
ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ 

за период од 24. 1. 2022. до 31. 8. 2022.године 

 

1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

1.1. Развој културе учења 

- Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим 

потребама ученика.  Реновирана библиотека, купљени нови инструменти за 

лабораторију и апарати за графичарску радионицу, као и за фризерски салон. 

Званично приступљено платформи Гугл учионица. Уз фб страницу школе 

отворена и инстаграм страница ради информисања ученика. Реконструисан 

информатички кабинет, донација Министарства просвете. 

-  Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се 

стручно усавршава.  

Учествовао  18.10.2021. у организацији Службе за дуално образовање и образовне 

политике и ПКС на секторском састанку „Дуално образовање – да знам шта 

радим“. Учешће на припремном састанку за спровођење пилотирања државне 

матуре „Пројекат државна матура“, 15.12.2021. Учешће на онлајн стручном скупу 

„Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије“. 

Учешће на завршној конференцији одржаној у Београду „Јачање компетенција 

директора за ефикасно осигурање квалитета кроз успешно управљање променама 

у средњим стручним школама“ у организацији ОЕАД-а, 20.10.2021, као и 

Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада ОВ и ВО 

установа, од 11. до 13. маја 2022. Завршена и обука школских сарадника за 

спровођење ПИСА 2022 истраживања, у март 2022. Завршена и обука у јуну за 

уанпређивање самовредновања у школи.  

- Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и 

проширивање искустава. Прати остваривање Акционог плана унапређења 

квалитета рада школе као одговор на спољашње вредновање рада школе из  

октобра 2017. године, Развојног плана установе, јавно похваљује иницијативе и 

успехе колега и ученика кроз књигу обавештења, радни састанци са колегама који 

аплицирају за пројекте у заједници и стручно напредују. Подржао наставнице и 

ђаке у међународном пројекту Супершколе, Регионалне канцеларије за сарадњу 

младих са територије Западног Балкана. Рађено на популаризацији ПИСА 

тестирања (дељени штампани приручници за ово тестирање, мотивисао 

наставнике да на часовима редовне наставе што више укључе тип задатака 

карактеристичних за ПИСА тестирање и за развој критичког мишљења. 



- Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и 

прате свој напредак , ствара услове да ученици партиципирају у демократским 

процесима и доношењу одлука. Остварена сарадња са Ученичким парламентом-

захтеви у вези обнављања табли, намештаја од стране ученика испуњени. 

Обавештава Ученички парламент о свом раду, самовредновању рада школе, 

хуманитарним акцијама на нивоу локалне заједнице. Подршка представницима 

Ученичког парламента да се наставе радионице Безбедносна култура у свету 

младих, за коју су прошли обуку од стране Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања у сарадњи са Асоцијацијом Дуга и мисијом OEBS – а у 

Србији (ученица Бојана Ђурић одржала у првом полугодишту радионице у 3-1, 3-2 

и 3-3 одељењу). Подршка ученицима у новогодишњем кићењу јелке у 

просторијама школе, као и подршка у сарадњи Ученичког парламента са Хуманим 

срцем из Шапца у виду одељењских донација новогодишњих пакетића 

хуманитарној организацији. Активно промовише успехе ученика у школи и ван 

ње, и мотивише их да учествују на такмичењима и пројектима у школи и 

заједници. 

- Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и 

заједници. На сајту школе направљена је база примера добре праксе, која садржи 

припреме за час, презентације, примере тестова, линкове ка блоговима наставника, 

као и линкове ка часовима, које су снимиле наше колеге из образовног профила 

модни кројач за РТС Планету. Подржао учешће школе у промоцији 

Међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу и родно 

заснованом образовању у септембру. 23 наставника су одржала минимум једну 

активност/час посвећен овом програму. Подржао Дан отворених врата у мају 2022. 

год. У интерактивној промоцији наших образовних профила учествовало 18 

наставника наше школе. Промоција одржана у дворишту школе, уз подршку 

школског бенда и колега из основних школа, који су се одазвали на наш позив да 

заједно са осмацима присуствују необичним експериментима, ревији фризура, 

модној ревији, резултатима секција и школским пројектима.  

 

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

 

- Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност 

и поштовање права ученика. Обезбедио услове да све епидемиолошке мере буду 

спроведене у складу са Стручним упутствима. Организовање дежурстава 

наставника у време када немају наставу. Контролисање и активно учешће у раду 

Тима за заштиту ученика, подржавање превентивних активности, радионица за 

борбу против насиља, стална сарадња са педагошко-психолошком службом и 

одељењским старешинама. 



- Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици 

заштићени од насиља, злостављања и дискриминације. Организовао рад Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

направио план дежурстава наставника. У циљу превенције насиља и ове године 

психолог школе организује вршњачке радионице  на пројекту Безбедносна култура 

у свету младих, коју организује онлајн Завод за вредновање квалитета образовања 

и васпитања у сарадњи са Асоцијацијом Дуга и мисијом OEBS – а у Србији (у 

првом полугодишту одржане три радионице). Психолог школе направио упутство 

за одељењске старешине за почетак школске године са информацијама за ученике 

и родитеље на ову тему (врсте, нивои насиља, правила понашања и одговорности, 

задужења Тима за заштиту, платформа Чувам те и сл.) 

- Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским 

правима и правима деце. 31.8.2021. године на Наставничком већу одељењским 

старешинама указано на потребу да на часовима одељењских заједница упознају 

ученике са Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика, али и са 

Стручним упутством о епидемиолошким мерама за време трајања наставе. 

