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На основу надлежности и одговорности директора установе из члана 126. Закона о 

основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 88/2017, 27/18 и др. закони) 

Јелена Јеврић, директор Основне школе „Јеврем Обреновић“ подноси 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

за период од 20. септембра 2018. године до 22. фебруара 2019. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе има утврђене задатке прописане Законом о основама система 

образовања и васпитања, другим подзаконским актима, Статутом школе, као и другим 

општим актима школе. 

План рада директора школе поред задатака који проистичу из сфере 

непосредног образовно-васпитног рада, обухвата и велики број послова који се 

појављују сваке школске године, а све у циљу законитог рада школе и успешног 

обављања делатности установе. 

 

Почетак мандата (20. септембар 2018. године) одредио је динамику и начин рада 

директора, будући да је до овог датума, а у складу са важећим законима и другим 

подзаконским актива усвојен Годишњи план школе, као и сва остала документа, 

решења и уговори важни за почетак и остваривање наставног процеса. У складу са тим, 

активности директора школе биле су усмерене у правцу старања о томе да се све 

планиране активности реализују према раније утврђеном плану.  

 

Извештај о раду директора написан је према плану рада директора школе, као и 

према стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања. 
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Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 
 

 

 Школска 2018/19. година почела је 3. септембра 2018. године, са укупно 1037 

ученика распоређена у 46 одељења. У матичној школи 31 одељење, у издвојеним 

одељењима 15 одељења, од чега 7 одељења у комбинацији. Поред редовне наставе, 

ученици 1 и 2 разреда у 2 одељења похађају наставу у продуженом боравку. 

 

У протеклом периоду директор школе је својим педагошко инструктивним 

радом као и свакодневним консултацијама са запосленим настојао да својим 

руковођењем обезбеди квалитетне услове за извођење наставног и васпитног процеса. 

Наставни и васпитни процес установе праћен је и свакодневно увидом у 

евиденције рада запослених кроз приступ Ес дневнику. 

И ове године обележена је Дечја недеља почетком октобра са низом активности, 

како у матичној школи, тако и у издвојеним одељењима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У матичној школи понедељак је био дан здраве хране када су ученици четвртог 

разреда учествовали у квизу „Здрава храна“ који традиционално реализују наставнице 

биологије Милена Мирћић и Мирјана Теодоровић. Истог дана ученици првог разреда 

посадили су генрерацијско дрво у простору дворишта наше школе. 
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У уторак који је био дан спорта, среда дан сарадње школског библиотекара и 

наставница српског језика са ученицима. Истог дана у фискултурној сали школе 

ученицима представио Мачевалачки клуб „Церски јунаци“. 

 

 
 

У петак на платоу школе ученици од 5. до 8. разреда заиграли су флеш-моб, а 

након тога су наступали ученици трећег разреда који су у својим барконим костимима 

играли уз барокну алеманду, све уз подршку учитељица трећег разреда Оље, Тање, 

Јање и Сандре. 

 
 

Дечја недеља обележена је и у свим издвојеним одељењима различитим 

активностима. 

Током октобра и новембра месеца директор је уз претходно обављене састанке 

са запосленима обезбедио инсталирање опреме 19 комплета (лап топ, пројкетор и 

колица за пројектор) које је школа добила захваљујућу учешћу 19 наставника у 
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конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развој „2000 дигиталних 

учионица“. Наведена опрема је распоређена у матичној школи, као и у свим 

издвојеним одељењима школе, а према месту рада запослених који су узели учешће у 

наведеном конкурсу. 

У петак, 2. новембра 2018. године ученици Јевремове школе и директор школе 

позвани су као гости на свечаној седници Скупштине град Шапца, а поводом 

обележавања 100 година од краја Великог рата и ослобођења Шапца. Овом приликом 

ученици наше школе делили су присутнима Наталијине рамонде. 

