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И З В Е Ш Т А Ј 

 

О  РАДУ  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 

ЗА  ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ 

 

 

1. Програмирање рада школе 
 Програмирање рада школе започето је средином августа 2018. године  

у следећим областима: 

 систематизација радних места  

 преглед и констатовање остварености треће године, петодишњег 

Школског развојног плана   

 преглед и измене Школског програма школе 

 Координација и учешће у планирању рада Тимова, Актива  и Стручних 

већа школе. 

 

 Планове по овим активностима Школски одбор је прихватио без 

примедби и они су постали планска и програмска основа рада у школи за 

2018/2019. школску годину. 

 

 

2. Учешће у праћењу реализације Плана рада школе 
 Изради Систематизације радних места у ШОМО кула, за школску 

2018/2019. годину приступило се применом  Правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и 

средњег музичког односно балетског образовања и васпитања. У односу на 

прошлогодишњу систематизацију ове школске године систематизовано је    

50 %  стручног сарадника / медијатекара,до момента преузимања 

функције директора  од стране  актуелног нототекара,30.03.2019.,Верице 

Ожеговић.Школска година започета је са 12,57 класа и  спада у ред 

средње великих школа. На радном месту Медијатекара са статусом  на 

одређено је примљена Биљана Килић а потом преузимањем,са статусом на 

неодређено, Верица Ожеговић-професор Солфеђа и Музичке културе из 

Врбаса,  док је на радном месту домара школе, такође са статусом на 

неодређено, у радни однос примљен Дарко Симуновић.  

План рада школе у првом полугодишту  школске 2018/2019. године је 

остварен у потпуности и без тешкоћа, што се може закључити и на основу 

полугодишњих извештаја Стручних већа, Тимова и Актива школе. 

  

 

3. Педагошко-инструктивни рад се одвијао у облику посета наставним 

часовима и осталим облицима образовно-васпитног рада, припрема за посете 

и разговорима о посетама и вођењу педагошке документације. Педагошко-

инструктивни рад обављам  у сарадњи са педагогом школе, којем сам у већој 
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мери и препустила ову обавезу,као и бивши директор школе. Наставу сам 

обилазила  по договору, како са наставникцима тако и са педагогом. За 

посете часовима израђен је  распоред који се мењао у случајевима 

немогућности посете због изненадних и непланиранох ванредних активности 

директора или педагога, као и у случају оправданог одсуства ученика или 

наставника школе. О овим обиласцима водим посебан протокол. Наставне и 

васпитне ситуације, које сам затицала углавном  су биле коректне и у складу 

са годишњим и месечним планирањем и припремом часа. Одступања и 

проблеми у вођењу документације као и смањен ниво квалитета држања 

наставе уочен је код наставника Оливере Гроздић,само на часу који је држала 

у оквиру своје обавезе полагања испита за лиценцу.Час је,на инсистирање 

комисије у саставу:Љиљана Барна Никитовић,Оливера Танурџић и Верица 

Ожеговић,поновљен у мају месецу.Том приликом сам у комисији била са 

Оливером Танурџић-педагогом школе и Чеке Андрашом-професором 

клавира,запосленог у МШ у Бачкој Тополи.Поред трочлане комисије часу је 

присуствовала и ментор Весна Станков,професор клавира из ОМШ у Врбасу. 

Те је,уз Очиверину корекцију и савете чланова комисије и ментора,час 

одражан на узорном нивоу и дато упућивање на полагање испита за лиценцу. 

 

 

4. Активности са наставницима 
 У оквиру активности са наставницима могу да истакнем сложност и 

креативност коју  негују сви наставници. У остваривању  пројеката од значаја 

за функционисанје школе сви наставници  учествују дајући предлоге или 

активно учешће. Са  наставницима колектива имам  добру сарадњу и  однос. 

 У току септембра  2018. године у активној сарадњи са наставницима 

тадашњи директор ШОМО,Љиљана Барна –Никитовић договорила  је да се 

наша школа и ове године укључи у организацију и реализацију "Дечије 

недеље". Активности које су биле предвиђене за ту прилику,  разматране су и  

усвојене од стране Тима за концертну делатност.  Исти је сачинио и 

извештај о реализацији "Дечије недеље", који је у прилогу  извештаја. 