Међународна Конвенција о правима детета истакнута је у свакој учионици и 

доступна  ученицима .  

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

Уз редовне хигијенске мере уведене су и ванредне епидемиолошке мере у складу са 

препорукама, а лице задужено за контролу мера је на свакодневном нивоу пратило 

поштовање мера и недељно извештавало Школску управу. Организовао поделу 

бесплатних маски ученицима, као и акцију да свако одељење има своју кутију 

маски, која стоји код секретара школе и одакле по потреби могу узети маску с 

циљем очувања здравља и развоја одговорног понашања. 

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

- Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања у 

Републици Србији. На седници  Наставничког већа дана 31.8.2021. године,  

наставници упознати са  планом комбиноване наставе, по ком ће се радити ове 

школске године, и новинама у законском оквиру. Наставничком већу представљен 

је Извештај о самовредновању. Прати измене и допуне законског оквира и све 

актере у школи обавештава о истим, а у складу с њима планира развој школе. 

Активно учествовао и надгледао израду новог школског програма за перод од 2022. 

до 2026. Упознао Наставничко веће са свим релевантним изменама правилника и 

законског оквира и упознао Наставничко  веће са најважнијим ставкама важним са 

наш тип школе са Стратегијом образовања до 2030.  

- Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе 

савремене методе и технике учења и примењују савремене технологије у 

образовно-васпитном процесу. Подржао сваког наставника који је отишао корак 



даље у планирању и организовању онлајн наставе. Информише наставнике о 

обукама и обезбеђује инструктивну помоћ за коришћење рефрактометра, 

полариметра, кондуктометра, UV и VIS спектрофотометра и мотивише наставнике 

да новине примењују у настави. Подржао наставницу која је конкурисала за 

напредовање у звању да јој се комплетна настава организује у мултимедијланој 

учионици. Подржао пп-службу у намери да наставницима пружи детаљан списак 

отворених образовних ресурса и идеја за дигитални час (предмети или ЧОС) за 

ученике који су на онлајн настави.  

- Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да 

развијају сопствене вештине учења. Дискусија са наставницима након посете часу. 

У свом инструктивном раду са предметним наставницима преноси своја знања и 

искуства како би унапредили свој рад на часу методички, нарочито у области 

учења ученика како ефикасније да уче. 

- 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. 

Обезбеђује услове за учешће ученика на спортским такмичењима на локалном 

нивоу, као и реализовање Предузетничке секције. На основу истраживања 

интересовања ученика од стране педагошко-психолошке службе урађен анекс 

школског програма и у годишњи план школе ушле три нове секције: библиотечка, 

кројачка и планинарска. Кројачка секција сашила моделе за модну ревију поводом 

отварања библиотеке 3.12.2021, када је и музичка секција организовала концерт 

групе ученика који свирају инструменте и певају заједно са наставницима. 

Наставница Тања Павловић ученике 3-5, модни кројач, водила на учешће у Зимски 

камп у ОШ „Лаза Лазаревић”, где је другог дана и наставница Весна Саватић 

одржала радионицу „Хемија у боји”. Наставнице Тања Павловић и Дијана 

Кнежевић радионицом квилинговање и Весна Саватић радионицом Хемија у боји 

са ученицима наше школе учествовали у Ноћи истраживача у Центру за стручно 

усавршавање у Шапцу, у септембру 2021. Остварена сарадња наших наставника и 

ученика из подручја рада текстилство и кожарство са ОШ „Лаза Лазаревић” из 

Шапца, сви су заједно учествовали у шивењу костима за промотивни филм основне 

школе. Пружио подршку и помоћ професоркама током организовања активности 

пројекта ученичке размене: сарадња са градоначелником, Канцеларијом за младе 

града Шапца, Туристичком организацијом,  хуманитарном организацијом „Хумано 

срце”. Пружио подршку током организовања и реализације Дана отворених врата 

школе и промоцији образовних профила.  

Школа учествовала у обележавању Дана детета на Липовим водама, на Церу, 21. 

јуна 2022. у организацији наше планинарске секције и Планинарско – смучарског 

друштва Цер.  



- Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и 

евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода 

учења. Планирање, извештавање и евиденција сопственог рада кроз портфолио и 

друге обрасце. Евиденција и анализа посета часовима, као и дискусија након 

посете; праћење рада наставника у Гугл учионицама кроз прикључивање 

платформи путем посебног мејла за сваку учионицу.  

1.3. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

- Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара услове за 

уважавање њихове различитости; Ствара климу и услове за прихватање и 

уважавање специфичности и различитости ученика и промовисање толеранције. 

Обезбеђује рад Тима за инклузивно образовање, надгледа рад одељењских већа, 

указивање на недискриминаторно понашање и потребу поштовања правилника 

којима се уређује уважавање свих ученика.  

- 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. Образовање Тима за 

превенцију осипања  и подршку ученицима и праћење рада овог Тима. 

Обезбеђивање штампаног материјала за ученике који нису имали услове за 

праћење наставе на даљину; сарадња са Хуманим срцем. Подршка ученицима 

приликом аплицирања за стипендије. 

- Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду 

препознате и на основу њих израђени индивидуални образовни планови. Организује 

и надгледа рад Тима за инклузивно образовање. Индивидуални образовни планови 

(шест ученика се школују по ИОП-у 2) донети на седници Педагошког колегијума 

9.новембра 2021. Израда образаца за индивидуалне планова подршке за све 

недовољне и неоцењене ученике на крају првог и другог класификационог периода. 

