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УВОД 

 

 

 

На дужност директора школе постављен сам Решењем МПНТР 119-01-00067/2019-07/47 

од 18.01.2019, године. На дужност сам ступио 06.02.2019. године. 

 

Одговорно сам радио водећи рачуна о законитости рада и успешном обављању 

делатности школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), Закона о основном образовању и васпитању 

(„Сл. гласник РС“ број 55/2013. године), Статутом школе, Годишњим планом рада, Развојним и 

Финансијским планом као и другим подзаконским актима. 

 

ОШ „Светозар Милетић“ Врбас има 13 одељења у првом и 15 одељења у другом циклусу 

основног образовања и васпитања. У школској 2021/2022. години у школи су формирана 28 

одељења и 2 групе продуженог боравка. Настава се изводи у једној смени – поподневној, у 

објекту Средње стручне школ „4. јули“ у Врбасу, с обзиром на реконструкцију школе. У питању 

је пројекат енергетске ефикасности који финансира Влада Швајцарске. Групе продуженог 

боравка организоване су и функционишу као хетерогене састављене од ученика првог и другог 

разреда.  

   

            Школу похађа 661 ученик. У млађим и старијим разредима настава се изводи на српском 

језику. Од првог разреда изучава се енглески језик као први страни језик, а од петог разреда 

енглески. Други страни језик је руски.  

 

            Исхрана  ученика је организована  у виду ужине која се сервира из кантине ССШ „4. 

јули“, а ученици задужени за ужину, пре завршетка другог часа и почетка одмора, преузимају и 

допремају у своје учионице. За продужени боравак обезбеђена су три оброка дневно: доручак, 

ручак и ужину, укупно 90 оброка.   

 

            У ОШ „Светозар Милетић“ Врбас  у школској 2021/2021. години запослено је укупно 76 

радника – од тога 54 радника у настави, 2 у стручној служби, 1 библиотекар, директор, секретар 

и 15 радника у вананставном делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

   I РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

1.2. Руковођење васпитно- образовним процесом у школи 

Стандарди: 

1.2.1. Развој културе учења  

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

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног  процеса у школи 

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

1.2.1. Развој културе учења 

Опис 

стандарда 

Директор развија и промовише вредности учења и подучавања и развија школу као 

заједницу ученика 

  Током другог полугодишта 2021/2022. процес наставе и учења текао је у 

унапређивању и привикавању на услове који су различити у средњој школи. У 

покушају да првом циклусу прилагодим просторије и услове за рад, ученицима су 

у адаптибилности помогли професори разредне наставе. Ученици се укључују у 

рад у демократским процесима и у доношење одлука. Формиран је Ученички 

парламент. Изабрана су два представника Ученичког парламента који ће 

присуствовати седницама  Школског одбора. 

 Заједничким учешћем на фестивалима, спортским такмичењима, подстиче се 

сарадња, размена искустава и ширење добре праксе у школи и заједници. 
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1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује здраво безбедно радно окружење у коме ученици могу 

квалитетно да уче и да се развијају 

  Користећи знања и вештине које сам стекао кроз дугогодишњи рад, подстицао 

сам запослене у примењивању и осигуравању превентивних активности које 

се односе на безбедност и поштовање права ученика.  

 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.  

  У раду се примењују међународне конвенције о правима деце.  

 Велика пажња је посвећена подизању нивоа хигијене у школи, поштовање 

свих мера у спречавању заразе ковид 19 и унапређењу здравог окружења.   

 

 

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног процеса, директор врши 

педагошко – инструктивни увид у праћење образовно васпитног рада  

  Квалитет наставног процеса и даље је на завидном нивоу без обзира на 

сложеност начина рада у комшијској школи. Сви запослени користе различите 

методе рада не би ли пажња ученика била стална,  а настава квалитетна. 

 Инструктивни рад и посете часовима подстицао сам наставнике и стручне 

сараднике, инсистирао сам на појачавању рада ваннаставних активности како 

би се подстицала креативност ученика и стицала функционална знања и развој 

правих стилова живота.  

 Ваннаставне активности распоређене су у виду претчаса. 

 Директор школе је у оквиру педагошко-инструктивног увида у праћење 

образовно васпитног рада у периоду од 1. фебруара 2022. до 31. маја 2022. 

године посетио 12 редовних часова и тематских дана. Свакодневно је праћено 

одржавање ваннаставних активности  
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1.2.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

Опис 

стандарда 

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања за све ученике 

  Успостављена је одлична сарадња са Центром за социјални рад Врбас као и 

општинском Интерресорном комисијом што је у знатној мери допринело  

правилној процени и осигуравању квалитета образовних потреба и изради 

примерених ИОП-а.  

