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1. Руковођење образовно-васпитним процесом школе 

 

 

1.1. Развој културе учења 

 

 

Школска година је почела у складу са дописом Министарства Просвете науке и технолошког 

развоја број  601-00-0003/2021-15 од 25. 08. 2021.  Организовање и остваривање наставе у 

основним и средњим школама  2021/2022. годинe и у складу са документима које је донео Кризни 

штаб за сузбијање болести Ковид 19 на седници 24. августа 2021. у школу се кренуло по првом 

моделу. Настава се одвија по усвојеном распореду часова за све ученике истовремено, час траје 

45 минута. Свако одељење има своју учионицу. Кабинетска настава се одржава на часовима 

информатике, технике и технологије и физичког васпитања. Тим за школе сваке недеље шаље 

школама обавештење који модел се примењује наредне недеље. Током полугодишта два 

одељења, због два заражена су 10 дана ишла по другом моделу неизменично, сваки други дан, и 

две групе су биле на настави на даљину. 

Све учионице су покривене савременим наставним средствима и планирани број учионица је 

добио клима уређаје. Остатак је планиран до краја школске године. 

Реализован је пројекат Бесплатни уџбеници за ученике који испуњавају критеријуме  

Министарства Просвете, а град Нови Сад је обезбедио уџбенике за ученике првог разреда, као и 

азбучник добродошлице, прварице, бојанке и књиге о Светом Сави. Захваљујући донацији 

Министарства просвете  купљене су књиге за библиотеку у вредности 22.500 динара. Одабрани 

су наслови књига школске лектире који су недостајали. 

Реализација пројеката на нивоу школе придоноси активном ангажовању и наставника и ученика. 

Реализован је пројекат „Страдање Буковчана у Другом светском рату“, истраживачки рад 

наставника историје Ненада Минаковић, етнолошки кутак школе опремила је и приредила 

наставник разредне наставе Зорица Рајда. Пројекте поводом Дечије недеље и Месеца књиге 

радиле су наставнице Биљана Чокорац, Марина Антић, Зорица Анђелић и Сњежана Лечић 

Винокић. На естетско-еколошком уређење школе радила је биолошко-еколошка секција и 

наставница Даница Пушковић. Кроз пројекат Црвеног крста „Повежи се са природом“ школа је 

добила канте за рециклажу и селекцију отпада. 

Сарадња са Културном станицом Буковац реализована је плански. Одржан је концерт гудачког 

квартета у оквиру манифестације „Калидоскоп  културе“ који су посетили ученици школе. 

Ученици  су, такође, у Културној станици присуствовали предавањима о медијској писмености, 

а касније и практично примењивали стечена знања, затим су учествовали у пројекту „Лет изнад 

Новог Сада“. Теоријски део је било предавање о птицама на територији града, а затим су ученици 

сликали птице, а потом је уприличена виртуална изложба радова. У пројекту Повереника за 

заштиту равноправности „Међугенерацијска солодарност“ наставник ликовне културе Светлана 

Матовић са својим учеником  је освојила  треће место.Наставница Ана Лакатош је основала хор 

нижих разреда и хор је имао наступ на Тргу слободе у Новом Саду на манифестацији 

„Новосадски Зимзоленд“. Наставница хемије Олгица Лакић  је остварила сарадњу са Природно 

математичким факултетом, департманом за хемију.  

У школи се спроводе и хуманитарне активности, акција „Чепом до осмеха“ води наставница 

Зорица Рајда, а „Солидарност са дистрофичарима“ наставник верске наставе, отац Славољуб 

Видаковић. Такође у просторијама школе се одржао и „Хуманитарни базар“ које је организовало 

удружење жена из Буковца. 

Школа је свој рад представила у дечијим емисијама РТВ први програм. О уређењу школског 

парка говорили су ученици биолошке-секције са наставницом Даницом Пушковић, а Божићне 

обичаје је телевизија снимила и емитовала у пригодном термину. Програм „Божићни обичаји“ 

спремиле су наставнице Зорица Рајда и Милена Вулић. 
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У октобру је почео са радом продужени боравак и боравак је опремљен најпотребнијим стварима. 

Мишљење ученика се у највећој мери поштује, а Ученички парламент има подршку у раду 

директора, наставника и стручне службе. 

Школа је сарађивала са Месном заједницом. Месна заједница је обећала школи   донација у виду 

једног клима уређаја. Школа је успоставила сарадњу и са удружењем „Арт аманет“ из Буковца и 

одрађена је радионица „Полигон више од игре“. 

