији Центра за стручно усавршавање града Шапца. 16.10.2019. 

У склопу сарадње са ПУ Шабац, у свечаној сали школе одржано је предавање “Насиље 

у породици и институционализована заштита”, за ученике првог разреда.  

Поред тога, настављена је успешна сарадња са Удружењем квадриплегичара и 

параплегичара Мачванског округа, који су за ученике четвртог разреда одржали 

предавања о безбедности у саобраћају.  

 

Посебна упутства су прослеђена одељенским старешинам за поступање у случају 

кршења безбедности, и одређено је лице које ће водити рачуна о спровођењу свих мера 

заштите. У склопу подизања свести оформљен је Тим за безбедност и здравље на раду 

који ће спроводити и пратити спровођење свих мера заштите. 
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Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 

Квалитет наставног процеса основ је за квалитет рада Школе у целини. 

Почетком школскегодине урађен је детаљан распоред часова редовне наставе, 

часова вежби, блок наставе, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности. 

Распоред часова је разматран од стране стручних служби, Педагошког колегијума и  

Наставничког већа. Распоред часова почетком октобра прилагођен је просторним 

капацитетима школе.На Школскомодборуусвојен је и детаљан План стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника као и план одржавања угледних и 

огледних часова као вид унапређења наставе, међусобне сарадње свих чланова 

колектива и самоевалуације и евалуације рада наставника и стручних сарадника. 

26.10.2019. У информатичком кабинету школе одржана је Обука у циљу 

повећања нивоа дигиталних компетенција наставника за савремену наставу којој је 

присуствовало 10 професора школе. 

Због увођења ванредног стања у ванредне ситуације и преласком  наставе на 

наставу на даљину наша школа је на недељном нивоу слала план рада са наставним 

јединицама ШУ Ваљево. Праћење целог процеса било је у надлежности ПП службе 

која је у том временском периоду заиста одиграла значајну ако не и кључну улогу. 

Са свим променама упознали смо ШО и СР као Педагошки колегијум. 

Трудила сам се да обезбедим потребне материјалне основе за примену 

савремених техника и технологија у образовно-васпитном процесу како би се настава 

одвијала на савремен начин и да благовремено о могућностима стручног усавршавања 

обавестим све запослене. 

С обзиром на новонасталу ситуацију, преласком  на наставу на даљину од месеца 

марта посебно се истакао рад школског педагога у усмеравању и помоћи да се 

кориговане наставне јединице имплементирају у наставу као и да се прошире 

међупредметне компетенције и сарадња професора како на нивоу актива, тако и међу 

њима.  

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

 Бавила сам се, усарадњи са одељењским старешинама и представницима ПП-

службе свим ученицима који, због своје особености, захтевају индивидуализован 

приступ, било да се ради о надареним ученицима или ученицима из осетљивих 

друштвених група. 
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Тим поводом организовано је неколико ванредних већа, где су чланови Тима за 

инклузивно образовање и додатну подршку имали прилике да прикупе неопходне 

информације за пружање помоћи ученицима и наставницима у обављању што 

квалитетнијег образовно-васпитног процеса. 

 У току ове школске године ми смо имали четири ученика по ИОП-у који су 

посебним програмима нарочито у настави на даљину праћени ид стране школског 

психолога, педагога и предметних професора. Ту посебно морам похвалити сарадњу са 

родитељима. 

 

 Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

 Ученицима је као и претходних година понуђен велики број ваннаставних 

активности и секција у којима радо узимају учешће. Као продукт рада неких од секција, 

до краја првог полугодишта реализовали смо више представа, тематских вечери, 

хуманитарних утакмица, изложби кроз које су обележени неки од светских датума и 

дешавања.  