Дато и упутство за оцењивање ђака по ИОП-2. 

- Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним 

знањима и искуствима ученика и уважавати разноликост средине из које они 

долазе. Организовање и надгледање реализације иницијалног тестирања из 

предмета у првом  разреду. Подршка и праћење приликом реализација 

Индивидуалних планова подршке ученицима са недовољним успехом током другог 

полугодишта. 

 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

- Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и 

увидом у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика. Обезбеђује 

да сви наставници имају своје педагошке свеске, стиче увид у Анализу успеха и 



дисциплине на крају 1. тромесечја и на крају 1. и 2. полугодишта и на основу тога 

планира даље кораке и мере. 

- Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и 

самовредновања који су у функцији даљег учења ученика. Индивидуални разговори 

са наставницима, присуство састанцима Тима за самовредновање. Наглашена 

важност формативног оцењивања, затим коришћење анкете на крају часа као вид 

евалуације часа, похваљује наставнике који то редовно обављају. Мотивише 

наставнике да прегледају и воде редовно своју педагошку документацију. 

- Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за 

праћење постигнућа и напредовања ученика. Остваривање увида у педагошке 

свеске предметних наставника - указивање на потребу да их сви поседују. Посета 

часовима. Анализа успеха и дисциплине од стране педагошко-психолошке службе 

на класификационим периодима и препоруке за напредовање. Дато упутство 

предметним наставницима како да воде записе о ученичким актвиностима у ес 

дневнику, и за влдање, али и за напредовање. Наглашена важност овог канала 

комуникације између школе и родитеља (ес дневник и активности). 

- Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа. Похваљује спортске и 

све друге награде у Књизи обавештења, али и на школском сајту. Пружио подршку 

наставницима и ђацима из подручја рада текстилство и кожарство, учесницима 26. 

републичког такмичења текстилних и кожарских школа Републике Србије у Руми, 

од 19. до 21. маја 2022. Пружио подршку ђаку прве године, Јелени Кнежевић, 

ученици образовног профила техничар за заштиту животне средине, за учешће на 

25. републичком такмичењу средњих школа из области Општа и неорганска 

хемија. Ученичка компанија учествовала на Регионалном такмичењу, онлајн, 14. 

априла (две ученице другог пет). 

 2. Планирање, организовање и контролa рада установе 

2.1. Планирање рада установе 

- 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. Планирање и организовање рада школе за школску 

2021/2022. годину под епидемиолошким условима, планирање и израда  распореда 

часова и вежби за две групе из одељења, распореда дежурства, планирање блок 

наставе за све образовне профиле и за сва одељења, израда глобалног и 

оперативног плана  рада директора, израда Годишњег плана рада за школску 

2021/2022. годину, планирање личног стручног усавршавања, као и стручног 

усавршавања наставника, планирање коришћења учионица и кабинета, 

лабораторија и салона за наредну школску годину.  



- Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује изворе информација 

потребне за планирање и стара се да информације буду тачне и благовремене . 

Организује сарадњу са свим стручним и саветодавним органима у школи. 

- Упућује планове установе органу који их доноси . Усвојен Школски програм за 

наредне четири године у јуну 2022. 

 

 2.2. Организација установе 

- Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних 

места, образује стручна тела и тимове и организационе јединице. У Годишњем 

плану рада школе за школску 2021/2022. годину утврђено је ко су председници и 

чланови актива, стручних већа, као и координатори и састав тимова  и побројани су 

тимови : Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; Тим за самовредновање рада школе ;  Тим за каријерно вођење и 

саветовање и промоцију школе ; Тим за инклузивно образовање ученика ; Тим за 

професионални развој ; Тим за превенцију, осипање и подршку ученицима;  Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништво. Стручна већа : Стручно веће наставника српског 

језика и књижевности и страних језика; општеобразовних предмета, хемијско-

технолошке групе предмета,личних услуга и Стручно веће за текстилство и 

кожарство. Активи : Актив за развој школског програма и Актив за развојно 

планирање.  

- 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. Сви запослени добили решења о  задужењу  у оквиру 40 -

часовне радне недеље за школску 2021/2022. годину, где су им јасно истакнута 

задужења за ту школску годину, почев од 1.9.2021. године. 

- Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима. Утврђивање 

недељне и годишње норме наставника у складу са законским одредбама и са 

Правилником о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи "Службени гласник РС- 

Просветни гласник" број 15/2019;  

- Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих 

јединица послове, задатке и обавезе за њихово извршење.Присуствује састанцима и 

учествује у изради планова рада стручних органа и тимова. 

- Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у 
установи . Припрема и председава седницама  Наставничког већа (од јануара 2022. 

године одржано је пет редовних седница). Дневни ред свих седница, као и 

закључци, налазе се у записницима о раду наставничких већа и биће у Годишњем 

извештају о раду школе за школску 2021/2022. годину. 



- Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и 
организационих јединица и запослених . Рад са стручним већима - од јануара 2022. 

године одржано је 16 састанака; рад са стручним активима - од јануара 2022. године 

одржана су 2 састанка Актива за развојно планирање  и 4 састанка Актива за Развој 

школског програма; рад са Педагошким колегијумом - од јануара 2022. године 

одржане су  две седнице Педагошког колегијума; рад са тимовима - од јануара 2022. 