 У школи се у складу са важећим прописима спроводи инклузивни приступ у 

васпитно-образовном процесу. На нивоу школе укупно око 36 ученика похађа 

наставу по ИОП-у.  

 Пажња је посвећена талентованим ученицима, а 4 ученика је укључено у ИОП3 

 У школским плановима су предвиђени програми учења прилагођени 

индивидуалним потребама ученика. 

 

 

 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Опис 

стандарда 

Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате 

  Континуирано се врши праћење постигнућа ученика, врше анализе и 

подстицање ученика на постизање бољих резултата. 

 Истичу се успеси ученика књигом обавештења и истицањем најбољих 

резултата на видним местима у школи. Наставнике сам подстицао да користе 

различите поступке вредновања и да врше уједначавање критеријума 

оцењивања на нивоу разреда и нивоу предметних наставника. 
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II ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

   2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установе 

 

2.1. Планирање рада установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе 

  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 и 

прослеђен Скупштини општине и  Школској управи Нови Сад. 

 Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су информације за 

наставнике потребне за њихово планирање. 

 Радио сам на процесу редовног планирања рада запослених и вршио надзор 

израде планова рада у предвиђеним роковима.  

 Редовно сам пратио све доступне информације потребне за планирање и преносио 

их запосленима. 

 

 

2.2. Организација установе 

Опис 

стандарда  

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе 

 

 

 

 

 

 Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом радног 

места и организационом структуром школе. У току првог полугодишта све измене 

су испраћене и благовремено су о њима обавештени запослени и Школски одбор. 

 Редовно сам координирао рад Стручних органа, Тимова и појединаца у установи 

обезбеђујући ефикасну комуникацију. Све наведено је саставни део Записника 

Наставничког већа, стручних органа и тимова. Сталним учешћем у раду стручних 

органа доприносио сам ефикасној комуникацији између њих. 

 Приликом израде и доношења Годишњег плана рада за школску 2021/2022. 

годину велика је пажња посвећена стручној заступљености у настави, тако да за 

све предмете имамо све стручно заступљене наставнике.  

 Радио сам на организовању наставе, измене у распореду часова, проналажењу 

замена за запослене. 

 У раду сам се трудио да сви запослени буду равномерно оптерећени радним 

задацима. 
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2.3. Контрола рада установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе као и 

предузимање корективних мера 

 

 

 Ефикасно сам организовао и оперативно спроводио 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 

предузимао сам корективне мере. У децембру  извршен је редован инспекцијски 

преглед установе од стране покрајинске инспекторке Биљане Ковачевић и са 

поносом истичем да је школа остварила незнатан степен ризика 100/.   

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

о предузимању потребних мера за побољшавање рада школе.  

 

2.4. Управљање информационим системом установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама 

  У установи је обезбеђено правовремено и тачно информисање свих 

заинтересованих актера о важним питањима живота и рада установе. За 

евентуалне нејасноће смо се обраћали надлежним службама и уз њихову помоћ 
успешно смо све предвиђене задатке реализовали. 

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

важним питањима за функционисање и рад школе.  

 Све битне информације за наставнике, ученике и родитеље налазе се на огласним 

таблама у школи (распореди часова, ваннаставних активности, дежурства, 

писмених задатака и вежби, отворен дан, отворена врата…). 

 Сајт школе www.svetozarmiletic.com, фејсбук страница ОШ „Светозар Милетић“ 

Врбас и инстаграм профил os_miletic_vrbas званичне су адресе где су свима 

доступне све информације о раду школе.   

 

 

 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета  установе 

Опис 

стандарда 

Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе 

  Свакодневним активностима сам радио на повећању квалитета установе како у 

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

 Заједно са наставницима и стручним сарадницима учествовао сам у процедурама 

управљања квалитетом и изради потребне документације. Распоређивао сам 

задатке запосленима у процесу управљања квалитетом и бринуо 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.  

 

http://www.svetozarmiletic.com/
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 III ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Стандарди: 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2. Професионални развој запослених 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује одговарајућу структуру и потребан број запослених у установи 

  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. Професионални развој запослених 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених 

  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. 

  Донет је нови Документ о сталном стручном усавршавању за школску 2021/2022. 

годину.  

 Кроз размене мишљења на стручним већима и кроз интерно стручно усавршавање 

се радило на развоју компетенција за рад наставника. 

 Пратио сам реализацију интерног усавршавања у установи и помагао 

приправницима и другим запосленима у ефикаснијем извршавању радних обавеза. 

 Евидентирани су приправници, одређени ментори и започета  је  припрема 

увођења у наставу. 

 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

Опис 

стандарда 

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

  Трудио сам се да истакнем, похвалим и подржим све позитивне активности 

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

 Својим искуством и утицајем деловао сам на радну атмосферу пуну 

толеранције, сарадње, посвећености послу.  