 Сваки успех наших ученика и запослених се бележи и промовишу њихова 

постигнућа и кроз стручне органе школе и орган управљања али и кроз промоцију у 

медијима, промоцију путем паноа у школским ходницима, које красе фотографије 

најуспешнији ученика из претходних генерација. Знам да то на новоуписане ученике 

веома подстицајно утиче, јер недвосмислено поручује да ни један њихов успех неће 

остати незапажен и незабележен. Кроз анализу успеха и индивидуални рад са 

одељењским старешинама праћена су постигнућа ученика Школе. 

22 – 27.06.2019. Ученице четвртог разреда узеле учешће у програму летње 

новинарске школе 2019.године, у Бањи Ковиљачи. Ток приликом поред вештина 

медијског извештавања имале су прилику да се сусретну са обављањем праксе у 

локалним медијима. 

  

25.09.2019. Ученици одељења 1-5 са својим разредним старешинеом проф. 

Даниелом Б. Дамњановић присуствовали су у Анексу библиотеке шабачке 

представљању романа “Родитељи” Ђорђа Д. Сибиновића. 

 

29.10.2019. Удружење “Светлост” одржало је двосатну радионицу у склопу 

омладинске конференције која је део пројекта “Видемократија” – кроз који су млади 

могли да анализирају проблеме са којима се у локалној заједници сусрећу – а све у 

циљу унапређивања локалне омладинске политике. 
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04-09.11.2019. 10 ученика школе и два професора гостовали су у Илијашу, СЦ 

“Неџад Ибришимовић” у склопу прекограничне сарадње и остварења пројекта “А гдје 

ће млади”. Циљ овог пројекта управо је био јачање утицаја грађанског друштва и 

доприноса позитивним променама где су млади главни актери. Охрабривање младих за 

јавно заговарање, промовисање сарање међу младима који долазе из различитих 

етничких средина и њихово заједничко трагање за проблемима и њиховим решењима 

такође су били главни задаци који су остварени кроз овај пројекат. 

 

15.11.2019. ПМИ дан – Национални дан малих и средњих предузећа, у који су били 

укључени ђаци наше школе, и при чему сва средња и већа предузећа тог дана отварају 

врата зарад стицања непосредног исуства у привредним амбијентима компанија. 18 

ученика школе је било у посети ДДОР Осигурању у Шапцу, а 30 ђака је имало прилике 

да упозна функционисање фирме Прогети из Владимираца и Пасубио из Мишара. 

 

С обзиром на ванредно стање и околностим наставе на даљину, секције су биле 

обустављене али су виртуелна такмичења настављена. Наша школа освојила је прво 

место на такмичењу које организује Београдска банкарска академија, као и ученик који 

је на квизу Европски квиз новца представљао нашу земљу. 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Планирање рада установе 

 

Одмах по завршетку претходне наставне године, уписа ученика у први разред, 

доделе диплома и промовисања најуспешнијих матураната генерације 

2018/2019.године,а паралелно са израдом свих годишњих извештаја и плана за школску 

2019/2020. годину, учествовала сам у изради Развојног плана школе за период од 

наредне четири године.Према наставним плановима и програмима свих образовних 

профила који се школују у наредној школској години у сарадњи са Педагошким 

колегијумом којем преседавам и председницима свих стручних већа утврђена је 

потреба за наставним кадром што даље имплицира спровођењем законске процедуре 

утврђивања технолошких вишкова школе као и потребе за новим наставним кадром. 

Мој следећи задатак, као руководиоца школе, биојесарадња са Активом 

директора и Школском управом Ваљево где сам присуствовала састанаку пре почетка 
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школске године.Припремљени и детаљно анализирани планови су достављени на 

разматрање и образложени на седницама Наставничког већа и Савета родитеља школе 

и усвојени на седници Школског одбора 26.11.2019.године када је у Годишњи програм 

рада школе унет Анекс по коме се верификује измена ступања на функцију помоћника 

директора Весне Алексић са 50% норме.На истој седници је поднет и предлог плана 

уписа за 2019/2020.школску годину. 