 

 
 

Традиционално, као и претходних година обележен је и Дан примирја у Првом 

светском рату активностима ученика и наставника историје Иване Павловић и Стевана 

Дакића поред споменика Три одликовања града Шапца. 

Директор школе обезебдио је превоз и учествовање групе ученика из издвојеног 

одељења на Мишару да са њиховим учитељицама Наташом Јовановић и Аном 

Вујковић 7. децембра 2018. године учествују у фестивалу ЛУТКЕФ. Домаћин 23. 

ЛУТКЕФ-а био је Учитељски факултет у Београду – катедра за српски језик, 

књижевност и методику наставе језика и књижевности. Наши ученици су на овом 

такмичењу освојили другу награду. 

 

  

  
23. ЛУТКЕФ, Учитељски факултет, Београд, 7.12.2018. 
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У току првог полугодишта обезбеђено је учешће ученицима на спортским 

такмичењима у организацији Спортског савеза Шапца, као и учешће на Републичкој 

Архимедесовој интернет олимпијади 2. децембра 2018. године. Као и претходних 

година, организована је посета Фестивалу науке у Београду, а у циљу проширивања 

знања ученика као и развијања међупредметних компетенција. Сајам је посетило 70 

ученика из матичне школе и издвојеног одељења са Орида, а обезебеђен им је 

бесплатан превоз ТА „Октопод“. 

У настојању да обезебеди кавлитетан контекст за учење директор школе је 

информисао запослене и путем електронске поште прослеђивао одговарајућу 

документацију (методичку документацију као и правилнике и прописе у сфери 

образовања), а којом је пружао стручну педагошку помоћ запосленима. 

Присуством на седницама одељењских већа, седницама разредних и стручних 

већа, као и састанцима тимова у школи директор школе је континуирано пратио 

извештаје о постигнућима ученика и у појединим ситуацијама био и иницијатор 

превентивних мера као и подстицајних у индивидуалном раду са ученицима, али и у 

раду у оквиру једног одељења. По потреби, а у сарадњи са стручним сарадницима, 

обављени су индивидуални разговори са ученицима. Директор школе је континуриоано 

пратио постигнућа ученика на такмичењима и ваннаставним активностима и 

благовремено писањем обавештења похваљивао ученике са најбољим резултатима. На 

овај начин развија се подстицајна атмосфера у школи којом се промоцијом 

наујспешнијих вреднује и благовремено награђује и подстиче рад најуспешнијих 

ученика и колега. 

Током првог полугодишта у више случајева покренут је и вођен појачан 

васпитни рад са ученицима, док су вођена и окончана два васпитно-дисциплинска 

поступка. 

Директор школе је присуствовао и седницама Ученичког парламента, а у 

сарадњи са Парламентом организована је традиционална хумнатирана помоћ 

парламентараца „Један пакетић пуно љубави“, као и новогодишња журка ученика 7. и 

8. разреда која је организована 11. јануара 2019. године када су ученици сакупили 

новац за своје другаре који су слабијег имовинског стања за прославу матурске вечери. 

У сардњи са дефектологом школе, праћен је развој инклузивне политике. 

Унапређена је боља доступност информација запосленима и родитељима о 

инклузивној политици образовања (унапређивање одржавања сајта школе, у делу који 

се односи на прописе, примену, искуства и препоруке наставницима и родитељима). 
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Планирање, организовање и контрола рада установе 
 

 

 

Поштујући законске оквире, а у складу са донетим Школским програмом, 

Годишњим планом рада школе и Развојним планом директор се старао о реализацији 

плана рада установе и настојао да већим укључивањем запослених из стручних већа 

или тимова спроведе свеоубухватију контролу рада установе. 