 У периоду првог полугодишта ове школске године нарочита пажња 

посвећена је заштити ученика и запослених од сваког облика насиља, како на 

нивоу свих васпитно - образовних установа на територији наше Школске 

управе, тако и на нивоу сваке установе посебно. Такође сви Тимови, Стручна 

већа , Активи и органи школе били су у обавези да одрже састанак на коме ће 

се говорити о насиљу, ризицима, превентивним и интервентним мерама. 

Мере сузбијања сваког облика насиља активно се спроводи још од почетка 

школске 2016/2017. год.,у свим институцијама и постаје својеврсна  

констанца. Поред тога,у другом полугодишту, одржано је и предавање 

протопрезвитера Бранка Ћурчина,духовника терапијске заједнице“Земља 

Живих“-центра за психо-социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију од 

болести зависности.Предавање је одржано на тему Дрога нема последњу реч. 

Овом предавању присуствовали су и ученици наших виших разреда:4.,5. и 6., 
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односно ученика који су основној школи 6.,7. и 8.разред.Организацијом овог 

предавања бавио се Тим за заштитиу деце од насиља.  

 

 

 

5. Педагошки надзор непосредног рада наставника и њихове педагошке 

документације. 

  Поред обилазака и неформалних контаката, континуирано сам у 

сарадњи са педагогом школе вршила увид у вођење дневника рада  

наставника и остале (пратеће) педагошке документације. Након увида у исте, 

констатовала сам да су углавном сви дневници рада  вођени уредно и 

законито.  

 Сви наставници редовно воде педагошке свеске у електронском облику 

у којој су садржани сви елементи рада и напредовања, сваког ученика 

посебно. Реализација часова је у складу са оперативним планирањем и 

непосредним припремањем за часове.  

 Губитка часова није било јер је календар рада урађен са потребним 

бројем радних дана  на основу којег је усклађен и распоред часова.  
 

  

6. Рад у стручним органима школе 

 Као директор школе,од априла месеца текуће школсе године, 

председавам седницама наставничког већа, и констатујем да је наставничко 

веће школе радило по унапред испланираном календару и дневном реду (који 

је саставни део Годишњег програма рада) и да је планирано и реализовано, уз 

допуне које је диктирао ток првог полугодишта школске године. Одржана је 

и једна ванредна седница,због епидемије грипе,јер је школа требало да 

донесе план надокнаде часова због губљења читаве радне недеље почетком 

другог полугодишта. 

 

 

7. Аналитички рад 
 С обзиром да школа, по кадровском нормативу, има педагога, анализа 

успеха ученика и  подношење писаних статистичких извештаја је у већој 

мери препуштено педагогу. У изради извештаја учествују Актив за развој 

школског програма, Педагошки колегијум, као и наставници појединачно 

достављањем  тражених података, а исте разматра наставничко веће, као и 

Савет родитеља и Школски одбор, како  на крају полугодишта тако и на крају 

школске године. Интерно се води и табела успеха и свих важнијих оцена које 

ученици добијају током школске године а које су предметом разматрања на 

наставничким већима.  

 Пратим  реализацију рада са такмичарима, која ће бити реализована у 

току другог полугодишта ове школске године. Такође, водим и организујем  
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културно-јавну делатност школе у облику јавних концерата ученика, 

концерата гостију и одобравам термине и програме књижевних вечери. 

  Прво полугодиште  школске 2018/2019. године је било  динамично по 

питању јавне културне делатности школе а детаљи могу да се погледају у 

табели  у прилогу извештаја о реализацији плана рада школе за прво и друго 

полугодиште школске  2018/2019. године.  

 

8. Сарадња са органима управљања и организациони послови 
 Сарадња са Школским одбором као непосредним органом управљања 

је одлична и врло ажурна и флексибилна. Свако сазивање школског одбора је 

пропраћено потребним кворумом, сви чланови школског одбора врло 

флексибилно реагују када је потребна хитна или, неким термином, изнуђена 

седница.  У колико  из било ког разлога чланови Школског одбора нису у 

могућности да присуствују седницама, прихватају модел упознаванја са 

материјалом путем електронске поште као и изјашњавање о предметима који 

су дати на разматрање и усвајање, путем истих. 

 Сарадња са одељењем за друштвене делатности и одељењем за 

привреду и финасије, као и другим одељењима Општинске управе Кула је 

такође одлична и посебно желим да истакнем да доста појединаца у овим 

општинским органима веома подржава рад школе и, у границама својих 

овлашћења, максимално доприносе несметаном раду школе.  

