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Закон о средњем образовању и васпитању ( Сл.Гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 -

др. закон  6/2020 и 129/2021) 

 

Директор руководи радом установе. 

Надлежност и одговорност директора установе 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања. 

Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине за 

свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и органу управљања. 

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе; 

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада; 

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање 

и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика; 

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 

и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 

васпитача и стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника; 

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа; 

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи 

у оквиру јединственог информационог система просвете; 

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно 

друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за 

рад установе у целини; 

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, 

без права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе 

и саветом родитеља; 
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17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

установе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и 

другим законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и 

запослених, у складу са овим и другим законом; 

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос; 

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

У току школске 2020/2021. године директор школе је обављао задатке у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања, Статутом школе, Годишњим планом рада школе за 

школску 2020/2021. годину, Развојним планом школе и другим документима од националног и 

интернационалног значаја. У току свог рада организовала сам активности тако да стратегија 

развоја школе буде усаглашена са циљевима образовања и васпитања:  

 Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

 стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова;  

 развој стваралачких способности, креативности;  

 развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  

 оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  

 развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 

током целог живота;  

 развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења;  

 оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  

 развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;  

 развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

 развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства;  

 развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости.  

 

 У школи је креирана атмосфера у којој су школски планови усмерени на стварање 

пријатне и подстицајне атмосфере, у којој се уз међусобно поштовање, уважавање и 

поштовање школских правила развијају најважније компетенције ученика потребне за 

развој и остварење сваког појединца, за друштвени живот и запослење у друштву које 

учи. Компетенције се односе на комбинацију вештина, знања, ставова и вредности и 

укључују способност учења. Директор школе је усмеравао школске активности и утицао 
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У пвпм Извештају таксативнп се навпде наслпви/називи ппјединих дпказа/примера п 
испуоенпсти индикатпра, уз упућиваое на верпдпстпјну пратећу дпкументацију кпја се 
налази кпд директпра (видети прилпге) и/или у архиви СШ"Вук Караџић". 

на обезбеђивање сагласности код свих актера у образовању, за креирање планова и 

пројеката у школи у складу са захтевима педагогије. 

 

Извештај има задатак  да укаже на директоров допринос од почетка школске године у 

реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.годину. 

Стандарди комепетенција директора утврђују оне критеријуме којима се обезбеђује  

успешно управљање, организовање, руковођење, извршавање и контролисање рада 

Школе. Сврха стандарда је осигурање и унапређивање квалитета рада чиме се доприноси 

остваривању општих ихода образовања и васпитања дефинисаних Законом ( Закон о 

основама  система образовања и васпитања чл.5 и чл.59 ) и другим значајним 

документима значајним за област унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

 Стандарди су дати у оквиру шест области рада и одговорности директора. Уз сваки 

стандард дата је листа индикатора који прецизније дефинише компетенцију директора. 

Испуњеност сваког стандарда процењује се на основу да ли су задовољени/испуњени 

индикатори  као квалитативни или квантитативни показатељи дефинисаних задатака 

директора. 

Стандарди се односе на следећих шест области рада и одговорности директора: 

1. Руковођење васпитно- образовним процесом у школи; 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 

3. Праћење и унапређивање рада запослених: 

4. Развој сарадње са родитељимљ/старатељимљ, органом управљања, синдикатом и 

широм заједницом; 

5. Финансијско- административно управљање радом установе; 

6. Обезбеђивање законитости рада установ 
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1. Област I: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

У ШКОЛИ 

 

1.1. Развој културе учења 

Опис 
стандарда 

Директор развија и промовише вредности учења и развија школу 
као 
заједницу целоживотног учења. 

 

 

 

 
Индикато

ри (6) 

1. Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са 
образовним и другим потребама ученика; 

2. Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и 
стално се стручно усавршава; 

3. Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко 
прихватање нових идеја и проширивање искустава; 

4. Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене 
циљеве учења и прате свој напредак; 

5. Ствара услове да ученици партиципирају у демократским 
процесима и доношењу одлука; 

6. Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у 
школи 
и заједници. 

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

Опис 
стандарда 

Директор ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици 
могу 
квалитетно да уче и да се развијају. 

 

 

Индикато
ри (4) 

1. Осигурава да се примењују превентивне активности које се 
односе на безбедност и поштовање права ученика; 

2. Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и 
да су ученици заштићени од насиља, злостављања и 
дискриминације; 

3. Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и 
уговори о људским правима и правима деце; 

4. Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим 
хигијенским 
стандардима. 

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

Опис 
стандарда Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног 

процеса. 

