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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 

ШКОЛСКЕ 2017/18 

 

   УВОД 

 

Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама 

система образовања и васпитања, Статуту ОШ " Вук Караџић", као и Годишњем  

плану  рада Школе за 2017/18 школску годину. 

Током првог полугодишта школске 2017/18. године рад директора Школе био је 

усмерен на:  

• Планирање и програмирање рада школе 

• Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана 

Годишњим планом рада школе 

• Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе 

(Педагошки колегијум, Наставничко веће, стручна већа) 

• Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета 

родитеља 

• Информисање радника и ученика школе 

• Педгагошко-инструктивни рад са професорима 

• Планирање и праћење стручног усавршавања  

• Аналаза успеха ученика и мере за побољшање истих 

• Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних 

сегмената рада школе (педагошкa служба, секретаријат, рачуноводство, 

помоћни радници школе). 

Све активности су реализоване на нивоу одличне конструктивне сарадње са  

запосленима Школе. Све наведене активности су документоване. 

 

 Поред наведених редовних послова велики број активности усмерен је ка: 

 

1. обезбеђењу бољих услова за рад 

2. подстицању вишег нивоа квалитета наставе  

3. квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима 



4. укључивању у реформски процес образовања 

5. успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем 

6. маркетингу Школе – промотивне активности 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И СВИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

У току првог полугодишта школске 2017/18. године остварено је следеће: 

            Организован је рад школе до почетка школске године који је обухватио:  

 Подела предмета на наставнике  

 Подела задужења ваннаставних и других активности на наставнике и стручне 

службе 

 Усвајање распореда часова 

 Урађени су годишњи планови за сваки предмет и све активности школе 

Учествовао сам и руководио израдом Годишњег плана рада Школе за 

школску 2017/18. годину, који је једногласно усвојен на седници Наставничког 

већа и састанку Школског одбора.  

   Током првог полугодишта реализовани  су сви задаци предвиђени 

Годишњим планом  рада школе и Школским програмима. 

    У циљу успешне реализације задатака из Годишњег плана и програма рада 

школе, праћење реализације се обављало плански и систематично, преко свих 

елемената датих Годишњим планом рада. 

 

Школска 2017/18 година почела је према школском календару 01. 09. 2017. 

год. За почетак школске године школа је опремљена према свим стандардима и са 

радом се почело у нормалним условима. У школу је уписано укупно 1114 ученика 

распоређених у 57одељења од тога четрдесетједно одељење је у централној школи, 

а у селима је 16 издвојених одељења. Број одељења по селима: Гњилан – 2 Велики 

Суводол 1, Мали Суводол – 4, Понор – 1, Блато – 1 Костур – 1, Барје Чифлик – 1 и 

Расница – 5 одељења. Број одељења је је смањен за три од прошле године, као и 

број ученика за 14. 

У септембру су одржане седнице Одељењских већа и Наставничко веће на којима 

су усвојени планови и програми редовне наставе и ваннаставних активности и 

годишњи план рада школе. 

 



- Активно сам учествовао у раду на седницама ШО, као и на састанцима савета 

родитеља образлажући планове,програме и пројекте које планирамо да у 

текућој години реализујемо. 

- Редовно и благовременовремено сам настојао да информишем ученике и 

наставнике о свим новинама у образовању а што се тичу њиховог рада и 

интересовања .На начин предвиђен правилником о информисању у школи. 

 

- Инструктиван рад сам обављао у  разговорима са наставницима појединачно,  

на састанцима актива, на педагошком колегијуму , као и у свим другим 

случајевима кад се укаже потреба . 

- Редовним праћењем евиденције и исказаним  потребама  запослених 

настојим да планирам буџет за организовање стручних семинара  у школи и 

ван школе. Тако сам у овом периоду собзиром да се уласком у пројекат Е-

дневник указала потреба за информатичким знањем организовао  тродневни 

семинар ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања“за 53 

наставника и учитеља. И сви су они добили по 24 поена за стручно 

усавршавање 

-  

- Сарадња и учешће у организацији рада свих осталих виталних сегмената у 

раду школе(педагошка служба,секретаријат, рачуноводство,помоћни радници 

) била је успешна што се може видети и на основу колегијалних пословних 

односа и  остварених резултата. 

 

 

 

 

 У првом полугодишту школа је радила нормално,није било одступања од 

школског календара . Прво полугође завршено је 31јануара.  

Поред редовне наставе, у школи су се одвијале и многобројне друге 

активности: 

1. Дан школе, 8. новембар, такође је  је обележен многобројним 

активностима: Израда ликовних радова  (сви ученици), израда 

литерарних радова (старији разреди), такмичење из математике 

ученике, спортска такмичења за ученике. Такође, организована је 

продајна изложба ђачких радова под називом „Вуколенд“. (млађи 

разреди) 

 

2.   Одржано школско такмичење из математике. 



3.    Одржано предавање на тему“Спремност детета за полазак у 

школу“.Предавање одржао актив четвртог разреда,педагог , психолог и 

логопед школе. 