 Школа има  добру сарадњу са Школском управом Сомбор, као и са 

општинским Просветним инспектором. 

 

 

9. Учешћу директора у  самовредновању и спољашњем вредновању 
 Као члан Тима за организацију и спровођење поступка 

самовредновања, редовно присуствујем састанцима истог и активно 

учествујем у раду и вредновању. 

 

10. Предузете мере ради извршења налога просветног инспектора  

         Општински просветни инспектор је ове школске године извршио 

редован годишњи надзор, унапред најављен, 08. новембра 2018.године., по  

девет контролних листама (9) од укупно десет (10) , наша школа је добила 

максимум  бодова (100), и тиме увршћена у школе са незнатним степеном 

ризика . 

         

 

11. Мере које је директор предузимао у случајевима повреде забрана из 

члана 110. до члана 113,  чл. 126 Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.Гласник РС“ бр. 88/17) 

 
        Повреда забрана није било у току првог полугодишта  ове школске 

године, те није било потребе  предузимања мера по питању истих. 



 

7 

 

 

 
12. Ситуације када је директор одлучивао о правима, обавезама и 

одговорностима  ученика и запослених 

  

Од поменутих ситуације у току школске 2018/2019.године, директор је 

одлучивао о : 

 

 Примању у радни однос путем преузимања Симуновић Дарка - домар 

и Верице Ожеговић - медијатекар 

 Покретање статуса приправника код запосленог Јарослава Кулебе-

наставника кларинета. 

 

13. Сарадња са родитељима, друштвеном средином, органима јединице 

локалне самоуправе организацијама и удружењима 
 

 Родитељи ученика школе знају да су врата директорске канцеларије 

увек отворена. Свака родитељска иницијатива је увек добродошла, 

максимално се на њу обраћа пажња и, ако је  изводљиво, реализује. Родитељи 

су увек спремни за сарадњу и радо  се укључују у организацију школских 

активности. О разговорима са родитељима, водим службене забелешке. 

 Од контаката са друштвеном средином овде бих посебно истакала   

сарадњу наше школе и Предшколске установе "Бамби", Дома за старе и 

пензионере, Културним центром Кула и Културно просветном заједницом 

општине Кула, Градском библиотеком и Домовима културе у Руском 

Крстуру, Црвенки и Сивцу, као и  одличну сарадњу и са медијима као што је 

ИПЦ "Кулска комуна" и новине "Кулска комуна",порталом“Наше место“ и 

"Руске Слово". 

 У оквиру контаката са друштвеном средином остварене су : 

Акција сакупљања гардеробе, школског прибора и играчака за Црвени Крст  

у Кули у оквиру Дечије недеље. 

 Сарадња са Предшколском установом Бамби из Куле у виду посета и 

обиласка ученика и наставника наше школе и њихове установе - повратно. 

 Учешће наставника школе ( Владимира Међешија, Хелене Харвиљчак, 

Мирона Сивча,Мирка Прегуна,Татјане Кнежевић,Марте Гога,Јарослава 

Кулебе  и Љиљане Барна Никитовић ) у музичком делу програма поводом 

обележавања Дана Општине Кула. 

 Учешћа ученика наше школе  у свечаном програму поводом 

обележавања  Дана  школе „Иса Бајић“ из Куле. 

 

 

14. Административни и финансијски послови 
 Школа је успела да буџетску 2018. годину заврши без дугова. У 

систему РИНО апликације Министарства финансија школа је испунила и 
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редовно испуњава све своје обавезе.  Реализација материјалних 

потраживања за буџетску 2018. годину је завршила на око 98 %. 

остварености.  

  Школа  редовно прима донације родитеља ученика упркос чињеници 

да се финансијска моћ погоршава. Спроводи се (у границама могућег) 

наменска потрошња, за коју су прибављене све потребне одлуке и 

сагласности. Уз остала и ова средства у великој мери  омогућавају школи да 

се константно опрема, и да повећава ученички стандард.  

 

 

15. Сарадња са другим стручним институцијама 
 Као  директор школе,исто као и мој претходник, представљам и 

заступам школу  у  Заједници музичких и балетских школа Србије,  која има 

седиште у Београду-Раковица (музичка школа "Даворин Јенко").  