 

 

 

 

 
Индикато

ри (5) 

1. Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и 
васпитања у Републици Србији; 

2. Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике 
да користе савремене методе и технике учења и примењују 
савремене технологије у образовноваспитном процесу; 

3. Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу 
ученике да развијају сопствене вештине учења; 

4. У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује да 
настава и ваннаставне активности подстичу креативност ученика, 
стицање функционалних знања и развој њихових социјалних 
вештина и здравих стилова живота; 

5. Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну 
самоевалуацију и евалуацију рада наставника, стручних 
сарадника, 
наставног процеса и исхода учења. 

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

Опис 
стандарда 

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног 
образовања и 
васпитања за све ученике. 
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Дпкази/примери: (1.1.) Литерарни и ликпвни кпнкурс; ФБ, сајт, нпвине, ТВ, инстаграм, 
Министарствп прпсвете, науке и техн. 

развпја, Ппкрајински секретараријат, председник и пргани 
лпкалне сампуправе; Заједница гимназија Србије, машинских и 
екпнмских шкпла; 

(1.2.) Рад Ученичкпг парламента и Прпјекти; Сарадоа са пплицијскпм станицпм 

Сечао; Сарадоа са ОКЦ-пм пмпгућила је нашим ученицима да  ппсете 
различите културне и едукативним садржаје; 
(1.3.) План рада директпра; Маилинг листа наставника; Решеоа  п 
40-тп часпвнпј раднпј недељи; 
(1.4.) Тим за инклузивнп пбразпваое; ИОП-1 и 2;  

(1.5.) Записници са седница Наставн. већа; Дан шкпле и Савиндан; 

 

 

 

 

 
Индикато

ри (5) 

1. Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара 
услове за уважавање њихове различитости; 

2. Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности 
и различитости ученика и промовисање толеранције; 

3. Разуме потребе различитих ученика (талентованих и надарених, 
оних са сметњама у развоју, инвалидитетом и ученика из 
осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље услове за 
учење и развој сваког ученика; 

4. Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те 
потребе буду препознате и на основу њих израђени индивидуални 
образовни планови; 

5. Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени 
претходним знањима и искуствима ученика и уважавати 
разноликост средине из које они долазе. 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Опис 
стандарда Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате. 

 

 
Индикато

ри (4) 

1. Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на 
тестовима и увидом у школски успех, у складу са стандардима 
постигнућа ученика; 

2. Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и 
самовредновања који су у функцији даљег учења ученика; 

3. Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном 
процесу користе за праћење постигнућа и напредовања ученика; 

4. Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа. 
 

 

2. Област II: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

2.1. Планирање рада установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе. 

 

 

Индикато
ри (3) 

 Организује и оперативно спроводи доношење планова 
установе: организује процес планирања и додељује задатке 
запосленима у том процесу, иницира и надзире израду планова, 
обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно 
руководи том израдом; 

 Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује 
изворе информација потребне за планирање и стара се да 
информације буду тачне и благовремене; 

 Упућује планове установе органу који их доноси. 

2.2. Организација установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе 
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Индикато

ри (7) 

• Креира организациону структуру установе: систематизацију и 
описе радних места, образује стручна тела и тимове и 
организационе јединице; 

• Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом 
структуром установе, посебно са описом свог радног места; 

• Поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним 
задацима и компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те 
задатке; 

• Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним 
задацима; 

• Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, 
тимова и организационих јединица послове, задатке и 
обавезе за њихово извршење; 

• Координира рад стручних органа, тимова и организационих 
јединица и појединаца у установи; 

• Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова 
и 
организационих јединица и запослених. 

2.3. Контрола рада установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада 
установе и предузимање корективних мера. 

 

 

 

 

 
Индикато

ри (6) 

• Примењује различите методе контроле рада установе, 
њених организационих јединица и запослених; 

• Организује и оперативно спроводи контролу рада установе: 
организује процес праћења, извештавања и анализе резултата и 
додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире 
процес израде извештаја и анализа, обезбеђује поштовање рокова у 
изради извештаја и анализа; 

• Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе 
информација потребне за контролу и стара се да информације буду 
тачне и благовремене; 

• Непосредно прати и заједно са запосленима анализира 
остварене резултате установе, анализира рад установе, 
њених јединица и запослених; 

• Предузима корективне мере када остварени резултати установе, 
њених јединица и појединачни резултати запослених одступају од 
планираних; 

• Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата 
рада 
установе и предузетим корективним мерама. 

2.4. Управљање информационим системом установе 

Опис 
    стандарда 

Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама у сарадњи са 
школском управом и локалном самоуправом. 

