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Нa основу надлежности и одговорностидиректора установе из члана 62. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 ),
Милена Вучићевић, директор Основне школе „Стојан Новаковић“ у Шапцу подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
за период од 1. септембра 2016. до 31. августа 2017.године

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Током августа месеца и у првој половини септембра координирала сам радом
стручних органа, већа и тимова на изради Годишњег плана рада, Извештаја о раду школе, а
сачинила сам Извештај о раду директора за претходну школску годину. 1126 ученика је
распоређено у 54 одељењa, 27 у млађим и 27 у старијим разредима. Током ове школске
године, у складу са законским одредбама, наставило се са ротацијама смена на недељном
нивоу.
Организовала сам израду распореда часова за старије разреде за матичну школу и
издвојена одељења Летњиковац и Горња Врањска, у складу са педагошким принципима, али
имајући у виду да поједини наставници имају задужења у више школа. У сарадњи са
помоћницима директора израдила сам распоред коришћења учионица и кабинета у ИО
Летњиковац. Формирала сам стручна тела и тимове у складу са потребама школе,
уважавајући компетенције и интересовања заослених.
Према школском календару за 2016/2017. годину планирано је да наставни период за
прво полугодиште буде завршен 26.1.2017. године, а 27.1.2017. дан када се обележава
школска слава и обавља подела ђачких књижица ученицима. Одлуком Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, због временских услова (веома
ниских температура и снежних падавина), настава није реализована 9. и 10. јануара као што
је било планирано. Да би наставни план и програм, односно фонд часова планиран за прво
полугодиште школске 2016/2017. године био у потпуности реализован, настава у првом
полугодишту је продужена на 30. и 31. јануар 2017. године, те је на тај начин наставни план
и програм у потпуности реализован. Друго полугодиште : од 13.фебруара до 30. маја
(ученици 8.разреда), односно до 13. јуна (сви остали ученици).
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ

2.1. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА
Седнице наставничког већа одржане су 7 пута:
Прва седница (14.9.2016.)
•
•
•
•

Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању ГПРШ 2015/16;
Усвајање ГПРШ за 2016/17;
Усвајање распореда писмених провера за прво полугодиште ( 5-8.раз.);
Разно.

Друга седница (17.11.2016.)
•
•
•
•
•
•
•

Реализација плана и програма свих видова образовно-васпитног рада;
Успех и владање на крају првог класификационог периода – извештај и анализа;
Проглашење одељења тромесечја;
Извештај и закључци са састанака стручних већа;
Анализа и усвајање одлуке о ученицима који похађају додатну наставу и који су
кандидати за такмичења;
Планирање новогодишње журке;
Разно.

Трећа седница (30.1.2017.)
•
•
•
•
•

Успех и владаље ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017. године –
извештај и анализа
Проглашење одељења тромесечја
Извештај и закључци са састанака стручних већа
Усвајање распореда писмених провера за друго полугодиште (5-8. разреда)
Разно
-извештај о реализацији Фестивала мале драме
-извештаји са семинара

Четврта седница (19.4.2017.)
•
•
•
•
•
•

Реализација плана и програма свих видова васпитно-образовног рада.
Успех и владање на крају трећег тромесечја.
Проглашење одељења тромесечја.
Анализа резултата пробног завршног испита (стручна већа).
Припреме за извођење екскурзија и за наставу у природи.
Разно
Поводом састанка у МУП-у Србије, Сања Нинковић је известила Веће о постојању
групе под називом ''Бомбаши 90-тих'' и свим ризицима којима су деца изложена.
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Пета седница (2.6.2017.)
•
•
•
•
•
•

Реализација плана и програма свих видова васпитно-образовног рада.
Успех и владање ученика осмих разреда на на крају II полугодишта 2016/2017.
Усвајање плана за Ђака и Спортисту генерације, носиоца Вукових и посебних диплома.
Организација припремне наставе за Завршни испит.
Организација припремне наставе за полагање поправних испита.
Разно
Ружица Матић и Ивана Новаковић обновиле су Фејсбук страницу школе.
Славица Алимпић је обавестила колеге о одржавању трибине ''Превенција дигиталног
насиља''.
Шеста седница (12.6.2017.)
•
•

Успех и владање ученика осмих разреда након поправних и разредних испита.
Разно
Ученици су успешно положили поправне и разредне испите