 

Организација установе 

 

 Планом рада школе у школској 2019/2020. Годинипостављена је основа за рад 

свих тимова и актива који постоје у школи и у које су се запослени пријављивали 

према личним афинитетима или су задужени од стране директора за рад у конкретном 

тиму према својој стручности и компетентности. Посебно смо поносни и морамо 

истаћи да смо имали 19.11.2019. Свечано отварање кабинета / електронско језичке 

лабораторије , донације добијене на конкурсу Еуробанк и МПНТР-а. 

Са координаторима тимова имам периодичне састанке како би била упућена у 

реализацију активности предвиђених Годишњим планом рада школе, али и како би 

помогла у квалитетнијој и успешнијој реализацији истих. 

 Координатор сам Стручног актива за израду и развој школског програма, и у 

сарадњи са члановима Педагошког колегијума активно смо радили на припреми новог 

Школског програма. 

Контрола рада установе 

 

 У систему извештавања обухваћени су готово сви запослени Школе. Као 

директор, координирам поступак извештавања, поштовање рокова за припрему 

извештаја и пратим реализацију планираног како организационих делова, тимова тако 

и послова и радних задатака појединачног запосленог. 

Сви извештаји, обједињени у Извештају о раду школе годину прошли су 

разматрање на седницама Наставничког већа и Савета родитеља, и усвојени на седници 

Школског одбора.Детаљна анализа извештаја доприноси могућности утврђивања 

наших предности и недостатака како бих могла планирати и предузимати корективне 

мере у наредном периоду. 

На сваком од класификационих периода одржаване су седнице Одељењских већа 

којима сам руководила и на тај начин прикупљала релевантне информације о успеху, 

дисциплини и посебности сваког од одељења школе. 
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Посебна погодност је Електронски дневник и извештаји који том приликом могу 

да се добију на основу пресека стања по класификационим периодима. 

Од почетка школске године одржано је девет седница Наставничког већа на 

којима је дискутовано о припрема за рад у новој школској години, формирање 

одељења, подела задужења наставницима, подела предмета, усвајање календара за 

следећу школску годину. Усвојена су сва релевантна документа за рад школе, 

разматран план стручног усавршавања запослених, анализирани успех и дисциплина 

ученика на класификационим периодима, предочен извештај о реализованим 

екскурзијама и веће је редовно обавештавано о релевантним информацијама везаним за 

унапређење квалитета и организације рада школе, додељивана ангажовања и 

расподељивана задужења у односу на дату динамику школског живота.   

 

Управљање информационим системом установе 

 

 

Као директор, имам законску обавезу да обезбедим ефикасно управљање 

информацијама у сарадњи са школском управом и локалном самоуправом. 

У том циљу настојала сам да сви запослени буду правовремено и тачно 

информисани о свим важним питањима живота и рада школе и интерним 

информисањем путем огласне табле, затим преко школског часописа, званичног сајта  

и фејсбук странице школе као и правовременим седницама стручних и органа 

управљања школе са актуелним темама. 

Као одговорна за ажуран и правилан унос података у Информациони систем у 

образовању ''Доситеј'', кроз читав извештајни период, свакодневно сарађујем са лицима 

задуженим за непосредан унос података, обезбеђујем им техничку подршку и стручне 

информације, контролишем начин уноса података и поштовања задатих рокова. 

 

Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

С обзиром да сам обавезна да развијам и реализујем систем осигурања квалитета 

рада школе, настојала сам да примењујем савремене методе управљања квалитетом и 

да у складу са истим распоређујем задатке запосленима у процесу управљања 

квалитетом и старам се да их они спроводе, нарочито у сарадњи са Тимом за 

самовредновање рада школе и Стручним активом за развојно планирање. Као члан 
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Тима за развој и унапређивање рада установе, са својим сарадницима периодично 

разматрамо услове за стални напредак наше установе. 

Тим за самовредновања рада школе образује директор школе, а на предлог 

Наставничког већа из свог састава. У самовредновању учествују стручни органи, Савет 

родитеља, ученички парламент, директор и орган управљања установе. 

 Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а 

сваке четврте или пете године - у целини, како је и обављено током претходне школске 

године. У сарадњи са овим Тимом и  Активом за развојно планирање усклађујем 

активности у циљу обезбеђивања квалитета рада школе.  

У циљу обезбеђивања праћења квалитета образовања, пратимо и анализирамо 

успешност ученика на завршним, односно матурским испитима као и анализу 

успешности наших бивших ученика на пријемном и при упису на жељене школе и 

факултете. Извештаји факултета нам помажу у томе да на основу њих посебно 

обратимо пажњу на предмете и области где су резултати вредновани. 

Да би се наставио континуитет у образовању потребна је и повратна информација 

са факултета које су уписали бивши ученици наше школе. Наиме, да би обезбедили и 

унапредили квалитет рада школе традиционално организујемо већ пету годину за 

редом : 

13.12.2019. Сајам образовања - Наша школа и Тим за каријерно вођење и 

саветовање, услед квалитетне и дугог низа година оствариване сарадње са факултетима 

и високошколским установама годинама уназад окупља све високошколске 

институције, у циљу директног информисања ученика о програмима, пријемном испиту 

и току студија сваког од факултета , који за циљ има да потврди или потпомогне у 

доношењу конкретне одлуке о наставку и правцу даљег школовања наших ђака. Сајму 

су се у и ове школске године одазвала 22 факултета и високошколске установе и Сајам 

је одржан у спортској хали наше школе. 

18.12.2019. За заинтересоване ученике завршних разреда одржана је презентација 

Београдске банкарске академије са којом школа има вишегодишњу сарадњу, а уједно 

су и започете припреме за оформљавање тимова за учешће на такмичењу ове академоје 

у изради бизнис плана. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са својом 

политиком је омогућило да наставно особље као и руководство прође „Обуку наставе 

орјентисане ка исходима“ предвиђеног за средње школе, у циљу подизања квалитета 

рада и наставе у целини. 

Сходно томе су урађени и нови обрасци за глобалне и оперативне планове рада. 



12 

 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Планирање, селекција и пријем запослених 

 

У циљу стручне покривености наставе, са координатором за практичну наставу 

обавила сам све потребне договоре и на основу њих потписала уговоре о извођењу 

наставе и менторству у више еминентних предузећа и установа у нашем граду. 

Што се тиче осталог наставног кадра, запослени у нашој школи су одговарајуће 

стручне спремности и то према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама("Сл. гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 

11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013) као и 

његовим допунама из 2017/2018.године везаних за подручја рада наше школе.  

 

За радна места за која је потребно обезбедити замену запосленог дуже од 60 

дана(за место помоћника директора), успешно је расписан,а по обављеној процедури и 

окончан конкурсни поступак запријем у радни однос у складу са Законом. 

Сви запослени су уредно обавештени и упућени су на сарадњу са председником 

свог Стручног већа, представницима ПП-службе школе а све у складу са новим 

оквирима вредновања рада Установе. 

Посебна пажња била је посвећена колегама-приправницима у настави, и 

предузимане су различите мере за праћење њиховог рада и адаптације у школској 

средини.Поред тога обављала сам педагошко- инструктивни рад са колегама који су 

спремали стручни испит за лиценцу.  

 

 На основу дописа и одлуке Министарства просвете науке и технолошког 

развоја, укључили смо се у прикупљање података о упражњеним радним местима у 

школи а по добијању сагласности за нова запошљавања, расписивани су конкурса на 

неодређено време, обављени сви законски кораци од стране формиране комисије за 

пријем радника на неодређено време, а за одређене циљне групе запослених на 

одређено време. 
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Професионални развој запослених 

 

Као директор школе сам дужна да обезбедим што боље услове и подстичем 

професионални развој запослених. 

Почетком школске 2019/2020. године наставницима је понуђена могућност 

избора између више семинара у циљу професионалног развоја и стручног усавршавања, 

што значи да су благовремено обавештавани путем мејла или огласне табле, као и 

појединачно у зависности од области које су понуђене. 