 

 

 
Индикато

ри (3) 

• Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно 
информисани о свим важним питањима живота и рада установе; 

• Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог 
система за управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и 
програма, организује рад информационог система и његово 
коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом; 

• Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом 
информационо- комуникационом технологијом и подстиче их 
да је користе у раду 
установе и као подршку процесу учења/наставе. 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 

Опис 
   стандарда 

Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада 

установе. 
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Индикато
ри (5) 

• Примењује савремене методе управљања квалитетом; 
• Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у установи: 

израду процедуре управљања квалитетом и потребне 
документације, распоређује задатке запосленима у процесу 
управљања квалитетом и стара се да их они спроводе; 

• Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење 
тих резултата за унапређивање квалитета рада установе; 

• Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и 
анализира успешност ученика на завршним, односно матурским 
испитима ради планирања унапређивања рада школе; 

• Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње 
вредновање рада установе и стара се да се резултати тог 
вредновања користе за унапређење рада установе. 

Докази/примери: (2.1.) Извештај о реализацији Годишњег плана рада шлоле; 

Годишњи план рада школе; Развојни план школе; Подаци за 

примену програма за поделу часова; 

    
На почетку наставне и школске 2021/22. године, заједно са сарадницима, постављена је 

организациона структура потребна за нормално функционисање наставе, Годишњи план рада 

школе.  

Извештај о раду школе за претходну школску годину презентован је Наставничком већу, 

Савету родитеља, и усвојен од стране Школског одбора.  

Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су информације за наставнике 

потребне за њихово планирање.  

Радила сам на процесу редовног планирања рада запослених и вршила надзор израде планова 

рада у предвиђеним роковима.  

Редовно сам пратила све доступне информације потребне за планирање и преносила их 

запосленим  

(2.2.) Примена Решења о 40-то часовној радној недељи; 

  
Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом радног места и 

организационом структуром школе.  

Редовно сам координирала рад Стручних органа, Тимова и појединаца у установи обезбеђујући 

ефикасну комуникацију. Све наведено је саставни део Записника Наставничког већа, Записника 

Стручних органа и тимова. Сталним учешћем у раду стручних органа сам доприносила 

ефикасној комуникацији између њих.  

Радила сам на организовању наставе, измене у распореду часова, проналажењу замена за 

запослене.  

У раду сам се трудила да сви запослени буду равномерно оптерећени радним задацима.  

Запослени су благовремено обавештавани о седницама Наставничких и Одељњских већа, као и 

Стручних органа и тимова.  

(2.3.) Извештај о раду наставника за школску 2021/2022. 

годину; Документ о вредновању сталног стручног 

усавршавања у Средња школа„Вук Караџић“; 

  
Ефикасно сам организовала и оперативно спроводила контролу рада установе кроз иницирање 

и надзирање процеса израде извештаја и анализа, обезбеђујући поштовање рокова и 

благовремену поделу задатака запосленима.  

У случајевима појединачних одступања у резултатима рада запослених предузимала сам 

корективне мере.  

Редовно сам радила на праћењу и анализи рада школе и извештавању о раду, као и о 

предузимању потребних мера за побољшавање квалитета рада школе.  

(2.4.) Педагошки колегијум; Стручна већа наставника; Маилинг 

листа наставника и записници са седница Наставничког већа; 
У установи је обезбеђено правовремено и тачно информисање свих заинтересованих актера о 

важним питањима живота и рада установе.  

Трудила сам се да сви запослени буду тачно и правовремено информисани о свим важним 

питањима за функционисање и рад школе.  
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Све битне информације за наставнике, ученике и родитеље налазе се на огласној табли  у 

школи (распореди часова, ваннаставних активности, дежурства, писмених задатака и вежби, 

отворена врата…), сајту школе, формираним Вибер групама, виртуелној зборници. 

 (2.5.) Еxcel програм са базом података;  

  
Свакодневним активностима сам радила на повећању квалитета установе како у 

материјално-техничким условима тако и у свим областима рада школе.  

Заједно са наставницима и стручним сарадницима учествовала сам у процедурама управљања 

квалитетом и изради потребне документације. Распоређивала сам задатке запосленима у 

процесу управљања квалитетом и бринула се да их они спроводе, тако да су све потребне 

анализе квалитета рада установе на време одрађене и достављене надлежним установама. У 

школи је обезбеђен ефикасан процес самовредновања чији се резултати користе за 

унапређивање квалитета рада установе.  
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3. Област III: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру 
запослених у 
установи 

 

 
Индикато

ри (4) 

• Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима 
неопходне мере за реализацију плана људских ресурса; 

• Стара се да сва радна места у установи буду попуњена 
запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима 
посла; 

• Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос 
• Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима 

мере за 
њихово успешно прилагођавање радној средини. 

 3.2. Професионални развој запослених  

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој 

запослених. 

 

 

Индикато
ри (3) 

• Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања 
циљева заснованих на високим професионалним стандардима и 
подржава континуирани професионални развој; 

• Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на 
основу личног плана професионалног развоја кроз различите 
облике стручног усавршавања 

• Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са 
годишњим 
планом стручног усавршавања и могућностима установе. 