године одржано је 6 састанака Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 2 састанка Тима за инклузију, 5 састанака Тима за 

самовредновање, 2 састанка Тима за професионални развој;  2 састанка Тима за 

каријерно вођење и промоцију школе; 5 састанака Тима за  превенцију осипања и 

подршку ученицима ; 1 састанак Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво ; 3 састанка Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе ; рад 

са одељењским већима - сва одељењска већа одржана су према распореду у 

Годишњем плану рада школе за 2021/2022. годину –седам  седница.   

 

 2.3. Контрола рада установе  

- Примењује различите методе контроле рада установе, њених организационих 

јединица и запослених. Инсистира на вођењу записника у писаној форми које 

периодично прегледа, учествује на састанцима тимова и актива.  

- 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. Од претходне школске године 

тражи писање полугодишњих извештаја председника актива и стручних већа, као и 

координатора тимова у електронској форми, као и завођење и одређивање 

деловодног броја записника са састанка тимова за инклузију и заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и евидентирање потписом 

присутних чланова тимова. Од краја наставе у јуну школа се припремала за 

прелазак на једносменски рад од септембра 2022.  

- Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе информација 

потребне за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене. Увид 

у електронски дневник (директор, стручни сарадник и координатори). Одређивање 

кординатора задужених за унос података у ЈИСП.  

- 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. Формирање 

Педагошког колегијума и свих актива и тимова, као и планирање њиховог рада, 

разматрање и усвајање предлога за побољшање рада школе.  

- Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе 

и предузетим корективним мерама. Рад са Педагошким колегијумом, 



Наставничким већем, Саветом родитеља, Школским одбором, педагошко-

психолошком службом, Општинским саветом родитеља. 

 

 

 

 

2.4. Управљање информационим системом установе 

- Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим 

важним питањима живота и рада установе . Одржавање седница Наставничког и 

одељењских већа, Књига обавештења, огласна табла, сајт школе, мејлови. 

- Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог система за 

управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и програма, организује рад новог  

информационог система  Доситеј и његово коришћење у свакодневном раду 

установе у складу са законом. Праћење и евидентирање података за ЈИСП током 

целе школске године. Припрема за усаглашавање ЈИСП-а са системом за обрачун 

плата ИСКРА. 

- Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом 

технологијом. Школски координатори врше обуку свих нових чланова колектива 

ради уноса података у електронски дневник. Обезбеђена обука за коришћење Гугл 

учионице од стране наставника информатика у просторијама школе за нове 

наставнике. 

 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

- Примењује савремене методе управљања квалитетом.  Примена знања и вештина 

стечених похађањем семинара Обука запослених за примену стандарда и 

самовредновање рада установа у основном и средњем образовању. 

- 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. Надгледа спровођење Акционог плана израђеног након спољашњег 

вредновања квалитета рада школе у марту 2017. године. Надзире и руководи 

Тимом за квалитет рада установе. Учествује у новој фази израде плана интегритета 

установе. Наставничко веће упознато са важношћу учешћа плана интегритета.  

- Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за 

унапређивање квалитета рада установе .Образовао Тим за самовредновање и 

стара се да његови резултати буду доступни свим запосленима кроз представљање 

резултата самовредновања на Наставничком већу. Образовао радну групу за 

израду плана интегритета.  



- Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и анализира успешност 

ученика на завршним, односно матурским испитима ради планирања 

унапређивања рада школе. У сарадњи са педагошко-психолошком службом и 

комисијом за матурске и завршне испите прати резултате које ученици постижу, а 

у Развојном плану учествује у изради мера за побољшање успеха ученика на 

матурским и завршним испитима. 

- Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада 

установе и стара се да се резултати тог вредновања користе за унапређење рада 

установе. Руководи примену Акционог плана унапређења квалитета рада установе 

као одговор на екстерно евалуирање рада школе у марту 2017. Прати упутства и 

сарађује са инспектором Градске управе града Шапца у редовном инспекцијском 

надзору о припремљености установе за рад у текућој школској години. 

Вредновање рада и посета просветног саветника Ђоке Петровића у мају 2022. ради 

стицања звања и напредовања у звању проф. српског језика и књижевности, Сање 

Рајчевић. 

 

 3. Праћење и унапређивање рада запослених 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

- Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за 

реализацију плана људских ресурса. Сви запослени у септембру добили решења о 

задужењу за школску 2021/22. годину, а у Годишњем плану приказана задужења 

наставног и ненаставног особља. 

- Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим 

компетенцијама одговарају захтевима посла ,а имају статус нестручног лица . То 

су: и Татјана Досковић, по образовању дипл. инж. електротехнике, која због 

непостојања наставника математике, предаје тај наставни предмет , са 100 % 

радног времена, на одређено време сходно законским одредбама и Наташа 

Достанић, наставника технолошке групе предмета, која због непостојања 

наставника математике, предаје тај наставни предмет, са 45%, почев од 1.9.2021. 

( на Листи нема технолошких вишкова за наставу математике, као ни на Листи са 

непуном нормом при Школској управи Ваљево ) 

- Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос,  
спровођење законске процедуре при пријему нових радника у радни однос путем 

преузимања  и расписивање конкурса за боловања дужа од 60 дана. У радни 

однос на одређено време примљени су  следећи запослени :  

Зоран Димитријевић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, са непуним 

радним временом  20 % на одређено време од 1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 

2022. За његовим радним анагажовањем у 2022/2023. не постоји више потреба. 

 



Славица Комненић са непуним радним временом 60% на неодређено, а 40% на 

одређено од чега 15% библиотека – стручни сарадникод 1.9.2021. Престао радни 

однос 31. 8. 2022.  