 Својим односом према обавезама трудио сам се да стекнем поверење колега 

тежећи увек на договору код решавања пословних задатака, а мање на изрицању 

наредби.  

 Успешно сам решавао ситније проблеме међу запосленима, инсистирајући на 

заједништву, тимском раду и сарадњи у остваривању највиших стандарда. 
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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 

  У сврху вредновања резултата рада користим различите начине за препознавање 

квалитета запослених. Инструктивно-педагошки увид у рад запослених 

спроводим у складу са планом рада. Препознати успеси се похваљују на 

седницама и индивидуалним разговорима и подршком. 

 У току првог полугодишта је посећено 15 часова редовне, допунске, додатне 

наставе и слободних активности, као и угледних часова. На основу увида у рад 

запослених, указивао сам на пропусте у раду, а такође истицао уочене квалитете 

у раду и подстицао на још бољи рад. Најбољи резултати у раду истакнути су и 

похваљени на Наставничком већу и органу управљања. 
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IV РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Стандарди: 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

Опис 

стандарда 

Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа 

подршку раду Савета родитеља 

  Родитељи су редовно информисани о резултатима и напредовању њихове деце 

кроз разне контакте: Дан отворених врата, родитељске састанке, на састанцима 

Савета родитеља.  

 Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе са 

директором школе.Унапређивао сам вештину запослених у побољшању 

комуникације са родитељима и побољшавању сарадње родитеља и наставника. 

 Зацртани су циљеви за наредни период да се сви заложимо да кроз разне 

активности и рад секција привучемо што више родитеља да нам се прикључе и 

својим ангажовањем помогну у реализацији програма и да утичу на позитивну 

слику о школи. 

 Конституисан је Општински савет родитеља у скаладу са Законом. 

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

у складу са Законом. 

 

 

 

 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом 

Опис 

стандарда 

Директор пружа подршку раду органа управљања 

  Сарадња са Школским одбором је била изузетно добра и конструктивна. 

Образовно-васпитни рад школе се реализује кроз Годишњи план рада школе, који 

је усвојен 15. 09. 2021. године.  

 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, односно за три синдиката који делују у 

Школи, је омогућено да ради у складу са Посебним колективним уговором и 

Законом.  
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4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Опис 

стандарда 

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и локалне 

самоуправе 

  Као директор школе подржавао сам конструктивне односе са представницима 

државне и локалне самоуправе ради одржавања добре везе и развоја стратешких 

односа у заједници. Као директор школе омогућио сам свим актерима да простор 

установе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у 

складу са законском процедуром.  

 Одличну  сарадњу, разумевање  и помоћ у решавању проблема имао сам са 

представницима Школске управе Нови Сад. Морам да истакнем изузетну 

сарадњу са представницима Општине Врбас, који нам константно пружају помоћ 

у решавању битних питања за школу. Представници Општине сваке године обиђу 

све ученике првог разреда и уруче им пригодне поклоне. Створен је пријатан 

амбијент за ђаке прваке и наглашена важност поласка деце у школу.  

 У циљу афирмације културног живота школе и активног присуства у културном 

животу друштвене средине, школа у пригодним приликама, јавном наступу, 

активностима заједнице доприноси културном животу средине. 

 Школа има добру сарадњу са спортским клубовима, даје им на коришћење сала 

за потребе тренинга и такмичења.  

 Како смо ове школске године у привременом објекту комшијске школе и чекамо 

да се вратимо у нашу реновирану, директор школе повељом сарадње, 

организовао је посету представника школе Јавној библиотеци "Данило Киш" у 

циљу бесплатног уписа свих ђака. 

Нашу школу представљали су: 

1. разред - Дуња Ђурђић 

2. разред - Јована Лучић 

3. разред - Зоја Комненовић 

4. разред - Дуња Добријевић 

5. разред - Миланко Сремачки 

6. разред - Дуња Бошковић 

7. разред - Јаков Степанов 

8. разред - Елена Илчешин 

и 

Наташа Бојић и Маријана Жеребни, наставнице Српског језика и књижевности, 

учитељице Ливија Маџгаљ, Љубинка Сремачки, Јелена Бајагић и школска 

координаторка активности током обележавања Дечје недеље, педагошкиња, 

Ивана Ђаконовић. Ученуци су припремили пригодни програм са својим 

учитељицама и наставницама Српског језика и књижевности. Захвалност 

дугујемо свим запосленима у библиотеци, на челу са Миром Баста, в. д. 

директора. Ученици ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса користе услуге Јавне 

библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу имајућу могућност да несметано богате своја 

знања и без препрека редовно читају домаћу и школску лектиру. 

 Одличну сарадњу остварујемо и са Јавним предузећима „Комуналац“ која се 

огледа у решавању многих проблема за функционисање школе које ми 

самостално не можемо да решимо.  