Два најбоља ученика је Градско веће за образовање наградило путовањем у Крупањ, где су 

посећивана знаменита  места  из првог светског рата.  

Ученици предметне наставе су учествовали на  Буковачком маратону, манифестацији коју 

организује планинарско друштво Буковца „Вилина водица“. 

 

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

 

Одржан је састанак са полицијском испоставом Петроварадин, досадашња сарадња је оцењена о 

као успешна и договорено је о даљој сарадњи током септембра месеца. Сарађивали смо са 

одељењем МУП-а за малолетничку деликвенцију у циљу сарадње и превенције насиља. У школи 

је формиран Тим за борбу против насиља злостављања и занемаривања који је у августу израдио 

План рада који се највише базира на превенцији вршњачког насиља. 

Центар за унапређење безбедности у саобраћају уз подршку Градске управе за саобраћај  и путеве 

организовао је едукацију деце разредне наставе  у области безбедности у саобраћају.  

Институт за јавно здравље такође је одржао едукацију за ученике виших разреда. 

Вођени су разговори са ученицима и родитељима, посебно је проблем био са социјализацијом и 

уклопљености појединаца у колектив. Сарађивало се и са Центром за социјални рад. 

У циљу веће безбедности организовано је дежурство наставника на ходницима и у школском 

дворишту. 

Надлежним институцијама смо се обраћали око промене прозора који представљају потенцијалну 

опасност по безбедност деце, а због старости и дотрајалости  утичу и  на енергетску ефикасност. 

Обављени су редовни инспекцијски прегледи против пожарних уређаја, хидраната, електричних 

инсталација, и гасних котлова. 

У школи се одржавају часови бесплатног спорта уторком и четвртком како би се превентивно 

деловало против вршљачког насиља. 

Хигијена школе је подигнута на виши ниво због пандемије корона вирусом. Врши се редовна 

дезинфекција руку и обуће приликом уласка у школу,у учионицама су дозери са алкохолом. 

Школа је обезбедила довољну количину алкохола и дезинфекционих средстава за чишћење и 

прање подних површина, намештаја и осталог. Током јесени извршена је дезинфекција и 

дезинсекција шкоских просторија.Ученици, наставници и помоћно-техничко особље редовно 

носе маске. Забрањен је улаз у школу лицима без маске. Ученици такође редовно носе маске од 

улаза у школску зграду. 

Сви ученици наставници и помоћно-техничко особље је осигурано  средствима града Новог Сада. 

Школа је покривена видео надзором који повећава безбедност ученика и запослених. 

Школско двориште је осветљено и проверава се исправност школских реквизита. 

Урађена је реконструкција главног канализационог вода и тоалета у приземљу школе. 

Градско зеленило је исекло дотрајала стабла у дворишту школе. 
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1.3. Развој и обезбеђење квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 

Сви наставници су предали планове рада наставе и учења у електронском облику. Информисање 

наставника врши се путем интернета „електронском поштом“, од директора, секретара и педагога 

школе. Информације се шаљу преко viber групе,огласне табле и у непосредном разговору са 

директором. Наставници се благовремено упознају са Извештајима са састанака и актива. Велика 

већина наставника користи савремене технологије у процесу наставе. Инсистира се на 

креативним наставним и  ваннаставним активностима, које могу да се реализују у пандемијским 

условима.  

Сви уџбеници који се користе су одобрени од Министарства и налазе се у каталогу одобрених 

уџбеника. Избор уџбеника је урађен по Закону. 

Директор је редовно посећивао чсове како би имао увид колико се поштују предвиђени 

индикатори добре праксе. Директор редовно присуствује састанцима Тимова и Стручних већа и 

узима учешће у раду Тима за заштиту. 

Директор је прошао обуку Британског савета  „Школа за двадесет први век“ и у пројекат су 

укључени професори математике, српског језика и хемије. 

Педагог школе Валерија Калања редовно ажурира сајт школе. Сва законска регулатива,  спискови 

уџбеника, термини писмених и контролних вежби, се могу наћи на сајту што је од велике помоћи 

родитељима и наставницима.  

Наставници немачког језика је одређен ментор, с обзиром да нема положен испит за лиценцу као 

и наставници разредне наставе у продуженом боравку. 

 

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-вапитном раду 

 

У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад са наставницима, педагогом и ученицима 

настоји се да ученици са одређеним проблемима у раду и понашању  буду прихваћени од стране 

ученика у одељењу и уопште у школи. Посебан труд је уложен и са радом родитеља тих ученика. 