Славишу Томанића, наставника верске наставе, са непуном нормом, 65% почев од 

1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022. За његовим радним анагажовањем у 

2022/2023. не постоји више потреба. 

Слободан Трнинић, дипломирани економиста, 18. 2. примљен на неодређено са 

пуним радним временом.  

Бобана Милетића, економски техничар, са пуним радним временом, 100% од 

1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Весну Срндаљчевић, помоћна радница, са пуним радним временом-замена 

боловање, 100% од 1.9.2021.  

Живојка Радојчић Божовић, наставник практичне наставе- модни кројач, са пуним 

радним временом 100% , на одређено време од 1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 

2022.  

Весна Саватић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, са пуним радним 

временом од 100%, на одређено време . Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Катарина Арсеновић, педагог, 20% на одређено време. Престао радни однос 31. 8. 

2022.  

Весна Ерцеговчевић Мандић 75% замена запослене на породиљском боловању и 

10% слободно. Престао радни однос 31. 8. 2022. За њеним радним анагажовањем у 

2022/2023. не постоји више потреба. 

Катарина Свинарчук, 22% одређено наставник ликовне културе. Престао радни 

однос 31. 8. 2022.  

Татјана Павловић, 27% одређено наставник ликовне културе. Престао радни однос 

31. 8. 2022.  

Сњежана Јовановић, стручни сарадник психолог, 80% неодређено, 10% одређено 

наставник психологије комуникације. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Марија Павловић, 20% неодређено, 40% одређено (од чега библиотека-стручни 

сарадник 20%). Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Дијана Кнежевић, наставник текстилне групе предмета, на одређено 100% 

слободно. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Данијела Ковачевић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 100%. 

Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Драгица Мићић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 105%. 

Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Радмила Гавриловић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 70%. 

Престао радни однос 31. 8. 2022. За њеним радним анагажовањем у 2022/2023. не 

постоји више потреба. 

Иван Стевановић, наставник физичког васпитања, одређено 10%. Престао радни 

однос 31. 8. 2022. За његовим радним анагажовањем у 2022/2023. не постоји више 

потреба. 

Марина Зечевић, помоћни наставник за текстилство,  одређено 88%. Престао радни 

однос 31. 8. 2022.  

Јелена Радосављевић, наставник практичне наставе личне услуге, одређено 90%. 

Престао радни однос 31. 8. 2022.  



Нећак Драган, помоћни наставник у лабораторији, одређено 100%. Престао радни 

однос 31. 8. 2022.  

Слађана Божић, 20% неодређено географија и 15% стручни сарадник библиотека 

на одређено од 1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Драган Аћимовић, неодређено социологија и устав 35%, и одређено грађанско 

васпитање 35%. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Јамини Дражић запосленој на неодређено  време на 60% радног времена престао 

радни однос због одласка у инвалидску пензију. 

Мирјани Раденковић запосленој на неодређено  време на 100% радног времена 

престао радни однос због одласка у старосну пензију. 

Расписан конкурс по одобрењу владе за пету фазу и добијена сагласност радне 

подгрупе ШУ Ваљево за радно место дипломирани економиста за финансијско-

рачуноводствене послове са пуним радним временом и за наставника математике 

са пуним радним временом. На конкурс за наставника математике са пуним радним 

временом нико се није пријавио, а на радно место дипломираног економисте за 

финансијско-рачуноводствене послове са пуним радним временом примљен је 

Слободан Трнинић.  

 

- Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово 
успешно прилагођавање радној средини.  

Предметни наставници технолошке групе предмета Весна Саватић и Снежана 

Савић одржале час и савладале програм увођења наставника у посао и послат 

захтев за полагање испита за лиценцу. Снежана Савић положила испит за лиценцу. 

Наставници практичне наставе у текстилству Драгици Мићић одређен ментор 

Живојка Радојчић Божовић, а наставници текстилне групе предмета Дијани 

Кнежевић ментор Саво Видаковић. 

 

3.2. Професионални развој запослених  

- Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева 

заснованих на високим професионалним стандардима и подржава континуирани 

професионални развој. Именован координатор за професионални развој запослених 

који остварује сарадњу са Центром за стручно усавршавање Шабац, иницира 

присуство својих запослених на семинарима, подстиче наставнике да на основу 

процене својих компетенција направе одабир семинара на састанцима стручних 

већа. Професорка Сања Рајчевић стекла звање педагошки саветник у мају 2022. 

након посете и извештаја просветног саветника Школске управе Ваљево, Ђоке 

Петровића.  

- Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног 

плана професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања. Сви 

наставници су били дужни да у септембру предају Лични план професионалног 

развоја за школску 2021/2022, а на стручним већима изабрани релевантни семинари 

са листе. 

- Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом 

стручног усавршавања и могућностима установе. Остварена је сарадња са 



Центром за стручно усавршавање Шабац. У сарадњи са Тимом за професионални 

развој директор контролише листу пријављених наставника у складу са планом 

стручног усавршавања, као и у складу са циљним групама и неопходним 

компетенцијама. Подстиче наставнике да похађају што више онлајн семинара. 

Поводом пројекта Државне матуре испраћени сви релевантни онлајн семинари и 

обуке у просторијама школе.  

 

3.3. Унапређивање међуљудских односа  

- Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-

васпитних стандарда. Комуницирајући са колегама на асертиван начин даје 

пример конструктивног решавања проблема. Негује тимски дух и обезбеђује 

наставницима конструктивно радно окружење. 

- Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример запосленима у установи и 

развија ауторитет заснован на поверењу и поштовању. С поштовањем уважава 

све критике упућене на његов рад и функционисање школе. Својим одговорним 

односом према радним обавезама унутар школе и ван ње даје пример свим 

запосленима. 

- Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад. Иницира и 

мотивише дружење чланова колектива и ван радног времена. Мења састав тимова 

периодично. Обезбеђује информисање колектива о свим неформалним 

активностима међу запосленима. Организовао дружење и заједничку вечеру са 

учесницима пројекта Супершколе у априлу 2022. (за све наставнике и чланове 

школског бенда, вршњачког едукатора, представнике Савета родитеља и Школског 

одбора, односно све оне који су допринели да се пројекат ученичке размене 

успешно изведе). У наградном излету у јуну 2022. са 35 награђених ђака 

учествовало и 8 наставника (посета музејима у Београду). 

- Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда. 

Похваљује све колеге који показују мотивацију за личним усавршавањем и 

напредовањем, и где год је могуће, директор обезбеђује материјалне или људске 

ресурсе у циљу стручног усавршавања запослених и активно праћење релевантних 

интернет страница-ЗУОВ и сл. неопходних за напредовање запослених.  

- Показује поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног 

образовно- васпитног рада и побољшање учинка. Континуирано инсистирање у 

хоризонталном учењу међу запосленима. Збирка примера добре праксе на сајту 

школе и промоција активности наставника и ученика на друштвеним мрежама. 

Подршка током ученичке размене и гостовања ђака из Прилепа,  Северна 

Македонија, у априлу 2022. Подршка током свих активности током организовања 

припрема за одлазак у марту 2022. на ученичку размену 12 ђака и две професорке, 

координаторки пројекта, али и подршка током активности у Шапцу, у другом делу 



пројекта. Нарочито исказана подршка током изложбе завршних ђачких радова у 

Канцеларији за младе у Шапцу, април 2022.  

- Комуницира са запосленима јасно и конструктивно, непосредна сарадња и 

разговор са запосленима, ученицима и родитељима о свим активностима и 

ситуацијама које су настајале у раду школе; својим одговорним понашањем давао 

пример запосленима. Јасно и аргументовано врши поделу послова и похваљује 

иницијативу код запослених, ученика и родитеља. 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

- Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са 

планом рада и потребама установе. Посетио 15 часова у току школске године. 

- Користи различите начине за мотивисање запослених. Препознаје квалитетан рад 

запослених и користи различите облике награђивања, у складу са законом и 

општим правним актима. Похвале на Наставничком већу. Окачио најквалитетније 

примере добре праксе на сајт школе, часове колегиница које су снимале часове за 

РТС Планету, као и линкове ка блоговима колегиница да би подржао њихову 

иницијативу и залагање. 

 

4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом 

управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

- Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради на њиховом 

активном укључивању ради учења и развоја детета .Организовање и присуство 

састанцима Савета родитеља, подстицање одељењских старешина да редовно 

заказују родитељске састанке, све контакте са родитељима инсистирао да се 

уписују у електронски дневник. Планира даље мере на основу анализе педагошко-

психолошка службе о сарадњи са родитељима и посећености родитељских 

састанака. У сарадњи са одељењским старешинама и самоиницијативно заказује 

састанке са родитељима и законским заступницима ученика. Одржан посебан 

родитељски састанак у марту 2022. пред одлазак ђака друге и треће године на 

ученичку размену у Северну Македонију уз присуство директора. 

- Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/старатеље о свим 

аспектима свога рада, резултатима и напредовању њихове деце. Редовни састанци 

Савета родитеља - према Годишњем плану и појединачно упознавање родитеља. 

Обавештења на сајту и фб страници школе и информисање родитеља путем 

електронске поште. 

- Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених ради њихове 

сарадње са родитељима/старатељима. Подстицање и упућивање запослених на 



семинаре који се односе на стицање комуникацијских вештина. Сопственом 

асертивном и конструктивном комуникацијом даје пример колегама.  

- Ствара услове да Савет родитеља ефикасно функционише и развија 

конструктивне односе са органом управљања и стручним органима установе .Рад 

са Саветом родитеља -од јануара 2022. године одржана су 3 састанак Савета 

родитеља. Дневни ред састанка, као и закључци, налазе се у записницима о раду и 

биће дати у Годишњем извештају о раду школе за школску 2021/2022. годину, рад 

са родитељима појединачно. 

У току другог полугодишта одржано је шест састанака Школског одбора. Дневни 

ред и закључци налазе се у записнику са седницаШколског одбора. 

 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи  

- Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим 

захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе. Рад са Школским 

одбором -од јануара 2022. одржано је шест састанака редовних седница Школског 

одбора. Дневни ред седница, као и закључци, налазе се у записницима о раду и биће 

дати у Годишњем извештају о раду школе за школску 2021/2022. годину, рад у 

активу директора основних и средњих школа . 

- Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену резултата постигнућа 

ученика и добробити деце. Представљање Извештаја о раду школе, Анализе успеха 

и владања на крају сваког класификационог периода, Извештај о самовредновању, 

стручном усавршавању и све остале информације везане за активности Школског 

одбора. 

- Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног 

програма, школског програма и годишњег плана рада установе. Руководи израдом 

Извештаја о раду школе, израђује Годишњи план рада школе, врши расподелу 

послова за израду Школског програма.  