Седма седница (12.6.2017.)
• Реализација плана и програма свих видова васпитно-образовног рада.
• Успех и владање ученика од првог до седмог разреда на крају II полугодишта.
• Изрицање похвала, награда и васпитно-дисциплинских мера на крају II полугодишта.
• Извештај о одржаним такмичењима и постигнутим резултатима.
• Извештај о резултатима полагања завршног испита.
• Извештај о реализацији наставе у природи и екскурзија.
• Израда годишњих извештаја за 2016/2017. и планова за наредну школску годину.
• Разно
Распоред подела сведочанстава и ђачких књижица је на огласној табли
Одржано је шест седница Одељењских већа старијих разреда, од чега је 2 ванредне, а 4
редовне седнице. За млађе разреде одржано је четири седнице Одељењских већа.
Ванредне седнице одељењских већа старијих разреда:
• Одељењско веће 8/6 – изрицање васпитних мера ученицима, Укор одељењског већа;
• Одељењско веће 8-3 – изрицање васпитно – дисциплинске мере ученику, Укор
директора.
На Одељењским већима и Стручним већима се бавило питањима од значаја за целокупан рад
школе: успех и владање ученика, извештавање о активностима Савеза учитеља Србије,
извештавање чланова одељењских већа са реализованих семинара, наставне и ваннаставне
активности, такмичења ученика, реализација активности у оквиру области предмета...
Одржана су 4 састанка Педагошког колегијума:
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Први састанак (30.9.2016.године)
• Избор чланова Педагошког колегијума;
• Доношење плана рада за 2016/2017. годину;
• Избор области самовредновања;
• Упознавање са програмом стручног усавршавања;
• Разматрање и усвајање ИОП-а;
• Педагошко-инструктивни рад директора, помоћника и стручних сарадника – усвајање
плана и распореда посета часовима;
• Текућа питања.
Други састанак (15.12.2016.године)
•
•
•
•

Разматрање и усвајање ИОП-а;
Праћење промене ИОП-а;
Праћење успеха и напредовања ученика и предлог мера за њихову корекцију;
Текућа питања.

Трећи састанак (19.4.2017. године)
•
•
•
•
•
•
•

Разматрање и усвајање ИОП-а
Праћење примене ИОП-а
Праћење остваривања Развојног плана и пројеката школе
Анализа реализације акционог плана за самовредновање и акционог плана „Школе без
насиља“-предлог мера
Анализа реализације такмичења
Извештај о реализацији пробног завршног испита
Текућа питања

Четврти састанак (28.8.2017. године)
•
•
•
•
•
•

Анализа реализације програма стручног усавршавања
Анализа Завршног испита за школску 2016/2017.годину
Извештај о педагошко инструктивном надзору
Евалуација рада Педагошког колегијума
Дефинисање програма рада ПК за следећу школску годину
Текућа питања

Сви закључци са одржаних педагошких колегијума су презентовани члановима
Наставничког већа на седницама Наставничког већа.
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2.2 РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Одржано је три седанице Школског одбора на којима се бавило следећим питањима:
Прва седница (15.9.2016.године)
• Усвајање записника са претходне седнице ШО;
• Усвајање Плана рада Школског одбора;
• Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016.годину;
• Усвајање Извештаја о раду директора за школску 2015/2016.годину;
• Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017.годину;
• Усвајање предлога спецификације „Ученичког динара“ (учешће родитеља у
обезбеђивању вишег квалитета образовања);
• Давање сагласности на Правилник о организацији рада и систематизацији радних
места у школи;
• Текућа питања.
Други састанак (30.12.2016.године)
•
•
•

Усвајање записника са претходне седнице ШО;
Усвајање Финансијског плана за 2017.годину;
Текућа питања.

Трећи састанак (2.2.2017.године)
•
•
•

Усвајање записника са претходне седнице ШО;
Усвајање Плана јавних набавки за 2017.годину;
Текућа питања.

2.3. РАД САВЕТА РОДИТЕЉА
Одржана су два састанка Савета родитеља и то:
Прва седница Савета родитеља (15.9.2016.године)
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституисање Савета родитеља;
Избор председника и заменика Савета родитеља;
Доношење плана рада;
Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016. годину;
Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017.годину;
Доношење одлуке о учешћу родитеља у обезбеђивању вишег квалитета
образовања;
Давање сагласности на програм и организовање екскурзија и наставе у природи;
Текућа питања.
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Друга седница Савета родитеља (3.10.2016.године)
•
•
•
•

Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;
Избор најповољније агенције за извођење екскурзија ученика од I - VIII разреда и
наставе у природи за ученике од I - IV разреда;
Одређивање висине дневница за извођење екскурзија и наставе у природи;
Текућа питања.