   

16. Семинари, саветовања и активи директора 

  

  У току школске 2018/ 2019 г.,  у нашој школи  организована  су  два 

семинара на којима сам и ја узела учешће. Теме семинара биле су :  

 

1.)”Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 

резултата код ученика у музичкој школи“ 
      Семинар је каталошког броја 978,области П3 и компетенције К2. 

 

2.) "Како да не боли глава због обавезне и препоручене педагошке 

документације наставника и одељенског старешине" 

      Семинар је каталошког броја 1027,области П2 и компетенције К1. 

 

   Члан сам Актива директора образовних установа општине Кула, у 

чијем раду редовно учествујем.  

 Редовно присуствујем састанцима  Актив директора  музичких и 

балетских школа војводине (у току првог полугодиште одрћана су два актив 

у Новом Саду)а у другом полугодишту један у Бечеју. Добре  контакте имам 

са свим колегама директорима музичких школа у покрајини.  Посебану 

сарадњу имам са директорима школа у Бечеју,Бачкој Тополи и Бачкој 

Паланци , нама најближим основним музичким школама у окружењу. 

 

 

17. Индивидуално усавршавање директора 
  

Редовно пратим законодавну и школску периодику. 
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18 . Планирање и праћење стручног усавршавања наставника од стране 

директора 

 На   почетку наставног периода ове школске године, израђен је План 

стручног усавршавања за школску 2018/2019. годину. План је израђен на 

основу потреба наставника у сарадњи са Стучним активима, Педагошким 

колективом  и  Наставничким већем. Заједно са школским педагогом пратимо 

понуде, и у складу са потребама и финансијским могућностима, предлажемо 

наставницима пријављивање на семинаре. Извештај са табеларним прегледом 

стручног усавршавања за сваког наставника школе је урађен и саставни је део 

Извештаја о остварености плана рада за школску 2018/2019.годину. 

 

 

 19. Активностима директора  које се тичу остваривања развојног плана 

установе 

 Школски одбор Школе је на седници одржаној 13. септембра 

2019.године, усвојио је нови Школски развојног плана за период 

2019/2020 – 2021/2022.године. Као нови приоритет одређено је отварање 

издвојеног одељења ШОМО у Црвенки. 

 Захваљујући средствима додељеним од Министарства просвете за 

набавку Литературе за школску библиотеку, знатно је обновљен фонд 

библиотеку. Набављена је литература која ће у многоме значити како 

ученицима тако и наставницима у току васпитно образовног процеса. 

 Редовно се одржавају школски клавири, за шта постоји попис штимања 

и сервисирања истих и који се налази у прилогу овог извештаја. 

 Обнављасе и набавља потрошни наставни материјал  (Жице, кајшеви и 

футроле за хармонику...), током летњег распуста урађен је сервис свих 

школских хармоника и виолина и наштимани су сви клавири  

 

20. Остали послови 

  

Редовно обављам послове уноса података у Информациони систем 

уведен јединственим информационим систем ДОСИТЕЈ. Ову радну обавезу 

од самог увођења система преузела је на себе претходни директор ШОМО, 

јер је сматрала,као и ја, да је врло важно да директор буде упућен у суштину, 

садржину и начин вођења истог, како  због осетљивости података који се 

уносе тако  и због проблема који су могући. 

Редовно водим Летопис школе, припремам, селектујем и шаљем на 

објаву материјал за званичну интернет презентацију школе и израђујем 

плакате за школске концерте. 

 У току јануара  обављани су уобичајени послови усклађивања 

Финансијских планова са апропријацијама додељеним из општинског Буџета. 

У току другог полугодишта извршена је монтажа 6 клима у учионицама  у 

којима клима није било. 
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21. Дежурства 
 Послови дежурства нису били планирани ни за директора ни за било 

ког запосленог осим редовних радних обавеза спремачице школе и домара,  

нити се указала посебна потреба за истим. Два система физичко-техничког 

обребеђења (а то су против-провални систем и видео надзор) функционишу 

на пројектованом нивоу и у потпуности. Ова опрема се редовно одржава и 

држи у исправном стању. Укупна безбедносна ситуација у школи је врло 

добра и сви ученици и запослени у школи се осећају безбедно. 
 

 

 

 

 

 
 

 

У Кули, 13.септембра 2019. Године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ШОМО у Кули 

______________________ 

Верица Ожеговић 

 

 

            

 
 