Због боље организације и ефикасније контроле рада школе, директор је 

унапредио комуникацију између запослених, као и благовремени систем обавештавања 

отварањем новог мејла (jevrem.nastava@gmail.com). На овај начин колектив се 

континуирано и благовремено информише. Предност оваквог вида обавештавања 

запослених је и у чињеници да све информације и обавештења послата путем мејла 

остају трајно доступна запосленим у колективу. Такође, контролу васпитног и 

образовног рада установе директор редовно спроводи и савкодневном приступу Ес 

дневнику (електронска евиденција васпино-образовног рада Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја). У сарадњи са школским координаторима за вођење Ес 

дневника директор школе је континуирано пружао подршку запосленима, ако и давао 

налоге за унапређивање овакве врсте вођења евиденције васпитно-образовног рада 

запослених. 

Будући је током зимског распуста планирано каблирање у школи, како у 

матичноj школи, директор школе донео је одлуку, која је саопштена на седници 

Наставничког већа одржаној дана 30. јануара 2019. године, а пошто су се стекли услови 

у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 

88/2017, 27/18 и др. закони) као и са Правилником о садржају и начину вођења 

евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Сл.гласник РС“ број 55/13, 

101/17 и 27/18 и др. закони) да школа од почетка другог полугодишта школске 2018/19. 

године прелази на вођење евиденције о образовно-васпитном раду у електронском 

облику (Ес дневник). 

У школи су се током фебруарског распуста, а пре почетка другог полугодишта 

стекли сви технички услови за несметано вођење евиденције рада у електронском 

облику. У матичној школи је током зимског распуста урађена локална рачунарска 

мрежа која омогућава велику брзину протока интернета 50/4 Mbps.  Такође, у свакој 

учионици наставник за катедром има на располагању и рачунар који је повезан на 

АМРЕС мрежу. Сви ови услови (рачунар за наставника у свакој учионици и повезаност 

са интернетом) су такође и у свим издвојним одељењима школе (Мишар, Орид, 

Корман, Мрђеновац, Миокус, Предворица), с тим што је у овим одељењима АДСЛ 

интернет. 

Школа је у другом полугодишту 2017/18. године била у пилот пројекту вођења 

евиденције у Ес дневнику. Током првог полугодишта школске 2018/19. године 

наставници су истовремено водили евиденцију у два дневника (папирни и 

електронски). Будући да су се стекли сви технички услови потребни за несметано 

вођење Ес дневника, и узевши у обзир да је наставно особље у претходном периоду 

оспособљено да води електрoнску евиденцију, донета је одлука о искључивом вођењу 

евиденције образовно-васпитног рада у електронском облику (Ес дневник) од почетка 

другог полугодишта. Папирни Дневник образовно-васпитног рада архивирани су по 

процедури за архивирање. 

Систем обезбеђивања квалитета рада установе остварен је кроз континуирану 

сарадњу са координаторима и члановима бројних тимова Јевремове школе. 

mailto:jevrem.nastava@gmail.com
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 Праћење и унапређивање рада запослених 
 

 

 

 

Будући да су се у протеклом периоду указивале потребе за додатним 

ангажовањима наставника у настави (спреченост запослених за рад, одлазак на 

боловање или одржавање трудноће) директор школе је обезебдио стручну замену 

колега. Плaнирaњe, сeлeкциja и приjeм зaпoслeних обављан је у складу са 

законском процедуром и уз сталну сарадњу са Националном службом за 

запошљавање. 

Током октобра месеца директор школе посетио је часове свих наставника у 

разредној настави у матичној школи (укупно 15 часова), али и присуствовао једном 

броју угледних часова како наставника у разредној тако и у предметној настави. 

После сваког часа, директор школе обавио је са колегама разговор о изведеном 

часу, када је са колегама разговарано о јаким странама  као и оним у којима има 

простора за даље напредовање. Директор школе је континуираним обавештавањем 

запослених подстицао професионални развој запослених. Примећено је и веће 

ангажовање наставника и када је у питању заинтересованост дела колектива за 

учешће у он-лајн семинарима. Крајем јануара 2018. године директор школе је у 

сарадњи са саветником спољним сарадником Душаном Станковићем обезебeдио за 

23 запослених у колективу бесплатан он лајн семинар који се налази на листи 

министра просвете (610-00-00749/2018-07 од 11.6.2018) а који броји 16 сати 

стручног усавршавања. У питању је програм е-обуке наставника за укључивање 

финансијског опсимењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије. 