Трећа седница Савета родитеља (17.2.2017.године)
•
•
•

Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;
Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;
Текућа питања

Четврта седница Савета родитеља (7.3.2017.године)
•
•
•
•

•
•

Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;
Разматрање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
Разматрање Полугодишњег извештаја о раду директора
Анализа анкете – Сарадња родитеља и школе
Анализа анкете – Увођење школске униформе

Текућа питања

Пета седница Савета родитеља (3.5.2017.године)
•
•

Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

•
•

Анализа пробног завршног испита и избор родитеља посматрача
Предлог за организовање матурске вечери

•

Текућа питања

Разматрање успеха и владања ученика

Шеста седница Савета родитеља (24.8.2017.године)
•

Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

•

•

Разматрање успеха и владања ученика на другог полугодишта
Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама и наставе у природи у школској 2016/2017.
године
Резултати такмичења

•

Текућа питања

•
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2.4. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент конституисан је у септембру. Ученичким парламентом
координирала је од 1. септембра 2016.године наставница математике Данијела Томић, а од
јануара 2017.године педагошки асистент школе Ана Давидовски.
Одржано је 8 састанака Ученичког парламента :
Први састанак:
• Конституисан ученички парламент и усвојен план рада;
• Извршен избор чланова за ШРП, тима за самовредновање, члана Школског
одбора;
Други састанак:
•
•

Предлози из делокруга рада Ученичког парламента
Обележавање Дечје и спортске недеље;

Трећи састанак:
• Извештај о активностима у Дечјој и спортској недељи;
• Договор о организовању новогодишње журке;
Четврти састанак:
•

Избор теме за новогодишњу журку

Пети састанак:
•
•

Анализа успеха и владања ученика на крају тромесечја
Избор озвучења и простора за прославу новогодишње прославе

Шести и седми састанак:
•

Акција поводом Дана заљубљених – поруке љубави

Осми састанак:
•

Договор око организације матурске вечери;
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА И ВРШЕЊЕ-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА И ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАД

Педагошко-инструктивни рад остваривала сам према плану у сарадњи са
помоћником директора и стручним сарадницима. Посетила сам 11 часова и обавила више
педагошко-инструктивних разговора са приправницима, новим наставницима и
наставницима у чијем раду су уочене неправилности.
Школску педагошку документацију прегледала сам континуирано у току првог
полугодишта, а детаљан преглед свих дневника обавила сам у периоду од 8. до 10. фебруара
и од 15. до 24. августа 2017. године. Неправилности које сам том приликом запазила
отклонили су запослени у датом року.
Највећи број семинара којем су запослени школе присуствовали реализовани су у
Центру за стручно усавршавање у Шапцу.

НАЗИВ СЕМИНАРА

ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ

„Школа писања пројеката“

Милена Вучићевић, Марија Матић,
Марија Ђерић, Јелена Шобић

„ Инклузивно образовање у функцији позитивног
развоја деце“
„Вршачко учење и концептуална настава
природних наука“
„Социјална компетентност као претпоставка
успешне социјализације ученика“

Милена Вучићевић
Сузана Кнежевић, Бранка Ковић
Сузана Кнежевић, Бранка Ковић

„Од открића до дефиниције- збирне и градивне
именице“
„Управљање емоцијама у раду са
децом/ученицима“
„Компетентан наставник и педагог за инклузију у
савременој школи“
„Кажимо не електронском насиљу“
„Превенција неправилног држања тела кроз
иновације у настави физичког васпитања“
„Програм позитивног понашања у школи“
„Обука за смањење ризика од катастрофа“
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Андријана Ковачевић
Маријана Марковић, Рада Марковић
Ружица Матић, Сања Цвејић
Маја Мићић, Ивана Новаковић
Зоран Новаковић
Бранка Ковић
Маријана Марковић, Младен Лазић

4. КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
На крају календарске године у сарадњи са шефом рачуноводства сачињени су финансијски
планови за предстојећу 2017. годину. Усвајању финансијског плана за 2017. годину
претходило је усвајање ребаланса буџета за 2016. годину.
Коришћење средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
•
•

