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1. Руковођење образовно-васпитним процесом школе 

 

 

1.1. Развој културе учења 

 

 

 Припреме за почетак школске године текле су у складу са  Стручним упутством 

Министарства просвете од 11. августа 2020. године, за организацију и реализацију образовно- 

васпитног рада у основној школи, у школској 2020-2021. години и на основу Предлога за 

организацију образовно- васпитног рада у основној школи  по  посебном програму образовања и 

васпитања и закључака  Кризног штаба за сузбијање  заразне болести Covid 19. 

У августу је одржана седница Педагошког колегијума на којој је разматран модел организације 

образовно- васпитног рада. Договорено је да се прихвати основни модел, где би ученици били 

подељени у две групе и обе групе сваки дан ишле у школу, по редовном распореду, а по датом 

моделу час би трајао пола сата.  Овакав програм спроводио се  у септембру, а после анализе 

искустава донела би се одлука о даљем раду. Предлог са Педагошког колегијума презентован је 

Наставничком већу које га је усвојило. 

Одељенске старешине су одржале родитељске састанке у августу и објасниле родитељима нови 

модел рада. 

 На седници Педагошког колегијума у  септембру, процељено је да ученици предметне 

наставе  могу да пређу   на комбиновани модел рада, где би групе сваки други дан долазиле у 

школу. Данима када не долазе у школу ученици  прате часове на ТВ програму и електронским 

путем могу да комуницирају са предметним наставницима. Предлог је презентован 

Наставничком већу, које је прихватило предлог. Обављени су родитељски састанци где је 

образложен прелазак на други модел.   

До прелаза на наставу на даљину у школи се радило по комбинованом моделу.  Настава на 

даљину се радила преко Google учионице са ученицима предметне наставе, по редовном 

распореду, а ученици разредне наставе су редовно по групама долазили у школу. 

Настава у свим предметима је стручно заступљена, попуњена су слободна радна места 

наставника хемије, математике и немачког језика. Унутрашњом прерасподелом послова 

допуњена је  радна норма наставницима који су остали без дела часова. Израђен је распоред 

часова, распоред дежурства наставника и именоване су одељењске старешине ученицима петог 

разреда. Формирана су Стручна већа и Тимови и све промене су унете у информациони систем 

„Доситеј“. 

Сви ученици који остварују право на бесплатне уџбенике од Министарства просвете добили су 

уџбенике на време. Ученици првог разреда добили су бесплатне уџбенике од града Новог Сада 

као и књиге Прварице и Пажљивко у саобраћају. Школа је омогућила ученицима куповину 

уџбеника на рате преко дистрибутера за који се одлучио Савет родитеља. 

Градска управа за саобраћај и путеве уз препоруку  Школске управе Нови Сад,  организовала је 

обуку за ученике од првог до четвртог разреда под називом "Едукација за унапређење 

безбедности саобраћаја", за ученике првог, другог и трећег разреда и "Едукација за унапређење 

безбедности саобраћаја за бициклисте", за четврти разред. 
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Школа је успоставила сарадњу са Културном станицом Буковац. Ученици разредне наставе су 

гледали представу „Успавана лепотица“ у извођењу позоришта Театрило. Ученици првог разреда 

су учествовали у радионици у организацији Културне станице Буковац под називом "Моја 

папирна шума". 

У оквиру интегративне наставе  урађен је пројекат  "Дан хлеба" ,  аутора  наставнице разредне 

наставе Зорице Рајда. Дан школе је обележен у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Направљена је пригодна презентација и приказана ученицима школе. Такође уприличена је и 

изложба дечијих ликовних радова са темом "Из живота Милице Стојадиновић Српкиње". 

У оквиру обележавања Дана школе организован је Фестивал народне традиције под називом  

"Најлепше је ђачко доба". У холу школе изложене су црно беле  фотографије из школске архиве 

и из приватне архиве аутора пројекта наставнице Зорице Рајда. Због забране окупљања ову 

изложбу су бивши ученици, родитељи и сви заинтересовани могли да погледају на веома 

посећеној  Facebook страници ОШ „22.август“. Тако је још једном оправдан мото наше школе 

Савремена школа која негује традиционалне, праве, вредности. Обележен је четврти октобар, 

међународни Дан заштите животиња виртуелном изложбом кућних љубимаца "Те дивне 

животиње", аутора наставнице биологије Данице Пушковић. Наставница ликовне културе  

Светлана Матовић, поставила је изложбу ликовних радова кућних љубимаца. 

Тим за културну и јавну делатност школе донео је План обележавања Дечије недеље. 

