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Извештај рада директора школе обухвата период од почетка школске године 1. 9. 2022. до 21. 10. 

2022. године са чијим датумом је престао мандат директорке Миланке Деман и  период од 22. 10. 

2022. године када је дужност директора школе преузела Марина Антић, професор српског језика 

и књижевности.   

 

 

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 првог септембра 2022. године. Настава се одвија по усвојеном распореду часова.  Ученици 

од 5. до 8. разреда иду у преподневној смени, док ученици од 1. до 4. разреда наизменично. Све 

учионице су покривене савременим наставним средствима. Кабинети који су захтевали додатно 

наставно средство, били су истим и опремљени. Организован је рад са децом у продуженом 

боравку. 

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 и прварице. Захваљујући донацији Министарства просвете, Школа је 

обогатила  књигама  библиотеку у вредности од 12.000,00 динара. Изабране су школске лектире 

које нису биле на располагању деци у библиотеци. 

Етнолошки кутак школе опремила је и уредила наставница разредне наставе Зорица Рајда.  

Дечја недеља „Шта детету треба да расте до неба” обележена је ликовним радовима, представом 

„Театрило” за ученике млађих разреда и предавањем под називом „Чувајмо наше пчеле” пчелара 

Дарка Маричића, у организацији наставнице биологије Данице Пушковић. 

Обележен је Месец књиге и писане речи са библиотекарем школе Марином Антић. У новембру 

месецу обележен је Дан школе свечаном приредбом коју су припремале наставнице: Зорица 

Анђелић, Марина Ђорђевић, Клаудија Стојчевска, Драгица Тривунчић и Марина Антић. 

Приредбу су уприличили и гости – Културно-уметничко друштво „Милица Стојадиновић 

Српкиња” под руководством кореографа Младена Лујића. 

Школу је посетио академски глумац Лука Пиљагић и за ученике од 5. до 8. разреда извео 

представу „Јазавац пред судом”. Град Нови Сад је обезбедио одлазак на представу „На путу са 

Светим Савом” ученицима који су пример одличног успеха и примерног владања.  

Школа је у сарадњи са Еколошко-хуманистичком организацијом „Чепом до осмеха” 

организовала радионицу и предавање за ученике од 1. до 4. разреда. 

Сарадња са Културном станицом одвијала се континуирано кроз различите радионице у којима 

су учествовали ученици од 1. до 8. разреда са својим наставницима. 

НТЦ квиз посетио је нашу Школу и са ученицима трећег и четвртог разреда организовао 

такмичење. Ученици су остварили бодове за даљи пролаз и тако учествовали на такмичењу на 

нивоу Града, где су освојили друго место. 

Под менторством наставнице биологије Данице Пушковић, ученици су организовали радионицу 

под називом „Стем научни изазов”. 

У сарадњи са новинаром у пензији, уредником Дневника Мишом Павловићем, и рвачким 

тренером Ђорђем Стојичићем дошло је до снимања емисије која је била посвећена ученику наше 

школе, талентованом и успешном рвачу Лазару Грмашу.  

  

Новогодишњи и божићни празници дочарани су осликавањем просторија унутар школе и 

прављењем новогодишњих честитки. Ову лепу активност организовала је наставница биологије 

Даница Пушковић са ученицима Стем клуба. Активност је била пропраћена телевизијском 

екипом са РТВ-а, а емисија о томе емитована је у дечјој емисији „Добро јутро, лењивци”. 



4 

 

Ученици четвртог разреда, са својим учитељима Зорицом Рајдом и Илијом Алимпићем 

учествовали су на Новогодишњем хуманитарном базару који је организовало Удружење жена 

„Буковачка вила” и Вилењаци. 

Наставница разредне наставе Ана Лакатош је са својим хором имала наступ на Тргу слободе у 

Новом Саду на манифестацији „Новосадски Зимзоленд”. 

Ученици млађег узраста су са својим учитељима организовали Новогодишњи вашар и тиме, 

приредбом и продајом украса ручне израде, обележили Нову годину а све у циљу скупљања 

новчаних средстава за хуманитарне сврхе.  

Школа је учествовала у хуманитарној акцији „Пакетићи за децу на Косову и Метохији“. Одзив у 

учешћу узели су ученици од 1. до 8. разреда. 

 

 

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

 

У циљу одржавања безбедносних услова за учење и развој, успешно се сарађивало са 

Полицијском испоставом Петроварадин. У новембру месецу представнице Полицијске испоставе 

Петроварадин, Марина Милутиновић и Дејана Мишчевић, одржале су предавање на тему 

„Пиротехничка средства и штетности коришћења, законске последице и санкције коришћења”. 

 

Тим за борбу против насиља злостављања и занемаривања редовно је пратио извештаје 

одељењских старешина. Свој рад највише је усмеравао на превенцију 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. 

Вођени су разговори са ученицима и родитељима са акцентом на социјализацији и прихватању 

различитости.  

Посебна сарадња остварена је са Центром за социјални рад (логопедом и дефектологом) и 

родитељима чија деца похађају наставу по Индивидуалном образовном плану. У свим 

активностима активно учешће имале су одељењске старешине, Тим за ИОП, педагог школе и 

директор. 