•

За плате: -од 1.9.2016. до 31.12.2016. године – 28.837.042,61 динара
-од 1.1.2017. до 31.8.2017. године – 60.276.732,44 динара
Коришћење средстава од локалне самоуправе:
-од 1.9.2016. до 31.12.2016. године – 5.506.099,92 динара
-од 1.1.2017. до 31.8.2017. године – 11.803.560,49 динара
Добијена је донација у виду једног лап-топ рачунара за ИО Летњиковац

Од радова урађено је следеће:
•
•
•
•
•
•
•
•

у јануару 2017.године купљено је 40 столица за ученике,
урађен је и опремљен нов кабинет за информатику у ИО Летњиковац,
санирана је ПВЦ подлога у сали за физичко у ИО Летњиковац,
у ИО Горњој Врањској рађене су поравка кухиње, сређивање дворишта и урађен је
мурал на улазу у школску зграду,
у ИО Поцерски Причиновић изведени су радови у тоалетима,
репарација табли (4 табле у Г. Врањској и 2 табле на Летњиковцу)
купљене лопте у износу од 14 000 динара (2 фудбалске и 6 одбојкашких)
у јуну месецу рађени ПВЦ подови на Летњиковцу и урађено је фарбање радијатора у
матичној школи

5. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са институцијама и организацијама одвија се континуирано на остварењу
циљева и задатака рада наше установе. Сарадња са Министарства просвете, науке и
технолошког развоја одвијала се преко Школске управе Ваљево.
Редовно су одржавани састанци са Начелницом Школске управе Ваљево, Начелницом
Одељења за друштвене делатности града Шапца и Активи директора основних школа на
којима се бавило актуелним питањима.

У нашој школи имали смо следеће инспекцијске надзоре:
-14.12.2016. – Редовни инспекцијски надзор од стране просветног инспектора одељења
друштвених делатности града Шапца;
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-3.2.2017. – Ванредни инспекцијски надзор од стране просветног инспектора одељења
друштвених делатности града Шапца;
Пројекти:
-26.11.2016. године – аплицирање за пројект Републички буџетски фонд за енергетску
ефикасност и ГЕФ фонда УНДП за уградњу котла на биомасу у ИО Летњиковац
-22.3.2017. године – одобрен пројекат за реконструкцију котларнице на Летњиковцу на
биомасу од Министарства рударства и енергетике у сарадњи са локалном самоуправом преко
Програма УН у износу од 12 000 000, 00 динара
-30.11.2016. године - аплицирање амбасади Републике Чешке за измену подних облога
учионица у ИО Летњиковац
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Ове школске године наша школа је била домаћин за два такмичења за општински и
окружни ниво: из страних језика и техничког и информатичког образовања. Наша школа је
била и у улози организатора превоза ученика који су се пласирали на републички ниво
такмичења из ова 2 предмета.
У децембру 2016.године по први пут у нашој школи одржана је прва смотра драмских
секција под називом „Фестивал мале драме“. Циљ ове манифестације је афирмациа,
неговање и разијање љубави према позоришној уметности и наравно књижевности у жељи
да оснажимо и промовишемо талентоване ученике за глуму и сценски покрет. Учешће је
узело 6 основних школа града Шапца.
Наша школа је 2015. године учествовала у Међународном истраживању ТИМСС. У
јануару 2017.године стигли су нам резултати овог истраживања који показују ранг наше
школе у Србији. Тим за самовредновање је преузео даље активности у области дугорочног
пројектовања и планирања активности за наредне године којима ћемо унапредити рад и
постигнућа.
Наша школа је 15.фебруара узела учешће у обележавању Светског дана деце оболеле
од рака у манифестацији под називом „И ја се борим“.
15.маја 2017. године одржано је Вече науке за предмете физике и хемије. Завршницу
Вечери науке, представљали су огледи који су извођени уживо на десетак штандова. То су
били једноставни и атрактивни огледи а прича која је пратила огледе је занимљива и
животна. Изводили су их ученици шестог, седмог и осмог разреда. Посебно треба истаћи да
су учешће у овом делу манифестације узели и ученици који школу похађају по ИОП-у.
13. маја одржан је Музички викенд у нашој школи. Наставница Музичке културе,
Милена Гавриловић, у сарадњи са осталим колегама, организовала је и овај Музички викенд,
који је постао традиција у нашој школи. Захваљујући преданом раду, постали смо највећи
чувари народне изворне музике у нашем граду. Поред најталентованијих ученика Стојанове
школе, као и сваке године, гости ове дивне и вредне манифестације, били су и ученици
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школа из Липолиста, Мачванског Причиновића, Мајура и Богатића али и ансамбл КУД
,,Хајдук Станко''.
19.маја одржана је манифестација под називом „Дан змија“. Догађај је наишао и на
велику подршку локалних медија који су упознали све грађане Шапца о реализацији образовног
програма „Знањем против страха“. Програм „Знањем против страха“ реализовали су стручни
сарадници Завода, херпетолози др Растко Ајтић и мр Данко Јовић, ботаничар Драгана Недељковић и
андрагог Наташа Панић, у сарадњи са Владицом Станковићем из Удружења „Поскок“ из Владичиног
Хана и Тамаром Ристић из Удружења „Зоо планет“ из Ниша.
26.4. 2017. године организован је концерт за ученика од 1-4. разреда од стране
ученика Музичке школе из Шапца.
9. јуна одржан је Географски камп који је већ трећу годину заредом реализован у
нашој школи. Гост предавач ове године је била Александра Нинковић Ташић, наш тренутно
најбољи познавалац живота и дела Михајла Идворског Пупина и ауторка истоимене култне
мултимедијалне изложбе у Историјском музеју Србије.
Наша школа је била домаћин 12. Сеоских олимпијских игара крајем августа 2017.
године, у којима је учествовало 35 месних заједница у 14 дисциплина.
Промоција рада школе се одвија према плану и у њој учествују сви запослени.
Континуирани наступи у медијима ученика и запослених наше школе везани су за
манифестације предвиђене планом рада Тима за медијску промоцију рада школе. Сајт школе
води Тим за израду и ажурирање школског сајта.