4.    Организована је хуманитарна журка за ученике 7. и 8. разреда. 

5.  27.01.2017.год. обележен Дан Светог Саве низом активности: 

-Прославе по одељењима у млађим разредима. 

              -Квиз из математике 

              -Први пут је одржана манифестација ,,Ја имам таленат“ на идеју 

колегинице  Иване Јовановић и Монике Маринковић и показало се да такве и 

сличне манифестације треба више и чешће организовати. 

              -Резање славског колача са ученицима у 11 ч. У фискултурној сали у 

присуству ученика ,родитеља  и наставника .  

          -Подела награда и похвала ученицима 

                  -Традиционално резање славског колача у присуству представника 

савета родитеља одљења , наставника,грaдске власти и свештених лица у вечерњим 

часовима. Ове године колачар је био представник родитеља госп.Крстић Ивица 

инг.Тигар таерса. 
 

6.Почетком фебруара одржане су интерактивне радионице за полазак детета у 

школу. 

 

Усвим наведеним а и другим активностима настојао сам да у границама својих 

могућности и овлашћења обезбедим ученицима и колективу оптималне услове 

за реализацију планираних потреба и идеја. 

 

 

 

 

                            

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА       

ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 
 

На основу извештаја одељенских старешина на седницама одељенских већа 

на крају првог полугодишта сматрам да је план и програм рада реализован  са 101 

наставних дана. Рад се одвијао према школским програмима од 1.-8. разреда, као и 

према глобалним и оперативним плановима наставника. Успехом ученика можемо 

бити задовољни мада увек може више и боље. 

 

 



 

САРАДЊА СА ЕКСТЕРНИМ ОКРУЖЕЊЕМ И МАРКЕТИНШКЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 Школа је сарађивала са Центром за социјални рад, Домом здравља, 

Полицијском управом Пирот, ШОСО „Младост“, ИРК, ПУ “Чика Јова Змај“. На 

свим културним ,јавним, спортским као и привредним  манифестацијама настојао 

сам да будем присутан и да успоставим добру  сарадњу са свим представницима 

институција система у циљу боље сарадње и већег просперитета школе. Ангажовао 

сам се такође у грађењу добрих односа и сарадње са привредним и јавним 

предузећима,осигуравајућим друштвима као и са локалном самоуправом.Настојао 

сам да увек преко средстава јавног информисања, и на све законом прописане 

начине упозном ширу јавност са радом и резултатима школе са циљем стварања 

позитивног утиска лепог мишљења о нашој школи и нас који радимо у њој.  

 

 

УКЉУЧИВАЊЕУ РЕФОРМСКИ ПРОЦЕС ОБРАЗОВАЊА 

 

Укључивањем школе упилот пројекат Ел-дневик наша школа је ушла међу 70 

школа у Србији које ће радити евиденцију целокупног васпитно образовног 

процеса на један нов начин који ће по речима и плану МПНТР  бити примењиван 

на територији целе Србије у скорој будућности.  

Такође новим начином посматрања и реализације часа,где су сада и колеге 

наставници и учитељи у могућности да посматрају и вреднују рад својих колега 

увели новину у раду и учењу једних од других. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ И САРАДЊА СА МПНТР 

 

Као један од 220 директора у Србији који су добили највише оцене  приликом 

екстерног оцењивања њиховог рада и организованости  рада школе позван сам и 

присуствовао  бесплатно дводневној обуци директора за добијање лиценц 

директодиректора у Крагујевцу. 

Такође сам ангажован у радну подгрупу  ШУ Ниш од стране  МПНТР коју чине 9 

ћлана  чији је задатак да помогне у решавању ТВ нас.особља а и да одређује  и даје 

сагласност за расписивање конкурса за слободна радна места по приоритетима  . 

 

 

Као 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

.УПРАВЉАЊЕ  МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА ИСТВАРАЊУ БОЉИХ 

УСЛОВА ЗА РАД 

.   

            Током  првог  полугодишта  школске  2017/18 године. Имали смо низ 

активности од којих би издвојио следеће: 

- Уласком у пројекат са МПНИТР-а Е-дневник јавила се потреба за 

дигитализацијом свих кабинета.Купљено је14 компјутера, 4 лаптопа и 4пројектора. 

- Такође смо урадили нову кабловску интернет мрежу до сваке учионице,са циљем 

несметаног коришћења интернета у настави. 

- Из естететских, а такође и безбедносних разлога ,урађен је улаз у школу према 

улици Ћирила и Методија,  као и стазе око школе . 

- Молерски радови у комплету су обављени у 

кабинетима:информатике,тио,14,16,17 као и цокла у 8 и10. 

-урђена је пројектна документација за Реконструкцију и изградњу ограде према 

ул.Чирила и Методија.Као и коплет пројекат за реконструкцију санитарног чвора у 

Расници. 

 

ЗАКЉУЧАК 

                                                                                               Тугомир Цветковић, проф. 