 3.3. Унапређивање међуљудских односа  

Опис 
стандарда 

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

 

 

 

Индикато
ри (6) 

• Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише 
толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и 
подршка за остваривање највиших образовнo-васпитних 
стандарда; 

• Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример 
запосленима у установи и развија ауторитет заснован на 
поверењу и поштовању; 

• Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад; 
• Поставља себи и запосленима остваривање највиших 

професионалних стандарда; 
• Показује поверење у запослене и њихове могућности за 

остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и 
побољшање учинка; 

• Комуницира са запосленима јасно и конструктивно. 
 3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених  

Опис 
стандарда 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише 
их и 
награђује за постигнуте резултате. 

 

 
Индикато

ри (3) 

• Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног 
рада у складу са планом рада и потребама установе; 

• Користи различите начине за мотивисање запослених; 
• Препознаје квалитетан рад запослених и користи различите 

облике награђивања, у складу са законом и општим правним 
актима. 
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Докази/примери: (3.1.) Менторство приправницима; Списак наставног и ненаставног 

особља; 
Успешном сарадњом са Министарством просвете и Националном службом за запошљавање у 

установи су благовремено попуњена радна места. Запослени својим компетенцијама одговарају 

захтевима посла и за новопридошле је спроведен поступак пријема у радни однос у складу са 

Уредбом Владе о запошљавању у Јавном сектору. Увођењем приправника у посао предузете су 

мере за њихово успешно прилагођавање радној средини.  

За краћа одсуства налажене су адекватне замене и укључиване у радни процес.  

 (3.2.) Семинари; Израда прегледа/листе наставника на основу 

Документа о вредновању сталног стручног усавршавања у 

Средњој школи„Вук Караџић“; 

  
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, 

васпитача и стручних сарадника, а на основу личних планова стручног усавршавања, сачињен је 

План стручног усавршавања установе.  

Кроз размене мишљења на стручним већима и кроз интерно стручно усавршавање се 

радило на развоју компетенција за рад наставника.  

Сви запослени који нису прошли Обуке Министарства просвете (Настава оријентисана ка 

исходима и Обука наставника за дигиталне наставне садржаје), пријављени су на исте.  

 

(3.3.) Награђивање запослених и ученика  за Савиндан 
Трудила сам се да истакнем, похвалим, подржим и наградим у складу са Правилником све 

позитивне активности које ће унапредити рад школе, као и ангажовање на промоцији школе.  

Својим искуством и утицајем сам деловала на радну атмосферу пуну толеранције, сарадње, 

посвећености послу.  

Својим односом према обавезама и својим понашањем сам се трудила да стекнем поверење 

колега тежећи увек на договору код решавања пословних задатака.  

Успешно сам решавала ситније проблеме међу запосленима, инсистирајући на заједништву, 

тимском раду и сарадњи у остваривању највиших професионалних стандарда.  

(3.4.) Посета часовима; Увид у педагошку документацију 

наставника и школе; Одсуства; 

  
Препознати успеси се похваљују на седницама и индивидуалним разговорима и подршком.  
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4. Област IV: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ 

И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

Опис 
стандарда 

Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и 
пружа подршку раду савета родитеља. 

 

 

 
Индикато

ри (4) 

• Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и 
ради на њиховом активном укључивању ради учења и 
развоја детета; 

• Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/старатеље о 
свим аспектима свога рада, резултатима и напредовању њихове 
деце; 

• Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених 
ради њихове сарадње са родитељима/старатељима; 

• Ствара услове да савет родитеља ефикасно функционише и 
развија конструктивне односе са органом управљања и 
стручним органима 
установе. 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

Опис 
стандарда 

Директор пружа подршку раду органа управљања и репрезентативном 
синдикату. 

 

 

 

 
Индикато

ри (5) 

• Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро 
информисан о новим захтевима и трендовима васпитно-
образовне политике и праксе; 

• Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену 
резултата постигнућа ученика и добробити деце; 

• Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији 
васпитно- образовног програма, школског програма и 
годишњег плана рада установе; 

• У складу са својим овлашћењима омогућује органу 
управљања да обавља послове предвиђене законом. 

• Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у 
складу са 
Посебним колективним уговором и законом. 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Опис 
стандарда 

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне 
управе и 
локалне самоуправе. 

 

 

 
Индикато

ри (4) 

• Одржава конструктивне односе са представницима државне 
управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, 
финансијских и других потреба установе; 

• Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како 
би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је подржава; 

• Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са 
стратешким партнерима у заједници; 

• Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс 
за остваривање потреба локалне заједнице у складу са 
законском 
процедуром. 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

Опис 
стандарда 

Директор промовише сарадњу установе на националном, регионалном 
и 
међународном нивоу. 