Активну улогу у свему имао је Тим за заштиту од насиља, дискриминације, занемаривања и 

злостављања. Тим за инклузивно образовање је радио на процени способности ученика и 

компетентно сарађивао са Интерресорном комисијом. Ставови Комисије и родитеља су дали 

закључак о даљем раду са учеником. Пажња се поклања и талентованим ученицима, нарочито на 

часовима додатног рада. 

 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

На првом класификационом периоду одржане су седнице Одељењских већа на којима је 

анализиран појединачни успех сваког ученика. На седници Наставничког већа извршена је 

свеобухватна анализа успеха ученика целе школе после првог класификационог периода. На 

полугодишту, такође, су одржана Одељењска већа  где је верификован успех ученика и оцене из 

владања. Одржано је Наставничко веће где је педагог школе презентовала резултате на ниво 

школе у првом полугодишту. Донете су и мере за побољшање успеха ученика. 

Педагог школе Валерија Калања је направила детаљну анализу резултата завршног испита што 

је презентовано Наставничком већу, Савету одитеља и Школском одбору на електронским 

седницама, које се одржавју због неповољне епидемиолошке ситуације. Анализа треба да 

послужи наставницима да се боље организују на часовима припремне наставе за ученике осмих 
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разреда. Припреме су почеле у првом полугодишту, али ће се интезивирати у другом 

полугодишту. 

Из свих предмета на почетку школске године наставници су спровели иницијално тестирање 

ученика, чији су се резултати разматрали на Струћним већима.  

Ученици се обавештавају о успеху својих вршњака путем књиге обавештења. 

Родитељи имају увид у електронски дневник,а сваки одељењски старешина има утврђен термин 

за индивидуалне разговоре. 

 

 

2. Планирање и организовање контроле рада у установи 

 

2.1. Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе 

 

Урађен је Годишњи план рада школе  за школску 2021/2022. годину и презентован је на 

Наставничком већу, Савету родитеља, а потом,  усвојен од стране органа управљања у законском 

року. Такоће педагог школе је направила Извештај о раду школе за школску 2020/2021.  директор 

је сачинио извештај о свом раду. Извештај о раду школе, извештај о раду директора презентовани 

су Наставничком већу и Савету родитеља и усвојени од стране Школског одбора. 

Реализација наставног фонда сати анализирао се на седницама Одељенских већа на крају првог 

класификационог периода и на крају првог полугодишта. На седницама Наставничких већа после 

првог квартала и на крају првог полугодишта Тимови и Стручна већа су поднели своје Извештаје 

о раду и реализацији својих планираних активности. 

Тим за обезбеђење квалитета и развој установе редовно је пратио реализацију Годишњег плана 

рада школе. 

Током полугодишта педагог школе је контролисала рад наставника у електронском дневнику.  

Све планиране активности у првом полугодишту су урађене и  прилагођене условима у време 

епидемије. 

Наставници су се у августу сами  опредељивали за учешће и рад  у Тимовима,Стручним већима, 

активима и Ученичким организацијама, по личним афинитетима. Директор је водио рачуна да су 

обавезе равномерно распоређене на запослене. 

Запослени нису имали примедбе на решења о 40-часовној радној недељи.Током полугодишта 

праћен је њихов рад и остваривање задатих циљева. 

Планови које су запослени били дужни да предају педагогу школе,  на време су урађени и предати 

у електронској форми.Њихово остваривање се пратило до краја полугодишта. 

ЦЕНУС је урађен и одобрен од стране МПНТР. 

Унутрашњом прерасподелом послова у школи ни један радник није остао без дела норме. 

 

2.2. Директор обезбеђује ефикасну организацију установе 

 

Годишњим планом рада школе прецизирана су сва стручна тела,стручна већа, активи, тимови и 

састав истих. Водило се рачуна да запослени буду ангажовани према проценту ангажовања у 

школи и да буду укључени у оне активности где могу дати највећи допринос.Сви запослени су 

упознати са организационом структуром установе и са својим обавезама на радном месту.  
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За одсутне наставнике нађена је адекватна стручна замена. 

Повремено се јављају проблеми код помоћно-техничког особља, везано за обавезе које имају на 

свом радном месту.Појединци су често на боловањима, што отежава рад у време када је потребно 

да се хигијена школе подигне на виши ниво због пандемије корона вирусом. Сви чланови 

помоћно-техничког особља су на основу извештаја синдикалних организација тужили школу за 

не исплаћивање топлог оброка и регреса за годишњи одмор. По том питању школа ради по 

инструкцијама Минисрарства просвете и Градске управе за образовање, а на суду школу заступа 

градско правобранилаштво. 