Сви планирани акредитовани семинари, за које је исказано интересовање, су 

ушли у План стручног усавршавања и као такви су усвојени од стране Школског 

одбора и саставни су део Годишњег плана рада школе за ову школску годину. Трудим 

се, да и поред тога, а према финансијским могућностима школе, уколико се појаве 

занимљиви и актуелни семинари, изађем у сусрет и обезбедим услове да се запослени 

усавршавају и преко оног што је планирано годишњим планом стручног усавршавања. 

Представници Стручног већа економиста присуствовали су једнодневном 

семинару на Економском факултету у Београду 23.11.2019.године. на тему савремени 

наставник. 

У склопу државног пројекта „Настава орјентисана ка исходима, скоро 90% 

наставника је завршило обуку, то се односи на општеобразовне али и стручне 

предмете. 

Контактирала сам Заједницу Економских школа да у план „Обуке наставе 

орјентисане ка исходима“ укључе и паставнике из области Угоститељства, који ту 

обуку нису похађали. 

 

Унапређивање међуљудских односа 

 

Циљ ми је да даље развијам позитивну и подржавајућу радну атмосферу, коју 

карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу. Сматрам да својим личним 

ставоми односом према радним задацима, запосленима, ученицима и родитељима и 

нашој школи дајем пример колегама и негујем пре свега тимски рад и професионалну 

сарадњу. Сматрам да су међуљудски односи у нашој школи на завидном нивоу, али да 

их свакако можемо подићи и на виши ниво којем тежим. 

Као део примера урађен је у складу са епидемиолошком ситуацијом план 

консултација са терминима за наставно, ненаставно особље и странке Управе, и 

стручних служби у школи. 
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Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Ради општег увида у наставу посећени су часови наставника. Сваки од посећених 

часова посебно су анализирани од стране директора, педагога, психолога и предметног 

наставника. У извештајном периоду присуствовала сам на пет угледних часова и тада 

остварила педагошко-инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу 

са планом рада школе. Укупно је посећено 15 часова редовне наставе, од тога 4 

наставника приправника, 7 општеобразовних и 8 стручних предмета.  

Вредновање резултата рада је могуће на различите начине. У ситуацији 

ограничених могућности да се посебно награде запослени за постигнуте резултате рада 

кроз Правилник о стицању и расподели сопствених средстава Школе, трудим се да 

запазим сваки квалитет и успех и да  такав квалитет препознам, вреднујем на адекватан 

начин, али и да мотивишем и остале колеге да остварују резултате и освајају награде. 

 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Сарадња са родитељима/старатељима 

 

У току извештајног периода, континуирано и готово свакодневно сам 

сарађивала са родитељима/старатељима ученика школе, решавајући њихове молбе, 

потребе или пружајући правовремене информације у складу са Законом. 

 

Савет родитеља наше Школе, по Пословнику о раду Савета родитеља има 

једногодишњи мандат.Одељењске старешине на првом родитељском састанку, који су 

за сва одељења школе одржанидо15.09.2019.године, изабрали су представника за свако 

од одељења. 

 Током првог и другог полугодишта ове школске године одржане су три  

седнице Савета родитеља., а четврта је била он-лајн због епидемиолошке 

ситуације.Седницама Савета родитеља без изузетка присуствујем и обезбеђујем да 

редовно и правовремено  родитељи/старатељи буду обавештени о свим аспектима рада 

и живота школе, резултатима и напредовању њихове деце. Верификовани су чланови, 

изабран председник за ову школску годину, психолог и педагог школе саопштавали су 

анализу владања, успеха и изостанака ученика, постигнутих на класификационим 

периодима. Родитељи су били упознати са подацима везаним за реализацију уписа у 
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први разред, кроз навођење броја уписаних одељења, броја потребних бодова за упис, 

као и смерова у школи. 