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

Школе. 

Обављени су редовни инспекцијски прегледи противпожарних уређаја, хидраната, електричних 

инсталација и гасних котлова. 

У школи се одржавају часови бесплатног спорта како би се превентивно деловало против 

вршњачког насиља. 

Током јесени извршена је дезинсекција и дератизација школских просторија. Свакодневно се 

водило рачуна о одржавању школских просторија као и предњег и задњег дворишта школе.  

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

двориште је осветљено и проверава се исправност школских реквизита.  

 

 

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

 

Почетком школске године, сви наставници су предали планове рада наставе и учења у 

електронском облику.  

Информисање наставника врши се путем интернета „електронском поштом“, од стране 

директора, секретара и педагога школе. Информације се шаљу преко Вајбер групе, огласне табле 

и у непосредном разговору са директором. Наставници се благовремено упознају са извештајима 

са састанака тимова и актива. 



5 

 

Наставници су обучени и користе савремене технологије у процесу наставе и учења. Такође је 

школски програм обогаћен креативним наставним и ваннаставним активностима.  

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

одобрених уџбеника. Избор уџбеника је урађен по Закону.  

Директор је редовно посећивао редовне и угледне часове, пратио начине рада, коришћење 

савремених наставних метода и средстава. Такође је био упућен, како својим присуством тако и 

непосредно, путем извештаја, у рад тимова и стручних већа. Детаљно је пратио и узимао  учешће 

у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Директор је 

заједно са педагогом и координатором Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања прошао семинар под називом „Поступци за спречавање насиља”. 

 

Директор је прошао обуку под називом „Слободне наставне активности и ваннаставне 

активности”.  

Обука директора за стицање права полагања за лиценцу је у току. 

Наставници се редовно обавештавају о терминима у вези са стручним усавршавањем. 

Педагог је прошао семинар под називом „На заједничком путу учења”. 

Наставници разредне наставе Клаудија Стојчевска и Илија Алимпић учествовали су на тематском 

састанку под називом „Планирање додатне подршке детету/ученику”. 

Педагог школе Валерија Калања и наставник информатике Иван Стајчић редовно ажурирају сајт 

школе. 

Сва законска регулатива, спискови уџбеника, термини писмених и контролних вежби, могу се 

наћи на сајту што је од велике помоћи родитељима и наставницима. 

Наставници српског језика и књижевности одређен је ментор, с обзиром да нема положен испит 

за лиценцу. 

Диектор, наставник информатике Иван Стајчић и одељењски старешина Зорица Анђелић 

редовно су пратили пријављивање ученика за упис у средњу школу преко платформе Моја 

средња школа. 

 

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-вапитном раду 

 

Школа негује поштовање и уважавање 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.  

Посебна подршка од стране наставника, педагога, директора школе пружа се ученицима који иду 

по Индивидуалном образовном плану. О њиховом напретку редовно се обавештавају родитељи. 

Такође, у свеобухватни процес укључени су пратилац, логопед и дефектолог као и Тим за 

инклузивно образовање који је радио на процени способности ученика и компетентно сарађивао 

са Интерресорном комисијом. 

Ставови Комисије и родитеља су дали закључак о даљем раду са ученицима.  

Подршка и пажња поклања се и талентованим ученицима, нарочито на часовима додатног рада. 

 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

У 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, одржана су одељењска већа где је верификован успех ученика и оцене из 

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

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

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

је презентовано Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.  
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Анализа треба да послужи наставницима да се боље организују на часовима припремне наставе.  

Наставници су направили план и предлог мера по којима ће радити како би отклонили недостатке 

и поправили просек. У другом полугодишту радиће се интензивније на томе. 

Из свих предмета, на почетку школске године, наставници су, према плану и програму, спровели 

иницијално тестирање ученика. Резултати су анализирани на Стручним 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 2022/2023. годину и презентован је на 
Наставничком већу, Савету родитеља, а потом, усвојен од стране органа управљања у законском 
року. Педагог школе, Валерија Калања, урадила је Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

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. 

Наставници су се у августу сами опредељивали за учешће и рад у тимовима, стручним већима, 
активима и ученичким организацијама, на основу искуства стеченим стручним усавршавањем и 

по личним афинитетима. 

Директор је водио рачуна да обавезе које запослени имају буду равномерно распоређене. 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 ниједан 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. 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 понекад отежава рад. Сви чланови 
помоћно-техничког особља, који су на основу извештаја синдикалних организација тужили 

школу за неисплаћивање топлог оброка и регреса за годишњи одмор, још увек се налазе у 

процесу. По том питању школа ради по инструкцијама Министарства просвете и Градске управе 

за образовање, а на суду Школу заступа градско правобранилаштво. 
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2.3. Контрола установе 

 

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

угледне часове наставника предвиђене Годишњим планом рада. После сваког одржаног часа, 

извршена је анализа; истакнуте се јаке и слабе стране и дате препоруке за даљи рад.  