Пријављивање за наведени семинар било је на добровољној основи. 

У унапређивању међуљудских односа директор школе је континуирано 

доприносио отвореном и благовременом комуникацијом са свим запосленим у 

колетиву. По први пут после дуго година организована је прослава Светог Саве 

искључиво у просторијама матичне школе у Шапцу. За ученике из свих издвојених 

одељења тог дана обезебеђен је превоз којим су деца могла да из издвојених 

одељења дођу до Шапца. Програм за Светосавску академију реализован је уз 

ангажовање наставног особља и ученика из матичне школе као и из различитих 

издвојених одељења. 

 

  
Прослава Светог Саве, 27.1.2019. године 
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Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

 

 
Сарадња директора школе са родитељима остваривана је кроз разне видове: 

присуство родитељским састанцима, индивидуланим разговорима са родитељима, 

укључивањем родитеља у манифестације које су биле у организацији школе. 

Директор школе је према потреби обављао индивидуалне разговоре са 

родитељима ученика. Присуствовао је и био ангажован у пружању подршке учитељици 

Светлани Грујић која је крајем децембра одржала родитељски састанак родитељима 

одељења II/4, а будући да колегиница отвара боловање због одржавања трудноће. 

Узевши у обзир специфичност наставе у овом одељењу директор школе је иницирао 

родитељски састанак који су држали поред учитељице и директора школе, педагог и 

психолог школе као и учитељица Сандра Ђурић Ковачевић која је ангажована као 

замена колегинице Грујић. 

Током првог плугодишта одржано је пет састанака Школског одбора. Осим 

усвајања одлука у складу са законом, директор школе је својим радом омогућио 

несметани рад Школског одбора, а у складу са својим делокругом рада. На састанке 

Школског одбора редовно је позиван председник Синдиката, као и представници 

Ученичког парламента. 
Од понедељка 1. октобра 2018. године одлуком већине запослених у колективу 

ОШ „Јеврем Обреновић“ (чланова Синдиката образовања Србија, али и запослених 

који нису чланови истог) ступило се у штрајк просветних радника. У складу са 

одредбама Закона о штрајку и Закона о основном образовању и васпитању, а будући да 

се део колектива није изјаснио за учешће у штрајку, настава у школи организована тако 

што је у време трајања сваког часа школско звоно звонило два пута. Прво је звонило 

после 30 минута, када су чланови колектива који су у штрајку престајали да држе 

наставу, али остајали у учионици са ученицима водећи рачуна о њиховој безбедности, 

и друго звоно после 15 минута (односно за крај часа од 45 минута), када су час 

завршавале и колеге које се нису изјасниле за штрајк. Штрајк је окончан 5. октобра. 

Све време трајања штрајка запослених директор школе је свакодневно имао 

комуникацију са штрајкачким одбором и запосленима у школу, а у циљу обезбеђивања 

законског минимума рада и старања о безбедној реализацији наставе и безебедности 

ученика. 

Директор школе је присуствовао и свим састанцима актива директора основних 

школа у Шапцу, као и састанцима директора школа Школске управе Ваљево које је 

водила начелница Школске управе Ваљево др Зорица Јоцић. У сарадњи са локалном 

самоуправом директор школе је поред редовних консултација са начелницом 

друштвених делатности, највише ангажовања посветио изради пројкетног задатака 

доградње Јевремове школе. 