6.1. СИТУАЦИЈА КАДА ЈЕ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ОДЛУЧИВАО О ПРАВИМА,
ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

У току првог полугодишта школске 2016/2017. године одлучивање о правима,
обавезама и одговорности ученика је било у 5 случајева и то у оквиру спровођења васпитно
дисциплинског поступка против ученика Луке Јездимировића (8-3), Милоша Васиљевића (84), Александра Џиновића (7-6), Матеје Рибића (6-7) и Анастасије Новаковић (7-7). Васпитно
дисциплински поступак је спроведен у складу са законом због теже повреде ученичких
обавеза.
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Против запослених није било поступака материјалне и дисциплинске одговорности
запослених, због теже повреде радних обавеза.

6.2. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА О СВИМ ПИТАЊИМА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАД УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ ОД СТРАНЕ ДИРЕКТОРА

Обавештавање запослених током школске године се остваривало кроз седнице
наставничких већа, одељењских већа, стручних већа, актива, путем огласне табле, као и
усменом комуникацијом а све у циљу подизања квалитета рада Школе.
Поред рада савета родитеља, као обавезног вида сарадње са родитељима, такође у
складу са законом, редовно су одељењске старешине одржавале родитељске састанке,
обављали разговоре у време „Отворених врата“, као и индивидуалне разговоре са
родитељима.
Посебан вид сарадње школе са родитељима је остварен кроз активности Тима за
сарадњу са породицом који је на крај првог и другог полугодишта обавио анкетирање
родитеља о њиховом задовољству сарадњом са школом. У мају месецу организована је и
одржана трибина за родитеље под називом „Превенција интернет насиља“. Гост предавач је
био Александар Прица.
На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, да
се утврди став родитеља у вези са увођењем ђачких униформи, спроведена је анкета у
јануару 2017. године међу свим родитељима школе. Резултати анкете су показали да је 49,8%
родитеља се изјаснило за увођење школских униформи, док је 50,2% родитеља било против.
У марту месецу планирамо обавештавање родитеља, ученика и запослених о детаљним
резултатима анкете.
Као нов начин инфоримисања родитеља и ученика ове школске године уведен је
„електронски дневник“. Задужено лице за обуку запослених је колегиница Ивана Новаковић,
наставница информатике.
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Извештај о раду директора за период од 1. 9. 2016. до 31. 8. 2017. године усвојен је на
седници Школског одбора 15.септембра 2017. године и у деловодном протоклу заведен под
деловодним бројем ______________.

Директор школе
Милена Вучићевић
_____________________________

Председник Школског одбора
Ружица Матић
_____________________

15