 У сарадњи са МУП-ом Србије организована су предавања о безбедности у 

саобраћају у складу са Законом, а ПС Врбас, у договору са школом, благовремено 
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доставља распоред предавања о заштити деце у саобраћају као и радионице о 

оквиру пројекта о болести зависности. Свакодневним обезбеђивањем простора 

око школа створен је безбедан амбијент за ђаке и наглашена важност безбедности 

деце у саобраћају. 

 Успешност хуманитарне акције ученика и запослених ОШ "Светозар Милетић" 

на Тргу Николе Пашића допринела је прикупљањем 42.110,00 динара који ће 

бити уплаћени за помоћ нашој малој суграђанки Нађи Туфегџић за здравије и 

лепше одрастање. Наши верни ученици-продавци и најбољи промотери, са 

њиховим наставницама и директором, провели су преподне дружећи се са свима 

који су посетили наш штанд.  

 Настављена је изузетна, дугогодишња сарадња са установама ПУ ,,Бошко Буха“ и 

Средњом стручном школом „4. јули“. У сарадњи са Црвеним крстом Врбаса 

радило се на пројектима „Промоција хуманих вредности“ и борби против 

трговине људима. Црвени крст био је носилац многих активности у виду 

предавања, едукација обука за вршњачке едукације. 

 Изузетно добра сарадња остварена је са Центром за социјални рад Врбаса, 

пружањем стручне подршке и помоћи школи у решавању проблема сиромашних 

и непотпуних породица; сарадња по питању ученика и њихових родитеља; 

сарадња путем Сарадника из Спољашње заштитне мреже; 

 У сарадњи са Црквеном општином Врбас, оцем Далибором Купусовићем, 

учешћем ученика у животу цркве, свечаним обележавањем верских празникаа дат 

је допринос очувању религије и традиције. 

 Промоцији  школе изузетно велики допринос су дали медији и средства јавног 

информисања, и то: Радио-телевизија Војводине, Телевизија „Пинк“, ,,Бачка 

прес“, ,,Глас“, Телевизија ,,Бачка“, праћењем и извештавањем о свим 

активностима које се реализују у школи.  

 

  

4.4. Сарадња са широм заједницом 

Опис 

стандарда 

Директор промовише сарадњу на националном, регионалном и међународном нивоу 

  Промовисањем  сарадње на националном и регионалном нивоу створени су 

услови да школа буде отворена за партнерство са различитим институцијама у 

области образовања и васпитања  

 Наставници и ученици се укључују у велики број конкурса где често бивају 

награђени.   
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   V ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

     Стандарди: 

5.1. Управљање финанијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

5.3. Управљање административним процесима 

 

5.1. Управљање финанијским ресурсима 

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља финансијским ресурсима 

  У првом полугодишту сам вршио планирање финансијских токова. Приходе од 

Општине Врбас, Министарства просвете усмеравао сам у планиране и 

новонастале одливе финансијских средстава.  

 Реализована је по законским прописима једна Јавна набавка малих вредности и 

више прикупљања понуда и избора најповољнијих. 

 Текући трошкови за подмиривање приспелих рачуна: струја, вода, мазут, 

телефони, редовно се измирују.  

 За овај период  сам испратио постојеће планове и трудио сам се да се сви 

започети послови успешно приведу крају. 

 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља материјалним ресурсима 

  Извршено је планирање финансијских средстава за 2022. годину и израђен 

финансијски план.  

 План потреба за финансијским средствима је упућен у Општину Врбас.  

 Израђен је план јавних набавки за 2022. годину.  

 Материјална средства која смо прибавили у првом полугодишту сам распоредио 

тако да буде обезбеђено оптимално извођење наставе.  

 Пратио сам  ток свих изведених радова. 

 

 

5.3. Управљање административним процесима 

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља административним процедурама и документацијом 

  У сарадњи са секретаром школе, координаторком финансијских послова и 

административним радником, обезбеђивала се ажурност и 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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VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

Стандарди: 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Опис 

стандарда 

Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе 

  Као директор школе упознавао сам релевантна законска и подзаконска акта у 

области образовања, радних односа, финансија и управног поступка и трудим се 

да законске захтеве на адекватан начин искористим за управљање и руковођење 

школом.  

 Редовно пратим све измене закона. 

 

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 

  Обезбедио сам израду потребне документације која је у складу са законом и 

омогућио да буде доступна свима. 

 Општа акта и документација Установе се благовремено усклађују са Законом и 

доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима у складу 

са Законом.  

 Урађен је нови Анекс Развојног плана школе. 

 

 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и документације 

установе 

  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. 

 После редовног инспекцијског прегледа, а по добијању извештаја, вршиће се 

анализа прегледа и израдити планови везани за преглед у циљу унапређења рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Директор школе, 

Славиша Лубурић, с.р. 