 

 
Индикато

ри (2) 

• Води установу тако да буде отворена за партнерство са 
различитим институцијама образовања и васпитања и другим 
институцијама, на националном, регионалном и међународном 
нивоу; 

• Подстиче учешће установе у националним, регионалним и 
међународним пројектима, стручним посетама и разменама 
мишљења и 
искустава; 
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Дпкази/примери: (4.1.) Записници са седница Савета рпдитеља; Састави тимпва;  

(4.2.) Записници са седница Шкплскпг пдбпра; „ЈИСП“,„ИСКРА“ чланпви кпмисија и 
листе; 
(4.3.) СОС, кречеое шкпле и замена дела крпва и плука;  
(4.4.) Сарадоа са пснпвним шкплама наше ппштине; 
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5. Област V: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

Опис 
стандарда 

Директор ефикасно управља финансијским ресурсима 

 

 
Индикато

ри (3) 

• У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и 
надзире примену буџета установе у складу са расположивим 
и планираним ресурсима; 

• Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и 
одливе финансијских средстава; 

• Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне 
налоге за 
плаћања и наплате. 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

Опис 
стандарда 

Директор ефикасно управља материјалним ресурсима 

 

 

 

 

 
Индикато

ри (7) 

• Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом 
постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса; 

• Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање 
материјалних ресурса установе, тако да се образовно-васпитни 
процес одвија несметано; 

• Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује 
оптимално извођење образовно-васпитног процеса; 

• Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења 
материјалних ресурса; 

• Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које 
спроводи установа и обезбеђује њихову ефикасност и 
законитост; 

• Прати извођење радова у установи који се екстерно финансирају; 
• Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално 

финансира. 

5.3. Управљање административним процесима 

Опис 
стандарда 

Директор ефикасно управља административним пословима и 
документацијом 

 

 

 
Индикато

ри (4) 

• Обезбеђује покривеност рада установе потребном 
документацијом и процедурама; 

• Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и 
вођењу прописане документације; 

• Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и 
њено систематично архивирање, у складу са законом; 

• Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота 
установе и презентује их надлежним органима установе и 
шире заједнице. 

Докази/примери: (5.1.) Годишњи финанцијски план и реализација; Буџет СОС 

и ребаланс буџета;  
Извршено је планирање финансијских средстава за 2022/2023. годину и израђен финансијски 

план.  

Пратила сам ток свих изведених радова и набавке. 

(5.2.)  Утрошак новца преосталог  „ђачког динара“ у сагласност 

СР 

(5.3.) Записници са седница НВ, ШО и СР; Записник о 

редовном прегледу Средње школе„Вук Караџић“; 

  
У сарадњи са секретаром школе и шефом рачуноводства обезбеђивала се ажурност и 

Сарадоа са библиптекпм „Јпван Дучић“; Сарадоа са 
Образпвнп културним центрпм;  
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тачност административне документације и њено систематично архивирање у складу са 

Законом.  

У школи се поштовала процедура рада и вођена је прописана документација. Јавна документа 

су издавана у складу са Законом.  

Извештај о раду и животу школе се редовно презентују органу управљања и широј 

заједници . 
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6. Област VI: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Опис 
стандарда 

Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе 

 

 
Индикато

ри (3) 

• Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у 
области образовања, радних односа, финансија и управног 
поступка; 

• Разуме импликације законских захтева на начин управљања
и руковођења установом; 

• Уме да користи стратешке документе који се односе на 
образовање и 
правце развоја образовања у Републици Србији. 

 6.2. Израда општих аката и документације установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у 
складу са 
законом и другим прописима, јасна и доступна свима 

 

 
Индикато

ри (3) 

• Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих 
аката и документације; 

• Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду 
законити, потпуни и јасни онима којима су намењени; 

• Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду 
доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим 
лицима, 
у складу са законом. 

 6.3. Примена општих аката и документације установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и 
документације установе 

 

 
Индикато

ри (2) 

• Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе 
и води установљену документацију; 

• Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора 
израђује планове за унапређивање рада и извештаје који показују 
како су спроведене тражене мере. 

Докази/примери: (6.1.) Реформа програма 4.разреда и економског техничара, Нови 

програм наставе и учења за 1. Разред менаичар моторних 

возила; Полазне основе у Извештају о реализацији Годишњег 

плана рада школе; Допуне и измене ЗОСОВ; Документа 

Националног просветног савета; Заједница гимназија Србије, 

економских школа и машинских; Министарство провете, 

науке и технолошког развоја; 

(6.2.) Измена Правилника о сталном стручном усавршавању; 

Примена документа о вредновању сталног стручног 

усавршавања у Средњој школи„Вук Караџић“; Допуна Закона 

ЗОСОВ-а и Закона о СШ; База података МПНТР 

„ЈИСП“;платформа Искра за кадровско –финансијске 

послове,платформа Државна матура,Портал школе Војводине 

Покрајинског секретаријата за образовање за плнирање уписа 

(6.3.) Правилник о оцењивању; Налози запосленима; Извештаји и 

дописи Школској управи Зрењанин; МПНТР,Покрајинском 

секретаријату; 

  
У школи се поштују прописи и поступа у складу са Општим актима Установе. Записници 

Инспекцијског и Стручног педагошког надзора су доказ да се Општа акта и документација 

установе примењују у складу са Законом.  
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Прилог (стр. 11-31) са активностима и догађајима до 31.08.2022. године је саставни део 

овог Извештаја. 