- У складу са својим овлашћењима омогућује органу управљања да обавља послове 

предвиђене законом. Организовање и присуство свим састанцима Школског 

одбора. 

- Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним 

колективним уговором и законом .Огласна табла за обавештења синдиката, сарадња 

са председником синдиката и обавештавање  синдикалног повереника да 

присуствује седницама Школског одбора у циљу заступања интереса запослених и 

транспарентности рада Школског одбора као органа управљања установе. 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

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

установе . Са руководиоцем Школске управе Ваљево од јануара одржане су две 

седнице. Одговорно коминицира и у најкраћем року одговара свим захтевима 

локалне самоуправе и државне управе. 



- Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да 

се укључи у рад установе и да је подржава. Присуствовао свечаном пријему 

градоначелника у Дуњића кући, 30.12.2021. Присуство са свим учесницима 

пројекта Супершколе у априлу 2022. на свечаном пријему код градоначелника у 

Дуњића кући. Присуство обележавању Дана града Шапца. Присуство додели 

Видовданских награда одличним ђацима у јуну 2022. 

- Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са стратешким партнерима у 

заједници. Обавио разговоре са привредницима Града Шапца у вези  примене 

Закона о дуалном образовању, Правилником о начину распоређивања ученика за 

учење кроз рад и са Упутством за попуњавање изјаве о намери послодавца за 

укључивање у дуално образовање за школску 2021/2022. годину и то :  PWL 

FASHION COMPANY Шабац, ID MARKER Нови Сад, као и са Графичким 

центром „Нова” из Шапца, „Галеб метал пак” и разговор са власником Радом 

Веселиновићем и директором за људске ресурсе. Посета компанији Еликсир, 

организована на позив представника Еликсир Зорке, одржана 20.12.2021. Тема - 

посвећеност, циљеви и реализација Еликсир Зорке на пољу заштите животне 

средине. Потписан Протокол за унапређење сарадње и развој интегративне 

социјалне заштите намењен женама жртвама породичног и партнерског насиља и 

превенцији дечјих бракова у локалној заједници, подржан од стране Савеза 

удружења Рома Западне Србије. Присуствовао смотри ученичких задруга Србије у 

Средњој школи Коцељева. Присуство отварању изложбе „Крвави марш-Јарак“. 

Сарадња са Центром за стручно усавршавање и Министарством одбране и редовно 

извештавање о обучавању ученика средње школе за народну одбрану земље. 

Агенција за безбедност у саобраћају Републике Србије – омогућио присуство 

наших матураната, тема Безбедност у саобраћају.  

- Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање 

потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром. Сарађује са 

локалном заједницом. У школској кројачници омогућио ђацима и наставницима 

стручних предмета шивење костима за потребе промотивног филма Основне школе 

„Лаза К. Лазаревић”. Окружно такмичење из биологије одржано је у просторијама 

школе 27. априла 2022.  

 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

- Води установу тако да буде отворена за партнерство са различитим 

институцијама образовања и васпитања и другим институцијама, на 

националном, регионалном и међународном нивоу. Остварена сарадња са 

приватним предузећима у циљу обезбеђивања што квалитетнијег извођења 

практичне наставе за ученике наше школе; културним установама – Културни 

центар Шабац ; Народни музеј у Шапцу; Музеј шабачких Јевреја; Туристичка 

организација града Шапца; Градска управа града Шапца; Сарадња са фондацијом 

„Хумано срце“;  Канцеларија за младе ; Женски центар; Црвени крст; ТВ Шабац и 



К телевизија; Архив града Шапца; Завод за јавно здравље; Центром за стручно 

усавршавање; Еликсир Зорка; Центром за социјални рад; Полицијском управом 

Шабац ; Пословно удружење школа личних услуга, Пословно удружење 

текстилних и кожарских школа и Удружење средњих школа подручја рада хемија, 

неметали, графичарство и подручја рада геологија, рударство и металургија; 

сарадња са организацијама које подржавају реформу средњег стручног образовања 

у Србији – ГИЗ.  

Потписан уговор о дуалном образовању са привредним друштвом „Графички 

центар Нова“ и са привредним друштвом „Графички центар Ђукић“. 

Остварена сарадња са Високом медицинском и пословно-технолошком школом 

струковних студија у Шапцу. У децембру 2021. остварена сарадња са часописом 

„Мрежа” Центра за социјални рад у Шапцу, објављен је чланак наше ученице 

Бојане Ђурић о утисцима након похађања семинара из хемије у јулу 2021. у 

Истраживачкој станици Петница.  

 

- Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним 

пројектима, стручним посетама и разменама мишљења и искустава .  

Наша школа се налази у групи 210 школа које су изабране методом случајног 

избора за реализацију пробног ПИСА 2021. истраживања. Ради реализације 

истраживања за школског координатора одређена је Татјана Досковић, а за ИТ-тест 

администратора Слободан Трнинић. Тестирање обављено од 8. до 10. марта. 

Укупно 40 ђака прве године тестирано. Пробна државна матура из српског језика и 

књижевности одржала се у просторијама сале за физичко васпитање, 5. априла 

2022. Присуствовало је 69 ученика из три одељења : техничар за фармацеутску и 

индустријску технологију, техничар за заштиту животне средине и хемијски 

лаборант. Пробна државна матура из математике одржана је 6. априла и 

учествовало је 67 ђака. Пробна државна матура из стручно – теоријских предмета 

одржана је 11. априла и учествовало је 66 ђака.  

