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Области рада директора: 

 

1. Руковођење образовно-васпитним процесом у школи; 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 

3. Праћење и унапређење рада запослених; 

4. Развој сарадње са родитељима; 

5. Финансијско и административно управљање установом; 

6. Обезбеђивање законитости рада установе. 

 

 

 

1. Руковођење образовно-васпитним процесом школе 

 

1.1. Развој културе учења 

 

Ради ефикасније организације наставе, где год је то могуће, организује се кабинетска 

настава.Због подједнаке важности сваког предмета,  у свим учионицама се налази компјутер, а у 

већини учионица пројектор или телевизор повезан са рачунаром. Нису у потпуности опремљена 

само четири кабинета, а то су:  кабинети за српски и енглески језик, математички кабинет и 

кабинет за ликовну и музичку културу. 

 

Ове школске године набављена су три пројектора и електрични клавир средствима 

донације. Промењен је под и окречен кабинет за српски језик и књижевност, кабинет за технику 

и технологију и наставнички кабинет при фискултурној сали. Паркет у фискултурној сали је 

хоблован и лакиран. Ове радове је финансирала Градска управа за образовање. 

 

Реализован је пројекат „Бесплатни уџбеници” донацијом Министарства просвете 

Републике Србије. 

 

Реализовани су пројекти на нивоу школе: 

 Органска башта, башта пријатељства – носиоци пројекта су Клаудија Стојчевска и 

Драгица Тивунчић; 

 Фестивал народне традиције „Хајде, секо, обуци се лепо!”, аутор пројекта је Зорица 

Рајда;  

 Фестивал здраве хране „Зелено је здраво”, организатори фестивала су наставнице 

Драгица Тривунчић и Клаудија Стојчевска;  

 Фестивал „Човек и природа”, аутори фестивала су Марина Стојанац и Јелена 

Кирћанскии;  

 Сајам предузетништва, аутор Мирјана Медаровић;  

 Изложба кућних љубимаца, аутор Даница Пушковић.  

 

На овај начин подстиче се учење путем пројеката и искуства; активно се ангажују ученици, 

наставници, родитељи и шира заједница.  

 

Школа је учествовала у програму Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту 

животне средине „За чистије и зеленије школе Војводине” и била је награђена  за изузетне 

резултате и допринос у неговању еколошке свести. Током године организована је акција 

сакупљања старе хартије кроз коју се развијала свест о очувању животне средине и потреби за 

рециклирањем. Ученици су учествовали у радионици „Израда логотипа и пиктограма“ у 

Поклон збирци „Рајко Мамузић” и стицали знања о предузетништву и маркетингу.  

Ученици су посетили Међународни сајам образовањава „Путокази” где су упознали средње 

школе у циљу лакшег одлучивања за будуће занимање. У школи су држана предавања из 
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области безбедности у саобраћају. Подржана је манифестација Буковачки маратон. Сви 

ученици и наставници су узели учешће у манифестацији. 

 

Ученици школе су промовисали свој рад и школу на Радио-телевизији Војводине, у 

емисији Новосадске разгледнице и у дневном листу „Дневник”. Ученици седмих и осмих 

разреда учествовали су на манифестацији „Новосадска цветна пијаца” на платоу испред 

СПЕНС-а са својим цветним букетима од папира. Координатор је била наставница  Јелена 

Кирћански. 

 

Ученици школе са својим менторима такмичили су се из: српског језика и књижевности, 

математике, хемије, физике и биологије. Први пут су ученици учествовали на међународним 

такмичењима из математике „Кенгур без граница” са ментором Јеленом Станојевић и енглеског 

језика са менторима Сњежаном Лечић Винокић и Тањом Шобат. Награђени рад из екологије 

ученице осмог разреда објављен је у листу „Зелени прес”.  

 

Ученици нижих разреда били су на једнодневном излету. Први и други разред посетили 

су место Радмиловац, а трећи и четврти разред источни Банат. 

 

У школи су ученици имали часове бесплатног спорта под покровитељством Градског 

већа за спорт и омладину. 

 

Промовисани су Ђак генерације и Спортиста генерације. Ученици и њихови ментори 

награђени су пригодним књигама. 

 

У школи се поштује мишљење ученика и подржава иницијатива Ђачког парламента. На 

иницијативу ђака организована је Зелена патрола. За време великог одмора у просторијама 

школе се пушта музика. 

 

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

 

У школи се радило на превенцији насиља и безбедности ученика. Одржан је састанак у 

Полицијској испостави Петроварадин и разговарало се о превентивним мерама безбедности. 

Одржана су предавања о безбедности, насиљу, злостављању, употреби наркотика, електронском 

насиљу. 

  

Школа је спровела активности у циљу смањења вршњачког насиља. Ученик осмог 

разреда С. Ж. је премештен у другу школу, а одређени ученици су из једног одељења 

премештени у друго. Вођена је конференција случаја са представницима Центра за социјални 

рад, саветницом Школске управе и члановима породице ученика С. Ж.  