 

- Реализоване су проширене активности у вези са превенцијом насиља у школи: припремљене 

су презентације, за ученике и родитеље  у складу са правилником  иисте презентоване. 

Обележен је Дан толеранције, Дан борбе против насиља у оквиру часова Грађанског васпитања, 

Дан розих мајица, Дан љубави; 

-Дежурство у школи је појачано  ( више професора је укључено и помоћно особље на дневном 

нивоу); 

- На школском сајту су постављени линкови на тему превенција насиња у школама; 

- На школском сајту постављени су линкови на тему електронског насиља;  

- Велика пажња се посвећује превентивним активностима у циљу поштовања права ученика и 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, радом одељењских старешина, 

стручних сарадника и директора школе. Активно сам учествовала у раду Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад и ангажовање са професорима, разредним 

старешинама, педагогом и ученицима настојимо да ученици са одређеним проблемима у раду и 

понашању буду добро прихваћени од стране ученика у одељењу и уопште у школи. 

- Посебна пажња се посвећује ученицима и родитељима ученика из осетљивих група. Подељени 

су им  ранчеви и школски прибор; 

- Током периода пандемије од КОВИДА- 19  одрађена је дезинфекција целокупног простора 

школе, као и свих прилаза школи, постављена је дезо- баријера на улазу у школу, обезбеђена сва 

потребна средства за дезинфекцију и заштиту ученика и запослених. 

- У школи се инсистира на креативним ваннаставним активностима посебно  на онима које се 

одвијају у сарадњи са другим институцијама  и организацијама (нпр.Читајмо гласно, Дан 

европских језика); 

-У циљу стручног усавршавања и подизања нивоа компетенција  професори су имали могућност  

да у школи присуствују семинарима на тему Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу ( средства дибијена путем пројекта МПНТР) и два нивоа – обуке 

Активног учења ( подршком Образовног форума оба семинара су реализована бесплатно) и  

Примена иновативних комуникацијских технологија, РЦКањижа, К1, П3, 8 бодова, 18.03.2022. 

- За ученике који су показали склоности ка одређеним предметима, организована је додатна 

настава. Успостваљена је сарадња са Архимедесом,учешће на такмичењу Мислиша; спортска 

такмичења ( пласман за републичко такмичење у дисциплини бацање кугле, постигнути 

резултати у рукомету и стоном тенису); 

- Одржане je 12 седница Наставничког већа, 8 састанака Савета родитеља и 10 седница 

Одељенских већа. На седницамa између осталог вршена је свеобухватна анализа успеха 

ученика. Одржане су и 4 састанка Ученичког парламента. Једном састанку присуствовали 

представници Канцеларије за младе.  

- Секретар у сарадњи са директором и члановима НВ израдио је Правилник о избору ђака 

генерације, који је и усвојен на седници НВ. 

- Управца за имовину послала је  сагласност за издавање сале и на основу уговора иста се издаје 

по утврђеном распореду; 

- Директор присуствоаво свечаности поводом доделе октобарске награде. Заједно са ученицима 

у оквиру Митровданских дана , а на позив ОКЦ учествовали смо у промоцији књиге Слободана 
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Мандића. Ученици и опрофесори су присуствовали  предавању о Великим научницима и 

Сунчевом систему у  Дому културе. 

-Прикључили смо се пројекту Супер школа. Педагог и директор су биле на промоцији пројекта 

у Новом Саду (организација ОПЕНС-а). 

- Педагог и директор су посетиле укупно  36 часова у оквиру педагошко-инструктивног увида у 

праћење образовно васпитног рада (а затим исте вредновале, обавиле разговоре са предметним 

професорима и припремиле извештаје за сваки посећен час). Кроз инструктивни рад и посете 

часовима подстицала сам наставнике и стручне сараднике, инсистирала сам на појачавању рада 

ваннаставних активности како би се подстицала креативност ученика и стицала функционална 

знања и развој исправних стилова живота. Наставнике сам упознала са скалом за 

самоевалуацију наставног часа и навела их на систематичну самоевалуацију како би се 

побољшао квалитет наставног и васпитног процеса у школи.У јуну месецу директорка је 

обавила  педагошко-саветодавне разговоре са наставницима ( 4 наставника) и дала им смернице 

како да подигну квалитет свог рада, који је оцењен као недовољно квалитетан. 