 

2.3. Контрола установе 

 

Директор школе је у првом полугодишту посећивао часове предметне и разредне наставе као и 

огледне и угледне часове наставника. После сваког часа извршена је анализа часа и дате 

препоруке за даљи рад, изречене су примедбе и похвале.Нарочито се разговарало о остваривању 

исхода часа. 

Наставници који немају лиценцу радили су са  именованим менторима. 

Директор прати рад Тимова и координатор је Тима за обезбеђење квалитета и развој установе. 

Директор редовно прати рад дежурних наставника, контролише хигијену и рад помоћно 

техничког особља. 

Саветодавним разговором даје сугестије како би се недостаци отклонили. 

Извршен је преглед есДневника, матичних књига, књиге дежурства и извештаја са састанака 

Стручних већа, актива и Тимова. Редовно се обилази и прати рад у продуженом боравку.Обилази 

се и школско двориште и контролише исправност справа у дворишту.Разговарано је са 

појединцима који треба да свој рад унапреде. Доношене су мере за побољшање функционисања 

школе. 

Школски одбор је редовно информисан о свему што се дешавало у школи путем Извештаја о 

раду. 

 

2.4. Управљање информационим системом установе 

 

Све информације значајне за рад школе и запослених у установи  које се усменим, писменим или 

електронским путем  проследе школи правовремено се проследе и запосленим. Интернет мрежа 

је добра и није било прекида интернет мреже у школи. 

Директор и секретар  унели су све податке у  јединствени информативни систем просвете и 

систем се редовно ажурира. 

Такође родитељи су обавештавани путем родитељских састанака, телефонских контаката са 

одељењским старешином, педагогом и директором школе. Одељењске старешине имају 

истакнуте термине за индивидуалне разговоре са родитељима. 

Директор обавештава ученике и путем књиге обавештења. 
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3. Праћење и унапређење рада запослених 

 

 

3.1. Планирање и пријем запослених 

 

У  школи има тринаест одељења. Седам одељења разредне  наставе, шест одељења предметне 

наставе и продужени боравак. Укупно у школи је 248 ученика,135 у разредној и 113 у предметној 

натави. У школи ради осам наставника разредне наставе, 18 наставника предметне наставе, 

педагог, секретар и рачуновођа са половином радне норме и директор. Запослено је пет 

спремачица, домар и у одређеном проценту радне норме сервирка. 

Унутрашњом прерасподелом послова у школи није било технолошких вишкова. У октобру је 

примљена у радни однос на одеређено време професор разредне наставе за рад у продуженом 

боравку, а две наставнице разредне наставе су по сагласности Министва просвете и по 

спроведеном Конкурсу примљене на неодређено време. 

Радна места фиузике и математике нису стручно заступљена, због недостатка мастер професора 

физике и математике. Та занимања су се показала дефицитарним па их нема ни на листи 

технолошких вишкова, ни у евиденцији Националне службе за запошљавање. 

 

3.2. Професионални развој запослених 

 

На почетку школске године сви запослени су били у обавези да предају план стручног 

усавршавања.Запослени су изабрали семинаре који ће их оснажити у у областима где се слабије 

снхалазе. Као и у претходним годинама за све запослене наставнике, секретара и рачуновођу 

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

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

Директор је завршио обуку Британског савета Школа за 21. век, Формативно оцењивање, 

Повезаност самовредновања и квалитетног развојног плана, а за цео колектив организован је 

семинар Интернет у служби наставе. 

 

3.3. Унапређење међуљудских односа 

 

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

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

медијима, штампаним и електронским. Директор истиче на седницама позитивна дешавања и 

акције које се спроводе у школи. Радно време су пратили и поштовали скоро сви запослени у 

школи. 

Директор ствара 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. Са запосленима комуницира 

јасно, да  би сви могли одмах да дају  сугестије и изнесу своје мишљење. 
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3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

После планираних посета часовима ,часови су анализирани од стране наставника  који их је 

држао,директора и педагога који су их пратили. Директор користи увек прилику да истакне прво 

добре стране часа и похвали наставника, а онда евентуално да и примедбу и укаже на пропусте и 

начин како да се пропусти поправе. На Наставничком већу се обавезно истиче рад наставника 

који су се посебно истакли у раду, имали добру сарадњу са родитељима и слично. 

У циљу јачања колектива, без обзира на епидемиолошку ситуацију, после кратког програма 

организовано је дружење за чланове колектива. 