Дечија недеља, од петог до једанаестог октобра, обележена је под слоганом "Деца имају право да 

расту здраво". Уприличена је изложба дечијих радова под називом "Подељена срећа два пута је 

већа", преко разгласа су читани  литерарни радови.  

У октобру је обележен Месец књиге. У библиотеци је наставница српског језика и књижевности  

Марина Антић организовала час за упознавање школске библиотеке за ученике разредне  наставе. 

Ученици првог разреда бесплатно су учлањени у библиотеку „Милица Стојадиновић Српкиња“.  

У холу школе наставница ликовное културе  Светлана Матовић и наставник историје Ненад 

Минаковић, поставили  су   изложбау под називом "Праисторија". 

Педагог школе Валерија Калања, редовно ажурира сајт школе, а техничка подршка је наставник 

информатике Иван Стајчић. 

Школа је учествовала и у хуманитарним активностима. Подмладак Црвеног крста учествовао је 

у акцији  Солидарност за дистрофичарима. Школа учествује у пројекту "Чепом до осмеха" . 

Еколошка секција је организовала акцију сакупљања старе хартије и развија се свест о очувању 

животнне средине  и рециклажи. 

Ученици се припремају за такмичења која се планирају у другом полугодишту . 

У школи се поштује мишљење и подржавају се акције Ученичког парламента. 
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1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

У августу 2020. године,  школа је донела План примене мера за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести Covid 19 изазване вирусом SARS CoV 2 и План примене мера за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести  COVID 19 за ученике. 

У циљу стварања здравих и безбедних услова за учење и боравак деце у школи се спроводе све 

прописане  еподемиолошке мере. Редовно се  дезинфикују све просторије школе. Школа преко 

комуналног предузећа Водовод и канализација добија довољне количине дезинфекционих 

средстава, на улазима школе постављене су дезобарујере и  обезбеђена је довољна количина 

алкохола за дезинфекцију. Такође школа је купила два безконтактна топломера. Ученици, 

наставници и помоћно-техничко особље, носе маске. Забрањен је улаз лицима  без маске и 

обавезни су да прођу дезинфекцију руку и обуће. Ученици  све време бораве у једној учионици, 

која се редовно проветрава и дезинфикује. 

У школи се радило на превенцији насиља. Наставници су упознати са Протоколом о поступању 

у установи у одговору на  насиље, злостављање и занемариање. У августу је формиран Тим за 

превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, који јер радио по усвојеном 

Плану. Организовано је дежурство наставника. Дежурни наставници су распоређени на 

дворишту и у ходницима школе. 

Школа сарађује са полицијском испоставом у Петроварадину и предвиђена је сарадња и кораци 

који се предузимају у случају трећег нивоа насиља. 

Сви ученици, наставно и ваннаставно особље је осигурано средствима града Новог Сада. 

Редовно се контролишу противпожарни апарати, хидранти, аутоматска дојава пожара. Ради се 

годишњи сервис гасних уређаја. 

Наставник Иван Стајчић и Милан Банаи, завршили су курс прве помоћи. Редовно се врши 

дератизација и дезинфекција. 

Сви запослени су прошли противпожарну обуку и обуку заштите на раду. 

Школа поседује видео- надзор који повећава безбедност ученика и запослених. 

 

 

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

 

 

         Наставници су у обавези да до првог септмбра предају  своје глобалне планове рада, као и 

планове секција, Тимова и Стручних већа и Актива. Сви уџбеници који се користе су одобрени 

од стране Министарства и налазе се у Каталогу одобрених уџбеника. 

Купљено је шест клима уређаја, десет лаптоп рачунара, четири плафонска носача за пројекторе, 

поправљене  су водоинсталације у кабинету за физику и хемију. Окречене су свлачионице и 

промењена је столарија  у  тоалетима  фискултурне сале, постављен је телевизијски пријемник у 

зборницу, уведена је једна телефонска линија у школу. 
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Већина наставника користи савремена наставна средства у раду. Учионице су опремљене 

рачунарима и пројекторима или ТВ пријемницима и у свим учионицама има интернет. 

Подстиче се креативност наставника у наставним и ваннаставним активностима. 

Школа се промовисала у листу Дневник и на каналима новосадских телевизија. Медији су 

пратили посету Покрајинског секретара за спорт и омладину господина Батеза нашој школи. 

Такође у Просветном прегледу објављен је афирмативан чланак о дану интегративне наставе 

"Дан хлеба". 

Информисање наставника се врши редовно и благовремено, путем електронске поште, viber 

групе, огласне табле и у непостедном разговору са директором и педагогом школе. Сви извештаји 

и обавештења  Градске управе и Школске управе се прослеђују наставницима у штампаној или 

електронској форми. 