- Обављен је инспекцијски надзор за заштиту од пожара. 

- У школи је на основу инспекцијског указа  извршена поправка електричне инсталације уз 

помоћ локалне самоуправе. 

-Реализована је у школи промоција Пољопривредног факултета, као и виртуелне промоције уз 

помоћ КВИС тима. 

- Школа је била учесник 7. Сајма каријерног вођења и саветовања. 

- Директор је организовао посету БОШ-А у оквиру пројекта Заштити приватност- одупри се 

притиску ( организоване радионице за ученике, снимљен подкаст). 

- У школском студију снимљен је програм за Савиндан. 

- Директор је присуствовао Конференцији каријерно вођење и саветовање у РС и Европи ( 25. и 

26.10.2021). 

- Израђен је  План заштите од катастрофа ( на основу указа инспекцијског надзора МУП-а). 

-Одржана је противпожарна обука за све запослене. 

- Извршен је редован годишњи преглед котларнице. 

-Купљене поклон-књиге за ученике . 

- У кабинету информатике уграђена је клима. 

- Уводен је АМРЕС у оквиру пројекта МПНТР Умрежене школе; 

- Купљено је: бушилица и брусилица, два лаптопа, рачунар, камера, пројектор,полица за 

кабинет информатике,беле табле, магнетна табла, монитори за кабинет информатике, радна 

опрема за помоћно особље, опрема за професора физичког, кугла за бацање у даљ;сервисирани  

су копир апарати и два пројектора,микрофон за кабинет информатике; 

- Прослеђене су шифре и упутства наставницима за коришћење е-уџбеника. 

-Одобрена су три конкурса на неодређено од стране МПНТР и након конкурса примељено је у 

радни однос троје запослених на неодређено. 

- План уписа одобрен од стране локалне самоуправе и послат МНТР, Покрајини и ШУ. 

- Припремљени су и послати пројекти ка МНТР ( за опремање наставним средствима – 15 

рачунара), Покрајинском министарству за образовање ( кречење  и замена стакала на сали за 

физичко и СУ наставника), Министарству правде ( школски и канцеларијски намештај). 

- Директор је извршио пријаву и дао овлашћења за пројекат Е-фактуре. 

- Организација и реализација пројекта пробе државне матуре ; похваљени од начелнице ШУ 

Снежане Олушки Влачић, која је и била у надзору. 

- У марту месецу на препоруку Покрајинског секретеријата за образовање, послат је захтев за 

верификацију смера механичар моторних возила ( уместо аутомеханичара). 

- Учешће ученика у такмичењу Кенгур. 

- Добили допис за измену плана уписа у шк.2022/2023. Уместо аутомеханичара у плану је 

механичар моторних возила и за ово годину није планиран механичар грејне и расхладне 

технике. 

- Урадила и послала елаборат за верификацију економског техничара. 
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- Одобрена средства на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање,за пројекат увођења 

видео- надзора у школи. 

- Поред редовног просветног инспекцијског надзора где је школа добила свих 100%,имали смо 

и два ванредна везана за верификацију два образовна профила: механичар моторних возила и 

економски техничар. 

- Учествовала у изради спота за промоцију школе и у изради плана промоције. 

- Континуирано уношење и ажурирање податак у ЈИСП-у, ЕСдневнику и по потреби у ИС 

Доситеју, Ефактурама и свим важним порталима за рад школе ( упис, Моја средња школа). 

- Поправљена је громобранска инсталација и освему обавештена инспекторка која је исту 

наложила. 

Одобрен пројекат Оплеменимо школски простор, од стране Министарства правде –

ОПОРУНИТЕТ. 

- Организација једнодневног излета у Суботицу и Зобнатицу за ученике матуранте. 

- Обезбеђивање донатора за поклон кљиге и ваучере за излет за одличне, вуковце и ђака 

генерације. 

-Организација матурске приредбе, доделе диплома и матурске свечаности. 

- Инспекцијски надзор везан за државна обележја школе. По инспекцијском налогу  набављени 

грбови и качени у хол школе, као и још две заставе. 

- Школу посетио ИТ Вега караван 

- Организација „Каравана запошљавања“ НСЗ у школи. 

-Од стране надлежног просветног саветника извршено је екстерно вредновање области 

квалкитета 1: Програмирање и планирање, где је школа оцењена највишом оценом 4. 

- Учествовал у организацији  попуњавања СЕЛФИ упитника на нивоу школе ( наставници, 

ученици, управа). 

- Израђен је СТАТУТ школе у скалду саЗОСОВ-ом. 