Током зимског распуста 4. и 5. фебруара 2019. године остварена је сарадња са 

Предшколском установом „Наше дете“ када је око 200 предшколаца посетило 

Јевремову школу. Том приликом реализовано је дружење са предшколцима које је 

трајало два дана. Различите радионице за рад са ученицима ослислили су сви учитељи 

разредне наставе (из матичне школе и из свих издвојених одељења). 
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Дружење са предшколцима из ПУ „Наше дете“, 4. и 5. фебруар 2019. године 

 

У време зимског распуста, 7. и 8. фебруара 2019. године у Јевремовој школи 

реализован је Први зимски камп из историје. Камп је организовао Актив наставника 

историје основних школа у Шапцу, док је тема истог била посвећена великом јубилеју 

сто година од завршетка Великог рата. Предвања ова два дана реализовали су 

наставници историје из више основних школа: ОШ „Стојан Новаковић“, ОШ „Јанко 

Веселиновић“, ОШ „Николај Велимировић“, ОШ „Мајур“, ОШ „Јеврем Обреновић“ и 

ОШ „Краљ Александра Први Карађорђевић“ из Мачванског Прњавора. Камп је 

похађало 160 ученика из шабачких основних школа. Реализација кампа подржана је 

медијски, а у петак 8. фебруара 2019. године телевизијска екипа РТСа уживо се из 

школе укључила у јутарњи програм РТС1. 

 

  

  
Први Зимски камп из историје, 7. и 8. фебруар 2019. године 
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Финансијско и административно управљање радом установе 
 

 

На седници Школског одбора одржаној 10.10.2018. године усвојен је 

ребаланс финансијског плана школе за 2018. годину. У оквиру измене плана 

одобрена је прерасподела добијених средстава из буџета града Шапца и том  

приликом одобрена је набавка два котла за грејање у издвојеном одељењу на 

Ориду у вредности од 650.000,00 динара. У оквиру конкурса Министарства 

просвете школе је 1.11.2018. године конкурисала за набавку рачунарске опреме 

за опремање два информатичка кабинета, у матичној школи и у издвојеном 

одељењу на Ориду. Вредност информатичке опреме за коју је школа тражила 

средства је 949.900,00 динара. Из средстава добијених од Министартсва 

просвете, науке и технолошког развоја школа је у децембру извршила набаку 

књига за школску библиотеку у износу од 85.000,00 динара. Захваљујући 

учешћу великог броја запослених у конкурсу „2000 дигиталних учионица“ 

школа је добила ИКТ опрему вредну 1.811.118,00 динара, ако и бесплатне 

дигиталне кодове за уџбенике чија вредност прелази 200.000,00 динара. Током 

децембра месеца урађена је поправка ограде у матичној школи, када су 

замењени сви делови у којима су се налазили отвори кроз које су могли да уђу 

пци луталице. 

Крајем године 21.12.2018. године усвојен је финансијски план за 2019. 

годину у делу буџетских средстава из буџета града Шапца у износу од 

21.870.000,00. Овом приликом школи су додељена средства у износу од 

2.000.000,00 динара за јавну набавку пројектне документације доградње школе 

у квадратури до 2400 квадратних метара. 

 

 

Обезбеђење законитости рада установе 
 

 

У континуираној сардњи са секретаром школе директор је водио рачуна да се 

сви законски акти у школи примењују у складу са прописима. Сви запослени 

упознати су са новим правилницима који су ступили н снагу током првог 

плугодишта ове школске године. Исти су благовремено, ради боље 

информисаности запослених, али и родитеља ученика, постављени и интернет 

страницу сајта школе. 

Током првог полугодишта (а од почетка мандата директора школе) одржано 

је: 

Три седнице Одељењских већа разредне наставе 

Три седнице Одељењских већа предметне наставе 

Пет седница Наставничког већа 

Једна седница Педагошког колегијума 
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Полугодишњи извештај о раду директора школе усвојен на седници Школског одбора 

дана 27. фебруара 2019. године и у деловодном протоколу заведен под редним бројем 

246 од 27. фебруара 2019. године. 

 

 

У Шапцу, 27. 2.2019. године. 

 

 

Потпредседник Школског одбора, 

Светлана Тошић 

 

___________________________________________ 

 