Нарочито се разговарало о формативном и сумативном оцењивању и давању повратне 

информације ученику о његовом напредовању као и 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 електронског Дневника, 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. Наставницима 

који су ове године почели са радом, или су на замени пружана је додатна подршка. Такође су 

вођени разговори и са појединцима који треба да свој рад унапреде.  

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 запосленима.  

Интернет мрежа је добра и није било прекида. Обновљен је Уговор интернета, фиксне телефоније 

и телевизије са МТС-ом. 

 
Директор и секретар унели су све податке у Јединствени информативни систем просвете. Систем 

се редовно прати и ажурира.  

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. 

 

 

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 244 ученика, 129 у разредној и 115 у предметној 
натави.  

У школи ради седам наставника разредне наставе, осамнаест наставника предметне наставе, 

секретар и рачуновођа са половином радне норме, педагог и директор. Унутрашњом 

прерасподелом послова у школи није било технолошких вишкова. У радном односу на одређено 

време је и професор разредне наставе за рад у продуженом боравку. Запослено је пет спремачица, 

домар и, у одређеном проценту радне норме, сервирка. 

Радно место математике није стручно заступљено, због недостатка мастер професора математике. 

Та занимања су се показала дефицитарним па их нема ни на листитехнолошких вишкова, ни у 

евиденцији Националне службе за запошљавање. 
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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 областима где се слабије 
сналазе. Као и у претходним годинама за све запослене наставнике, секретара и рачуновођу 
средства за стручно усавршавање су обезбеђена од Градске управе за образовање. Директор је 

започео обуку за стицање лиценце. Прошао је обуку под називом  „Слободне наставне активности 

и ваннаставне активности” и семинар „Поступци за спречавање насиља”. 

Педагог школе учестввала је на онлајн семинару под називом „На заједничком путу учења”. 

Наставници разредне наставе Клаудија Стојчевска и Илија Алимпић учествовали су на тематском 

састанку под називом „Планирање додатне подршке детету/ученику”. 

 

3.3. Унапређење међуљудских односа 

 

Током школске године пружана је подршка запосленим, похваљивани су наставници на 
седницама Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља. Активности су промовисане 

у медијима (штампаним и електронским). Директор, кроз непосредни разговор, на седницама, 

истиче позитивна дешавања и активности које се спроводе у школи и ван ње.  

Радно време су пратили и  поштовали сви запослени у школи.  
Директор се труди да негује позитивну атмосферу у којој ће се сви запослени осећати 

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

разумевање и уважавање.  
Директор је увек доступан за све запослене, ученике и родитеље. Са запосленима комуницира 
јасно како би сви могли одмах да дају сугестије и изнесу своје мишљење. 

 

 

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 и да укаже на евентуалне пропусте и начин како 

да се они поправе. На Наставничком већу се обавезно истиче рад наставника који су се посебно 

истакли у раду, имали добру сарадњу са родитељима.  
У циљу јачања колектива, организовано је дружење за чланове колектива. 
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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 и Школског одбора. 

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 

2022/2023. годину. Родитељи имају увид у електронски Дневник. 

Oдељењске старешине су одржале планиране родитељске састанке. Индивидуални разговори 

одржавали су се у школи, по потребама, телефоном или електронском поштом. 
Директор је, по потреби, организовао или присуствовао разговору са родитељима, разговарао са 
педагогом и одељењским старешинама. Обавештења родитељима давали су и секретар и 

рачуновођа школе. Родитељи су се информисали и са огласне табле и са сајта школе. 

 

4.2. Сарадња са школским одбором и синдикатима 

 

Школски одбор је усвојио Годишњи план рада школе, Извештај о раду за 2021/2022.годину, 
Извештај о раду директора и остала документа предвиђена законом у предвиђеном року.  
Седнице Школског одбора у првом полугодишту су одржаване у просторијама школе. 
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. Синдикати преко огласне табле у зборници школе редовно обавештавају 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.  

У сарадњи са Градом, за ученике разредне наставе и продуженог боравка, обезбеђени су 

ормарићи, школске клупе и столице. Столовима и ормарима опремљена је и канцеларија 

рачуноводства и директора школе.  

Школска управа Нови Сад је обезбедила техничка средства (лаптопове и пројекторе) како би се 

одржавала и  унапређивала настава.   
Школа успешно сарађује са Школском управом Нови Сад, просветном инспекцијом, Градском 
управом за образовање, Центром за социјални рад, Ватрогасним друштвом Буковац, Културно-

уметничким друштвом „Милица Стојадиновић Српкиња“, са организацијом Црвеног крста, 

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. 
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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. Током године рађено је текуће одржавање зграде. 
Средствима добијеним од Града Новог Сада извршена је замена прозора и портала на предњој 

фасади школског објекта. Замењен је водомер и урађене су ситне поправке на вратима тоалета у 

приземљу школе. 

 

5.2. Управљање административним процесима 

 

Финансијским средствима Градске управе за образовање обезбеђује се административни 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.  

 

 

 

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 

                                                                                                              Марина Антић 

 

 

 