- Извешрене су у школи поправке кречења и санација зидова у зборници. 

- Постављен је летњиковац- летња учионица у дориште школе. 

-Уписана сва три планирана одељења 1.разреда. 

- Од стране Министарства школа је добила 2 лаптопа, 2пројектора, 2сталка за ношење 

пројектора, 2 рачунара. 

- Крајем јула послат је поново ЦЕНУС за 2021-2022.годину 

- Спремила и послала годишњи извештај за Једносменски обогаћени рад 

  

 -Стручно усавршавање директора: Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу,  ЗВКОВ, К2, К3 и К4 , П1, 12 бодова,13.10.2021. 

 Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи,Фондација 

Темпус,К3,П3, 2 бода, 26.10.2021. 

 Семинар Активно учење/настава 1: основни ниво, Образовни форум, К2, П3 – 24 

бода,1.11.2021. 

 Семинар Активно учење/настава 2: напредни ниво, Образовни форум, К2, П3 – 16 

бодова, 28.12.2021. 

 Веб-алатима до формативне оцене,ОКЦ, 32 бода, 14.12.2021. 

 Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-родитељ унутар 

установа,ОКЦ,К4, П4, 36 бода, 25.12.2021. 

 Солвинг радионица: Директор школе као медијатор и чувар етоса у школи, Институт 

за модерно образовање, 3бода ( унутар установе), 27.12.2021. 

 Водич кроз инклузивно образовање, ОКЦ, 32 бода,24.01.2022. 

 Књижевне радионице, ОКЦ, 32 бода, 28.01.2022. 

 Примена иновативних комуникацијских технологија, РЦКањижа, К1, П3, 8 бодова, 

18.03.2022. 

 Вебинар: Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности 4 за средњу 

школу, ИК Клетт,1 бод, 12.04.2022. 

 Управљање стресом на радном месту, ОКЦ, 32 бода,18.04.2022. 
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 Стручни скуп: Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада 

ОВ и ВОустанова, ЦСУКикинда, 2 бода,13.05.2022.  

 Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи 

инструмента, 1 бод  

 Oнлајн обука Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење 

самовредновања рада школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

пројекат  REdiS, 17.05.2022., 8 бодова (у току) 
 Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи, Нова писменост, 

јун 2022. 24 бода ( у току) 

 Летња школа „Сазнај и разазнај“ - обука из области медијске и информационе 

писменостии критичког мишљења- кат.бр.629, Медиа и реформ центар  Ниш и IREX, 

10-13.06.2022, 4 бода  

- Континуирано се врши праћење постигнућа ученика, врше анализе и подстицање ученика на 

постизање бољих резултата.  

Истичу се успеси ученика на Наставничким и Одељењским већима, а најуспешнији  и награђују. 

Наставнике сам подстицала да користе различите поступке вредновања и да врше уједначавање 

критеријума оцењивања на нивоу разреда и нивоу предметних наставника. (1.2.5) 

- (4.1.) У првом полугодишту покренута је иницијатива да се школа што више отвори за 

сарадњу са родитељима и да се ради на њиховом активном укључивању ради учења и развоја 

деце.  

-Обавила сам више индивидуалних разговора са родитељима у циљу решавања проблема у вези 

и са дисциплином и учењем. Родитељи су редовно информисани о резултатима и напредовању 

њихове деце кроз разне контакте: Дан отворене школе, отворена врата, родитељске састанке, на 

састанцима Савета родитеља.  

- Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе са директором школе. 

Започела сам са активностима везаним за редовно извештавање родитеља – старатеља о свим 

аспектима рада директора, школе и напредовању њихове деце. Унапређивала сам вештину 

запослених у побољшању комуникације са родитељима и побољшавању сарадње родитеља и 

наставника.  

Родитељи су изабрани на Савету родитеља и укључени у рад Тимова у школи у складу са 

Законом.  

- (4.2) Сарадња са Школским одбором је била изузетно добра и конструктивна. Образовно-

васпитни рад школе се реализује кроз Годишњи план рада школе. 

Школски одбор, као орган управљања, редовно је добијао информације о новим трендовима 

васпитно-образовне политике и праксе као и резултате постигнућа ученика и о свим 

активностима у школи: оцене резултата постигнућа ученика, извештајима о раду директора 

школе, извештајима о реализацији васпитно-образовног програма, Школског програма и 

Годишњег програма рада школе. Заједнички се долазило до решења која се тичу материјално-

техничког и финасијског пословања школе. Изабрана су у септембру два члана Ученичког 

парламента који ће присуствовати седницама Школског одбора.  

Репрезентативном Синдикату школе је омогућено да ради у складу са Посебним колективним 

уговором и Законом.  

 

 

 

Извештај саставила: 

 Данијела Алексић, директор школе 

 

 

У Сечњу,10.09.2022. 

 