 

 

1.4. Директор прати и подстиче ученике на рад 

 

 

  На првом класификационом периоду одржана је седница Одељенских већа  на којој је 

појединачно анализиран успех сваког ученика. Водило се рачуна о објективно отежаним 

условима рада. На седници Наставничког већа, која је одржана путем видео конференције 

извршена је свеобухватна анализа Успеха ученика после првог класификационог периода. 

Школа је позајмила лаптоп рачунар породици са троје деце слабијег материјалног стања. Такође 

школа је преко волонтерског центра Новог Сада обезбедила пет  поклон рачунара за породице са 

троје деце да би лакше пратили настава на даљину. 

Педагог школе Валерија Калања је направила детаљну анализу завршног испита  на основу које 

се могу планирати  припреме за предстојећи завршни испит. 
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2. Планирање и организовање контроле рада у установи 

 

2.1. Директор обезбеђује доношење и спровођење плана рада установе 

 

Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину урађен је и усвојен од стране органа 

управљања у законском року. Такође, педагог школе Валерија Калања је урадила четири 

оперативна плана рада, Анекса годишњег плана рад, а због промене организације образовно- 

васпитног процеса наметнутог епидемиолошком ситуацијом у земљи. 

Реализација наставног фонда сати се анализирала на седници Одељенских већа, на крају првог 

полугодишта и на седници Наставничког већа. Такође сви Тимови и Стручни активи и Стручна 

већа, поднели су своје Извештаје о раду и реализацији својих планираних садржаја.  

Током полугодишта контролисан је рад наствника у елекронском дневнику. Током рада на 

даљину  настава се одвијала по редовном распореду. 

Ученицима који нису били задовољни предложеном полугодишњом оценом, пружена је 

могућност да дођу у школу и одговарају. 

Иако у отежаним условима рада, све планиране активности у првом полугодишту су реализоване, 

у складу са условима ванредне ситуације. 

 

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

предузима конкретне мере 

 

Директор је на основу Плана посете часовима обишао часове наставника који имају до пет година 

радног стажа (Милена Стојанов, Јована Виторац, Ивана Ступар, Душан Дубајић, Адриана Томић) 

и ученике првог разреда, наставнице разредне наставе Мају Ћурчин и Ану Лакатош Ждеро. После 

часа су обављени саветодавни разговори, а посебан акценат је био на дефинисању и остваривању 

исхода. Такође један од задатака је био да се на сваком часу истакне компетенција брига о 

здрављу. 

Наставници који немају лиценцу за рад раде са именованим менторима. 

Директор учествује у раду Тимова и координатор је Тима за обебеђење квалитета и развој 

установе. 

Директор редовно прати рад дежурних нставника, контролише хигијену школе и рад помоћно- 

техничког особља. 

Саветодавним разговорима даје сугестије како би се уочене слабости отклониле. 

 

2.3. Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама 

 

Сви запослени добијају информације од значаја на време и у року. Такође родитељи путем 

родитељских састанака, мејлова, телефонских контаката са одељенским старешинама или 

индивидуалних разговора, добијају информације везане за проблеме у раду ученика. Директор 

такође информише ученике путем Књиге обавештења, као и родитеље телефонски или 

непосредним контактом и разговором. 
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3. Праћење и унапређење рада запослених 

 

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

 

У школи има четрнаест одељења, седам одељења предметне и седам одељења разредне наставе. 

Укупно у школи има 257 ученика, од тога 133  су ученици разредне наставе, а 124 ученика 

предметне наставе. 

Настава је стручно заступљена. У школи раде седам професора разредне  наставе и осамнаест 

професора предметне наставе, педагог школе, и пола радне норме има  библиотекар, секретар и 

административно-финансијски радник. Хигијену школе одржавају пет спремачица, а у радном 

односу су са  пола радног времена сервирка и домар. 

Сви наставници су израдили План стручног усавршавања. Осамнаесторо наставника је прошло 

обуку „Дигитална учионица“ и двадесет двоје обуку „Настава усмерена на исходе и ставдарде“. 

Средства за стручно усавршавање су обезбеђена од Градске управе за образовање. Свим 

наставницима је било омогућено да похађају обуке за које су се пријавили.  

Школа је опремљена савременим наставним средствима,  што омогућава коришћење 

мултимедије и других савремених наставних метода. 

Ради се на климатизовању учионица и кабинета  и на даљем опремању истих,  како би се подигао 

квалитет наставног процеса.  

3.2. Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених 

 

Сви запослени су израдили свој план стручног усавршавања. Одабрали су семиинаре које 

су желели да похађају. Средства за стручно усавршавање обезбеђена су од стране Градске управе 

за образовање. Свим наставниицима који су  хтели да се усавршавају било је омогућено. На крају 

првог полугодишта одржан је и семинар за све запослене у школи  везано за пројектну и 

програмирану наставу. Такође на стручном усавршавању су били и запослени у стручним 

службама. 