Родитењима седмих и осмих разреда подељени су тестови на психоактивне супстанце из 

пројекта Градске управе за образовање.Током године директор је водио разговор са ученицима 

који имају проблем социјализације. Вођени су васпитно-дисциплински поступци и изрицане 

васпитно-дисциплинске мере. 

 

Поред наставника у дежурство су укључени и ученицин у циљу појачане безбедности. 

 

На превенцији је радио Тим за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања на челу са педагогом школе. 

 

У циљу стварања здравих и безбедних услова за учење, редовно се одржавала хигијена 

школских просторија; редовно вршла дезинфекција и дератизација. Редовно се вршио надзор из 

противпожарне безбедности, а одржана је и практична противпожарна обука свих запослених. 
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Такође, у цињу безбедности у школи су уграђени нови гасни котлови. Од Градске управе 

тражена су средства за нове прозоре на једном крилу зграде, а од Покрајинског секретаријата 

средства за фасаду како би се смањили трошкови грејања и добила максимална енергетска 

ефикасност. 

 

1.3. Развој и обезбеђење квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 

Наставни планови и програми се предају у електронској форми у циљу вођења рачуна о 

уштеди хартије. 

 

Информисаност наставника врши се електронским путем, сарадњом наставника, 

директора, секретара и стручне службе. Наставници се благовремено упознају са извештајима и 

обавештењима Школске управе и Градске управе за образовање. 

 

Већина наставника користи савремена наставна средства и савремену технологију у 

настави. 

 

Директор инсистира на креативним наставним и ваннаставним активностима. 

 

Директор и педагог су посећивали часове у првом и другом полугодишту како би 

проверили реализацију пројектне наставе. 

 

Школа је ушла у пројекат 2000 дигиталних учионица. Наставница разредне наставе 

Зорица Рајда и натавник технике и технологије и информатике и рачунарства Иван Стајчић су 

после обуке добили дигиталне учионице. 

 

Наставници су пролазилу обуку за први и пети разред како би се адекватно припремили 

за новине у ова два разреда. 

  

1.4. Директор прати и подстиче ученике на рад 

 

У току школске године, на кварталним периодима, држане су седнице одељенских већа. 

Одржане су четири седнице где је појединачно анализиран успех ученика. На седницама 

наставничких већа вршена је свеобухватна анализа успеха ученика. Анализирани су резултати 

завршног испита.   

 

На почетку школске године наставници су урадили иницијално тестирање ученика. 

Реализована је припремна настава за ученике осмих разреда. 

 

Ученици су обавештавани о успеху својих вршњака  путем књиге обавештења. Ученици са 

најбољим пласманом су награђени књигама. 

 

 

2. Планирање и организовање контроле рада у установи 

 

2.1. Директор обезбеђује доношење и спровођење плана рада установе 

 

Урађен је и усвојен план рада школе за 2018/2019. годину у законски утврђеном року. 

Задатке које је требало одрадити планом, правилно су распоређени према афинитетеима 

наставника. Запослени нису имали примедбе на решења о четрдесеточасовној радној недељи. 

Ценус је урађен и одобрен од стране надлежних органа. 
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За два радника допуњена је радна норма унутрашњом прерасподелом послова. То су 

наставнице немачког језика Весна Жижић Олах и енглеског језика Биљана Чокорац. Оне су 

добиле проширење норме радом у библиотеци. Радну норму у другим установама допуниле су 

колегинице Марина Ђорђевић, наставница музичке културе и Ирена Бикицки, наставница 

физичког васпитања. 

 

У року су унети подаци у Информациони систем „Доситеј” и листа технолошких вишкова  

је у року пријављена Школској управи. 

 

2.2. Директор обезбеђује праћење, извештавање и анализу резултата рада установе и 

предузима конкретне мере 

 

Директор је посећивао и анализирао часове са наставницима, давао препоруке за даљи рад и 

похваљивао наставнике. 

 

Извршен је преглед дневника образовно-васпитног рада и матичних књига. 

 

Директор је редовно пратио рад дежурних наставника, редовно обилазио просторије школе, 

контролисао хигијену и рад помоћног особља. 

 

Школски одбор је редовно информисан о свим дешавањима у школи путем извештаја о 

раду и о конкретним мерама које се предузимају у школи  у циљу побољшања рада школе. 

 

2.3. Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама 

 

Све информације  од значаја за рад школе  и запослених које се писменим или електронским 

путем проследе школи правовремено се прослеђују и запосленима на састанцима, путем 

огласне табле или мејловима. Поправљана је, у више наврата, интернет мрежа. Школа је 

прикључена и на АМРЕС мрежу. 

 

 

3. Праћење и унапређење рада запослених 

 

3.1. Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи 

 

Број одељења у овиј школској години је остао исти, али је смањена норма у вишим 

одељењима. Школској управи су редовно пријављивана слободна радна места. У радни однос 

су примљене, на одређено време и са одређеним процентом норме, наставница физике Ивана 

Лакићевић и наставница математике Јелена Станојевић. Математика, у овом случају, није 

стручно заступљена, али технолошких вишкова на листи није било, а наставни процес је морао 

да крене. У разредну наставу, у одељење другог разреда, уведена је нова учитељица Јована 

Виторац, одласком  у другу школу, преузимањем, учитељице Зоране Мијић. 