Наша школа је у децембру 2021. започела међународни пројекат RYCO 

Superschools Western Balkans Schools Exchange Scheme. Пројекат спроводе GIZ 

(Немачка организација за међународну сарадњу) и Регионална канцеларија за 

сарадњу младих (RYCO), а заједнички га финансирају Европска унија и немачко 

Савезно министарство за економску сарадњу и развој (BMZ). Пројекат је 

усредсређен на пружање подршке школама у развоју и реализацији размене 

младих. Програм има за циљ да подржи процесе изградње мира и помирења и 

интеркултуралног учења и дијалога између школа, ученика и њихових заједница. 

Ми смо једна од 18 школа у Србији која је добила учешће у овом међународном 

пројекту. Наша тема јесте одржива мода - редизајнирање старих одевних предмета 

и употреба текстилног отпада. Током размене ђаци су имали и занимљиве 

радионице о идентитету, мултикултури, толеранцији, стереотипима и 

предрасудама, родним улогама у модној индустрији. Наша школа, односно 

образовни профил модни кројач, јесте партнер у размени са Средњом школом 



„Горче Петров” из Прилепа, Северна Македонија. Координатори пројекта су 

професорке Драгица Мићић и Сања Рајчевић. Посета Прилепу је завршена у марту, 

а посета Шапцу и изложба завршних ученичких радова одвијала се од 11. до 17. 

априла 2022. Надамо се да ће ова размена допринети стварању подржавајућих 

заједница које негују културу ненасиља, слободу изражавања и регионалну 

сарадњу.  

Као школа учествовали смо и у Завршној конференцији у Струги, Северна 

Македонија, од 3. до 6. јула 2022. Заједно са нашим пријатељима и партнерима у 

размени, Средњом школом „Горче Петров” из Прилепа, Северна Македонија, 

опремљен је штанд у холу хотела „Дрим” у оквиру Сајма ученичких размена. Наша 

пројектна идеја представљена је свим учесницима овог пројекта и организацији 

RYCO, представљене су и наше школе, али и локалне заједнице из којих долазимо. 

Ученица Драгана Сувајџић, модни кројач друга година, учествовала је у раду 

летњег кампа у оквиру завршних активности пројекта Супершколе у Струги од 29. 

јуна до 6.јула. 

5. Финансијско и административно управљање радом установе 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

- У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета 

установе у складу са расположивим и планираним ресурсима. У складу са Законом 

програмира, планира и прати рад рачуноводства. Координира и планира дневни ред 

састанака Школског одбора у вези са финансијским темама (финансијски план, 

ребаланс финансијског плана,  попис имовине, план јавних набавки). 

- 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  

- 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 



Утрошена средства:  

 

- Донација Министарства просвете, науке и технолошког разввоја – 17 десктоп 

рачунара и монитора за опремање информатичког кабинета у августу 2022. 

- Финансијски део извештаја након реализованог пројекта :   

- Опрема у вредности од 500 евра, коју смо добили од RYCO и која остаје школи: 

- Оверлок машина ( ендлерица ) – 57800 дин; 

- Материјал за рад: 

- Материјал за шивење, рајсфершлус – 6900 дин; 

- Бела табла – 14800 дин; 

- Флипчарт табла – 6999 дин; 

- Кројачка лутка – 8500 дин; 

- Даска за пеглање – 6190 дин; 

 

- 440.969,99 динара - разна опрема за образовање из сопствених средстава.  

- 40.800,00 динара – опрема за образовање из ученичких средстава. 

- 386.000,00 динара – капитално одржавање објеката (реконструкција пода у ИТ 

кабинету и учионици број 1). 

 

5.3. Управљање административним процесима 

- Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама; 

- Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 

документације.  Континуирано контролише рад и ажурност администрације. 

- 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.  

6. Обезбеђивање законитости рада установе 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

- Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, 

радних односа, финансија и управног поступка. Праћење ING.PRO PROPISI.NET. 

- Разуме импликације законских захтева на начин управљања и руковођења 

установом;  

Пошто је законом прописана обавеза од стране органа РС доношења плана 

интегрита наша школа је приступила новој фази израде плана интегритета и у 

децембру је именован координатор и радна група који су извршили тестирање 

већине запослених у школи. 



- Уме да користи стратешке документе који се односе на образовање и правце 

развоја образовања у Републици Србији. У свом свакодневном раду ослања се на 

стратешка документа и законски оквир. 

 6.2. Израда општих аката и документације установе 

- Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и 

документације. Два пута недељно одржавање кратких информативних састанака са 

правном службом, секретаром  школе, ради контроле нових прописа и 

усклађености општих аката школе са изменама законског оквира. 

- Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду законити, 

потпуни и јасни онима којима су намењени. Пре усвајања сви акти школе дати на 

разматрање релевантним актерима у школи (Школски одбор, Савет родитеља). 

- Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду доступни онима 

којима су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом. Сви 

акти су окачени на сајту школе и у штампаној верзији доступни запосленима у 

школи. 

 6.3. Примена општих аката и документације установе 

- Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена 

документација. Континуираном разменом информација са члановима Педагошког 

колегијума, одељењским старешинама и стручним службама, и периодичним 

контролама, води рачуна о поштовању општих аката и документацији установе.  

- Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђује планове за 

унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере. На 

седницама Педагошког колегијума даје повратну информацију, сугестије 

председницима већа и актива, као и координаторима тимова о раду у претходном 

периоду и планира даље активности. 

У  Шапцу, дана 15. 9. 2022. год.  

Директор школе : 

___________________ 
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