 Директор је упознао родитеље и са ставкама које се односе на коришћење 

средстава прикупљених уплатом новца намењеног за виши квалитет образовања, 

Савету су поднети извештаји реализованих екскурзија, изабрани су представници 

школе из реда Савета за учешће у раду Општинског савета родитеља. 

 

 По потреби сам водила дисциплинске поступке ученика предложених за 

кажњавање Укором директора и Наставничкког већа због учесталог чињења лакших и 

тежих повреда ученичких обавеза и повреда забране и том приликом у сарадњи са ПП 

службом, разредним старешинама и родитељима ученика дискутовала и налазила 

решења за кориговање понашања ученика. 

 

Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

 

У извештајном периоду Школски одбор наше школе је одржао три седница, и 

две он лајн услед епидемиолошке ситуације на којима су освајане измене у раду и нови 

Правиници као и мере заштите у Установи. 

На свим седницама присуствујем, учествујем у припреми дневног реда, 

материјала за седницу и известилац сам по бројним тачкама. Трудим се да омогућим 

органу управљања да у складу са законом врши послове из своје надлежности.  

Поред усвајања документације бавили смо се материјално-техничким питањима, 

анализом и унапређењем образовно-васпитног рада, финансијским пословањем школе. 

У децембру је извршен попис имовине школе и новчаних средстава од стране 

именованих пописних комисија, извештај о обављеном попису усвојен је на последњој 

седници Школског одбора. 

У раду Школског одбора по ступању на снагу новог Закона о основама система 

образовања и васпитања дошло је до неких измена које су производ примене овог 

закона. У току је и припрема интерних правних аката како би се у законском року 

усагласили са новим просветним законима. 

 Моја сарадња са репрезентативним синдикатому Школи је на завидном нивоу. 

У сваком погледу омогућавам да функционише у складу са Посебним колективним 

уговором и законом. За сваку седницу Школског одбора писаним путем се, 

благовремено, позива председник синдиката и доставља му се комплетан материјал за 

седницу.  
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Такође, због расписивања конкурса за пријем у радни однос на неодређено 

време  репрезентативни синдикат ће на основу чл.5. став 7 Посебног колективног 

уговора ( Сл. Гласник РС, бр 21/15) дати потребно мишљење установи о испуњености 

услова за пријем у радни однос. 

У току године на неодређено време примљено је пет запослених, у складу са 

Законом и по фазама. 

 

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

 

У читавом извештајном периоду остваривала сам конструктивну сарадњу са 

органима државне управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, 

финансијских и других потреба школе. 

У овом извештајном периоду нарочито истичем сарадњу са Школском управом 

Ваљево и Министарством просвете науке и технолошког развоја и одсеком друштвених 

делатности на територији града Шапца. 

Сарадња са широм заједницом 

 

Као директор школе трудим се да промовишемнашу школуна најбољи начин. У 

вези са тим, посебно истичем чланство у Заједнициекономских школа Србије. 

Као руководилац, стварам услове и подржавам учешће колега и ученика у 

различитим манифестацијама и скуповима у установама у граду (Музеј, Библиотека, 

Архив, Културни центар, Канцеларија за младе, Спортски савез Шапца, Центар за 

социјални рад) које су тематски блиске нашем подручју рада и корисни за ученике. 

Сардња већ традиционална са Хуманим срцем и новогодишњи пакетићи за децу са 

сметњама у развоју. Такође подржавам и одлазак наших ученика на Регионални 

пројекат „Симулација Међународног кривичног суда„ у Сарајеву. Учешће и освајање 

друге награде на Светионику знања који спроводи Организација српских студената у 

иностранству, а финансира Министарство омладине и спорта.Подржавам и посете 

еминентним установама у нашој земљи као што су Привредна комора Србије. 
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ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

Управљање финансијским ресурсима 

 

У сарадњи са шефом рачуноводства, радила сам на изради Финансијских планова 

и извештаја и надзирала примену буџета школе у складу са расположивим и 

планираним ресурсима, планирала финансијске трокове, приходе и расходе, приливе и 

одливе финансијских средстава. 