 

Наставници ментори су стручно и одговорно обављали свој менторски посао. 

 

3.2. Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених 

 

На почетку школске године сви наставници су били у обавези да донесу план стручног 

усавршаваања. Запослени су одабрали семинаре које желе да похађају. Средства за стручно 

усавршавање наставника су обезбеђена финансијским планом школе. Обезбеђена су средства и 

за семинаре стручних сарадника школе. 
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3.3. Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

 

` Током школске године, на Наставничком већу, пружана је подршка запосленима у раду 

путем похвала и истицања позитивних дешавања и акција. У циљу јачања колектива и 

мотивације запослених, заједнички су прослављене свечаности – школска слава Свети Сава и 

Дан школе. После свечане академије уприличено је дружење у холу школе. 

  

Радно време су поштовали углавном сви запослени са занемарљивим изузецима. 

 

Директор настоји да створи атмосферу у којој ће се сваки запослени осећати 

поштованим и уваженим. 

 

За битне ствари за школу и наставни процес, директор је био увек доступан запосленима, 

ученицима и родитељима. 

 

 

4. Сарадња са родитељима, органом управљања, синдикатом и широм 

заједницом 

 

Током претходног периода одржани су сви планирани састанци Савета родитеља. Током 

рада створана је таква атмосфера у школи да су родитељи могли, без устручавања, да изнесу 

своје мишљење и укажу на проблеме. Изабран је представник за Општински савет родитеља. 

 

Наставници су редовно одржавали родитељске састанке и редовно обавештавали 

родитеље о резултатима рада ученика. Родитељи су били информисани и о терминима 

индивидуалних пријема сваког наставника. Битне информације родитељи су добијали и од 

секретара школе или су се информисали путем обавештења која су се налазила на огласној 

табли за родитеље. 

 

4.1. Сарадња са органом управљања установе и Синдикатом 

 

Школски одбор је усвојио План рада школе као и свих осталих аката у законски 

предвиђеном року. Чланови Школског одбора редовно су информисани о свим активностима у 

школи. Одржане су све планиране седнице Школског одбора. 

  

Председници синдикалних организација су контролисали листу из Информационог 

система „Доситеј” и потписали листе технолошких вишкова, слободних радних места и 

запослених са непуном нормом без примедби. Председници синдиката, преко огласне табле, 

обавештавали су запослене о најновијим информацијама из ове области. 

 

4.2. Сарадња са државним установама, локалном самоуправом и другим организацијама 

 

Успостављена је добра сарадња са Месном заједницом Буковац која је финансијски помогла 

школу за набавку савремених наставних средстава. Настављена је успешна сарадња са 

Школском управом и Градском управом за образовање.Успешна је била и сарадња са Центром 

за социјални рад, Домом здравља у Буковацу. Један од битних партнера школе у претходном 

периоду било је КУД „Милица Стојадиновић Српкиња”. Својим народним играма и песмама 

улепшавали су наше приредбе. Свој велики јубилеј, 40 година постојања, прославили су у холу 

школе. Том приликом је школи додељења Повеља. 

 Школа учествује у хуманитарним акцијама Црвеног крста. За свој труд и залагање школа је 

награђена Захвалницом Друштва дистрофичара. 
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5. Финансијско и административно управљање радом установе 

 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

 

Финансијски план школе усвојен је од стране Школског одбора и у потпуности је 

реализован. Реализован је и план јавних набавки. Јавне набавке су рађене за осигурање ученика, 

ужину и поправку учионица и паркета у фискултурној сали. 

 

Средства добијена финансијским планом су трошена наменски и по плану.  

 

Током године вршено је текуће одржавање зграде, поправке на водоводним 

инсталацијама, инсталацијама за грејање, рачунарима и фото-копирима. 

 

5.2.Управљање административним процесом 

 

Директор снабдева и обезбеђује установу потребном документацијом. Поштује се процедура 

рада и води се прописана документација у складу са законом. 

 

 

6. Обезбеђење законитости рада установе 

 

6.1. Директор  познаје и прати релевантне прописе 
 

Директор прати промену прописа и поступа у складу са њима. Прати прописе из свих 

области  делокруга свога рада како би руковођење школом било што ефикасније. 

 

Општи акти доступнин су свим запосленим у канцеларији секретара и директора школе. Сви 

акти су усклађени са новим Законом о основама система образовања и васпитања. 

Директор ради у складу са законом и прописима и обезбеђује поштовање прописа у 

активима и вођењу документације. 

 

Током године школу је посетила Градска просветна инспекција, санитарна и противпожарна 

инспекција. Све наложене мере су отклоњене у законском року. 

 

 

 

 

                                                          Директор школе: 

                                                                                                    Миланка  Деман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