 

 

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 превенције 

ширења заразних болести, седнице су одржаване електронским путем. Показало се да овакве 

седнице у потпуности одговарају потребама запослених и родитеља. Са Саветом родитеља 

успостављен је сараднички однос,тако да су сви предлози и мишљења уважавана и испоштована. 

Савет родитеља је донео одлуку о висини школског динара за школску 2021/2022. годину. 

Родитељи имају увид у електронски дневник. 

Oдељењске старешине су одржале планиране родитељске састанке, контакт са родитељима се 

одржава на индивидуалним разговорима, телефоном или електронском поштом. 

Директор је по потреби организовао или присуствовао разговору са родитељима, разговарао са 

педагогом. Обавештења родитељима давао је и секретар школе,родитељи су се информисали и 

са огласне табле школе и са сајта школе.     

 

4.2. Сарадња са школским одбором и Синдикатима 

 

Школски одбор је усвојио Годишњи план рада школе, Извештај о раду за 2020/2021.годину, 

Извештај о раду директора и остала документа предвиђена законом у предвиђеном року.  

Седнице Школског одбора у првом полугодишту су одржаване електронски, уз могућност да се 

постављају питања и дају сугестије за све тачке дневног реда на свим састанцима. 

Чланови Школског одбора редовно се информишу о свим активностима у школи, која су у 

њиховој надлежности. 

У школи постоје две синдикалне организације СПРВ и СОС. Сарадња са синдикатима је 

коректна. Помоћно-техничко особље, који су чланови  оба синдиката, је тужило школу за не 

исплаћен регрес и тропли оброк. Како школа та средства није ни добијала од Министарства, није 

могла ни да исплати раднике. Школа на овом проблему раду уз сагласност и инструкције Градске 

управе за образовање, с обзиром да је већина школа у истој ситуацији.  Уколико би тужбе биле 

позитивно решене школе би биле у проблему, јер би им рачуни били блокирани. Градска управа 

ради на превазилажењу проблема. Школа поступа по инструкцијама Града и у сардњи са 

правобранилаштвом.  
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Синдикати преко огласне табле у зборници школе редовно обеваштавају своје чланство, а по 

потреби одржавају седнице у просторијама школе. 

 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

 

Успостављена је добра сарадња  са  Саветом месне заједнице Буковац. Месна заједница је обећала 

донацију школи у виду једног клима уређаја и ормарића за ученике разредне наставе и 

продуженог боравка. 

Школа успешно сарађује са Школском управом Нови Сад, просветном инспекцијом, Градском 

управом за образовање, Центром за социјални рад, Ватрогасним друштвом Буковац, КУД 

„Милица Стојадиновић Српкиња“, са организацијом Црвеног крста, са библиотеком у Буковцу, 

предшколском установом Зека у Буковцу. Ученици школе учествују у активностима и 

радионицама Културне станице Буковац. 

Школа без надокнаде уступа салу рвачком клубу и фудбалском клубу из Буковца уз одобрење 

Школског одбора, зато што су чланови клубова искључиво ученици наше школе. 

 

 

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.Током године рађено је текуће одржавање зграде, промењени су дотрајали 

олуци, оштећења на крову зграде, квар у кабинету за биологију, оштећења у фискултурној сали, 

отклоњени су недостаци на електричним инсталацијама. Решен је проблем  дотрајалог главног 

канализационог вода. Средствима добијеним по конкурсу Секретаријата за образовање и уз  

суфинансирање Града Новог Сада промењен је дотрајали главни канализациони вод и 

реконтруисана су три тоалета у приземљу школе. 

 

5.2. Управљање административним процесима 

 

Финансијским средствима Градске управе за образовање обезбеђује се админисративни и 

материјал за образовање, као и све остале потребе за нормално функционисање школе. Поштује 

се процедура у раду и води се школска документација у складу са Законом. Поштује се процедура 

у раду вођења правне документације, а прописано се води и остала документација  са 

обезбеђеном тачности. Радници Архива града Новог Сада су прегледали докуметацију школе и 

архивирали трајна документа у складу са Законом,а непотребна су издвојили за одстрањивање. 
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6. Обезбеђење законитости рада установе 

 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 

Директор прати промене прописа и поступа у складу са њима. 

Стално се усавршава у свим областима делокруга свога рада, како би руковођење школом било 

што ефикасније. 

 

 

6.2. Израда опших аката и документаације школе 

 

Општа акта су доступна свим запосленим и налазе се у секретаријату школе. 

Усклађена су са променама у Закону о основама система образовања и васпитања и са Законом о 

основној школи, као и са новим Правилницима који су на снази. 

 

 

 

 

                                                                    Директор школе 

                                                                                                              Миланка  Деман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