На захтев локалне самоуправе као и Министарства просвете науке и технолошког 

развоја у сарадњи са финасијском службом и Педагошким колегијумом смо донели 

предлог плана за 2021,2022, и 2023.г. 

У сарадњи са шефом рачуноводства и секретаром школе радила сам на 

планирању и реализацији јавних набавки и набавки на које се закон не примењује. 

 Због инвестиционих радова на Партерном уређењу дворишта по старом закону 

је расписана Јавна набавка за набавку и уградњу бехатон плоча, која је успешно 

спроведена. 

Одлучено је на Савету родитеља а на наш предлог да се од средстава донације 

кроз Виши квалитет образовања половина усмери на куповину мобилијара за школско 

двориште у циљу лепшег и безбеднијег боравка деце у школи. 

 

Управљање материјалним ресурсима 

 

Планирала сам, у сарадњи са Председницима стручних већа и њиховим 

исказаним потребама, развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања 

и могућностима прибављања тих ресурса. 

           Предузимала сам мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних 

ресурса школе, тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано, као и 

одлучивала о распоређивању материјалних ресурса на начин који обезбеђује оптимално 

извођење образовно-васпитног процеса. 

Управљање административним процесима 

 

Свакодневно, у сарадњи са секретаром школе, управљам административним 

пословима и документацијом, обезбеђујем покривеност рада школе потребном 

документацијом и процедурама и старам се о поштовању и примени законских прописа 

у вођењу прописане документације. 
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           Такође се трудим да обезбедим ажурност и тачност административне 

документације и њено систематично архивирање, у складу са законом, у том циљу 

планирано је да по окончању грађевинских радова, Школа добије архивску просторију 

која ће испуњавати све законом предвиђене стандарде. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа  

 

У извештајном периоду сам континуирано пратила измене релевантних 

закона и подзаконских аката у области образовања, радних односа, финансија и 

управног поступка. 

Како је ово био период велике законодавне активности, моја је обавеза била 

да испратим све законске новине како у погледу ваннаставних активности у сарадњи са 

секретаром школе тако и у настави и односима са родитељима/старатељима и 

ученицима.  

Израда општих аката и документације установе 

 

У погледу израде општих аката и документације, у сарадњи са секретаром 

школе започете су активности на припреми усаглашавања свих општих аката и 

документације са изменама Закона основама система образовања и васпитања (Сл. 

гласник Р. Србије бр. 88/2017.) Закона о средњем образовању и васпитању,  Закона о 

дуалном образовању (Сл. гласник Р. Србије бр. 101/2017.) 

 Од општих акта Школе припремљена је измена и усаглашавање Правилнка о 

стицању и расподели сопствених средстава због потреба усвајања Финансијског плана 

школе за 2019.годинуи обезбеђена је његова доступност онима којима су намењени и 

другим заинтересованим лицима, у складу са законом, путем истицања на огласну 

таблу Школе и оглашавањем на званичном сајту Школе. 

 

Примена општих аката и документације установе 

 

У току свог рада, непрекидно се трудим да обезбедим законитост у раду и 

поштовање и примену прописа, општих аката и одлуке у свим сегментима живота 

Школе. 
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У току извештајногпериода у школи смо имали једну посету буџетске инспекције 

у редовном надзору свих основних и средњих школа Шапца у вези са правилним 

коришћењем буџетских средстава као и његовим распоређивањем у складу са законом 

и једну посету просветне инспекције. 

Са задовољством истичем да нисмо имали ни једну наложену меру од стране 

просветне инспекције а да се препорука коју је дала буџетска инспекција у вези са 

начином вршења пописа и инвентарних бројева односи на неопходност набавке новог 

софтверског програма. 

Због ванредне ситуације настале услед пандемије корона вирусом сва Упутства и 

препоруке су прослеђени свим запосленим у установи и одређена су правила понашања 

и поступања. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе 

 

___________________________ 

 

Соња Мијатовић Јокић 

 