 

Од 2019. године почео је нови петогодишњи циклус стручног усавршавања. 

 

Све учионице су савремено опремљене рачунарима и пројекторима и на тај начин створени 

су услови за коришћење мултимедије и других савремених наставних метода. Радиће се и даље 

на опремању кабинета како би се подигао ниво наставног процеса. 

 

 

3.3. Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

 

Током  школске године пружана је подршка запосленима, похваљивани су наставници на 

седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. Пројекти су престављани  у 

медијима, како штампаним, тако  и електронским. У циљу јачања колектива и мотивације 

запослених после прослава уприличена су дружења  и наставници са запаженим пласманом на 

такмичењима награђивани су књигом. 

Директор настоји да створи атмосферу у којој ће се сви запослени осећати достојанствено, 

пријатно и сигурно. Негује се култура дијалога, колегијалност  и међусобно уважавање. 

Директор је увек доступан за све запослене,ученике и родитеље. 
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4. Сарадња са родитељима, органом управљања, синдикатом и широм заједницом 

 

 

4.1. Сарадња са родитељима 

 

У претходном периоду одржане су све планиране седнице Савета родитеља. Због опасности од 

ширења заразних болести,  у последње време се одржавају електронске седнице, које су ефикасне 

и у потпуности одговарају потребама.  

Са Саветом родитеља успостављени су сараднички односи, тако да свако може слободно да 

изнесе своје мишљење, постави питање, изнесе идеју и предлог. Покренута је иницијатива да се 

од „Школског динара“ направи летња учионица  где би се по потреби изводила настава. У 

новембру је укупно уплаћено тридесет пет хиљада динара и замољена је председница Савета 

родитеља да подсети оне који су заборавили, да  уплате износ од пет стотина динара добровољне 

надокнаде, колико је договорено на Активу дуиректора.  

Одељењске старешине су одржале  планиране родитељске састанке, а у време наставе на даљину  

контакт са родитељима је одржаван мејлом, телефоном или електронском поштом. Родитељи 

имају увид у електронски Дневник. Директор је по потреби организовао састанке са родитељима, 

разговрао са педагогом, а обавештења родитељима давао је и секретар школе. Родитељи су се 

информисали путем информација истакнутим на огласној табли за родитеље и путем сајта школе. 

 

 

4.2. Сарадња са органом управљања установе и Синдикатом 

 

Школски одбор је усвојио Годишњи план рада школе, Извештај о раду школе за протеклу годину, 

Извештај о раду директор и остала документа предвиђена Законом у законском року. 

Седнице се одржавају електронски због опасности од ширења заразне болести. 

Чланови Школског одбора редовно су информисани о свим активностима у школи и свим 

питањима из њихове надлежности. Све планоране седнице су одежане. 

Председнице синдиката су потписале листу технолошких вишкова и слободних радних места из 

информационог система „Доситеј“, као и потребу школе да се распише конкурс за слободна 

радна места са пуном радном нормом. Председнице синдиката несметано информишу своје 

чланове преко огласне табле у зборници  и по потреби одржавају састанке синдикалне 

организације. 

 

 

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

 

Успостављен је добар однос са Месном заједницом Буковац, наставила се сарадња Градском 

управом за образовање и инспекцијским службама. Сарађивало се са организацијом Црвеног 

крста, Центром за социјални рад по потреби и библиореком Милица Стојадиновић Српкиња. 
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5. Финансијско и административно управљање радом установе 

 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

 

Школа је финансијско пословање обављала по Закону о буџетском пословању. Средства су 

наменски коришћена. Сопственим средствима школа је застаклила прозоре у вредности 

седамдесет хиљада динара.Током године рађено је текуће одржавање зграде, а велики проблем је 

и даље дотрајала канализациона мрежа. Главни вод би требало изместити, с обзиром да дотрајале 

цеви иду испод зграде. 

 

5.2.Управљање административним процесом 

 

Финансијским средствима  Градске управе за образовање обезбеђује се административни 

материјал и материјал за образовање, као и сви потребни формулари за нормално функционисање 

установе. Поштује се процедура  у раду и води се 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 делокруга 

свога рада како би руковођење школом било што ефикасније .   

Општа акта су доступна  свим запосленим у канцеларији секретара и директора школе. Сва акта 

су усклађена са Законом. 

Школа ради у складу са Законом и Прописома  у свим областима. 

Директор обезбеђује поштовање и примену Закона у актима школе и вођењу документације.  

 

 

 

                                                                    Директор школе 

                                                                                                              Миланка  Деман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


