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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 25. фебруара 2019. године до 31. августа 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

У намери да развија и промовише вредности учења и развија школу као
заједницу целоживотног учења, директор школе је континуирано настојао да створи
услове за унапређивање наставе и учења, а у складу са образовним потребама ученика.
У складу са савременим кретањима у развоју образовања и васпитања директор школе
је пратио новине у настави, информације и обавештења на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања као и Завода за унапређивање образовања и васпитања. Поред
континуираног праћења васпитно
образовног процеса у редовној
настави, директор школе је
пружао подршку ученицима и
наставницима у прихватању
нових идеја и проширивању
искустава. Оваква комуникација
највидљивија је била у време
реализације Јевремових дана,
током марта и априла месеца када
су низом различитих активности
ученици
са
наставницима
унапређивали
међупреметне
компетенције, као и остваривали
различите исходе учења. На овај
начин
директор
школе
је
подстицао сарадњу и размену
искустава и добре праксе у
школи и заједници. Ученици
осмог и седмог разреда су сами,
уз
подршку
наставника
и
директора осмислили представу
за Дан школе 18. марта. Током
Јевремових дана, који су трајали
током марта и априла месеца
одржано је више представа,
јавних и огледних часова како у
институцијама локалне средине: Шабачкој библиотеци, Музичкој школи, Музеју,
Културном центру, тако и низом различитих активности у просторијама школе: Поглед
у мали кућни оглед и изложба од рециклажног материјала на платоу школе, ликовна
радионица и изложба ученичких радова „Чувајмо старе занате“. У наведеним
активностима учествовали су како ученици из матичне школе, тако и ученици у
издвојеним одељењима. Овогодишње обележавање Јевремових дана завршено је у
четвртак 25. априла у Шабачком позоришту у 19 часова када су наставници енглеског,
немачког и италијанског језика припремили три представе на страним језицима.
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Уз сталну сарадњу са стручним сарадницима у школи, као и одељењским
старешинама како у разредној, тако и у предметној настави директор школе је настојао
да ствара безбедно, радно и здраво окружење. У циљу примене превентивних
активности које се односе на безбедност и поштовање права ученика директор школе је
континуирано сарађивао са стручним сарадницима, пратио активности на одељењским
заједницама. Оставрена је и сарадња са Центром за социјални рад а у циљу превенције
у поједимим случајевима када је била потребна додатна подршка ученику и његовој
породици. Директор школе је благовремено заказивао састанке Тима за спречавање
насиља, злостављања и занемаривања. Током школске године директор школе је водио
и окончао шест васпитно-дисциплинских поступака због тежих повреда обавеза
ученика. Приликом изрицања васпитно-дисциплинских мера водило се рачуна о
превенирању даљих прекршаја, као и развијању афирмативног односа ученика у
доживљају изречене мере као последице прихватања одговорности за учињени
прекршај. Први пут ове школске године примењивао се и Прваилник о друштвено
корисном раду, и уочене су добити примене истог.
У настојању да школа буде безбедна средина директор школе је континуирано
пратио реализацију плана дежурства свих наставника. Током јуна месеца урађена је
реконструкција и проширење видео надзора како у матичној школи, тако и у ИО у
Ориду. По питању безбедности ученика разговарало се и на седницама Савета
родитеља као и Школског одбора. Остварена је и добра сарадња са представницима
Министарства унутрашњих послова. Током школске године одржано је низ предавања
у школи које су према плану реализовали припадници МУПа.
У настојању да у школи буде здрава средина са добрим хигијенским
стандардима, директор школе је редовно пратио рад помоћних радника.
У циљу развоја и обезбеђивања квалитета наставног и васпитног процеса у
школи директор школе је континуирано спроводио инструктивно-педагошки рад,
присуствовао угледним часовима, као и ваннаставним активностима ученика. На
седницама одељењских већа и настваничког већа промовисане су иновације и
подстицани наставници и стручни сараднци у коришћењу савремених технологија у
васпитно-образовном процесу. У циљу што ефикасније примене ИКТ технологије,
током априла месеца матична школа је прикључена на АМРЕС мрежу, са протоком
интернета од 707 Mbps/743 Mbps. Оваква брзина интернета омогућава како
запосленима тако и ученицима несметано коришћење Ес дневника, али и употребу
интернета и рачунара у редовним и ваннаставним активностима у школи.
У циљу обезбеђивања самоевалуације како свог рада тако и запослених у
настави током маја и јуна месеца спроведено је самовредновање школе применом
Селфи инструмента. Испитивању је претходила он лајн обука директора школе,
психолога и наставника информатике. Резултати спроведеног самовредновања
имплментирани су у Годишњи план рада школе за 2019/20. годину, док је број
наставника добио могућност да прође додатну обуку ЗУОВа за унапређење дигиталних
компетенција.
Током школске године значајна пажња посвећена је раду Тима за инкулузивно
образовање, а будући да је уочено да је једном броју ученика неопходна додатна помоћ
у остваривању наставе и учења. У сталној сардањи са дефектологом школе и
одељењским сатрешинама, директор је пратио израду ИОП планова за више ученика,
као и евалуацију истих. У намери да се овим ученицима обезбеде најбољи услови за
учење и развој, на седницама Педагошког колегијума посебне пажња посвећена је
изради ИОП планова, као и разматрању евалуације истих. До краја маја месеца 2019.
године на процену мишљења интересорне комисије упућено је девет ученика, и исти су
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добили позитивно мишљење за образовање индивидуалних образовних планова за ове
ученике у школској 2019/20. години.
У циљу обезбеђивања најбољих услова за учење и развој талентованих и
надарених ученика, директор школе је континураоно обезбеђивао услове за одлазак на
такмичења ученика, пружао материјалну подршку, али и континурано пратио
промоцију резултата ових ученика. Обавештењима која су читана у школи, као и
постављањем похвала на сајту школе као и у локалним медијима континуирано су
промовисани успеси талентованих и надарених ученика школе.
Увидом у Ес дневник, као и присуством на свим седницама одељењских већа,
како у разредној тако и у предметној настави, директор школе је континуирано пратио
успешност ученика. Посебна пажња током школске године вођена је при анализи
иницијалног тестирања ученика, праћен је распоред тестирања ученика током школске
године као и анализирана постигнућа ученика. По завршетку Пробног завршног испита
директор школе је пратио израду акционих планова стручних већа а у циљу
побољшања постигнућа ученика осмог разреда на завршном испиту у јуну месецу.
Континуирано је промовисан успех ученика, а на крају школске године директор
школе је обезебедио израду похвалница за све одличне ученике, као и књиге којима су
награђени најуспешнију ученици одељења.

Ученици 8. разреда, јун 2019.
Ученци носиоци Вукових диплома као и ученик генерације награђени су 27.
јуна 2019. године вредним књигама, а ученик генерације Марко Рашковић је поред
књига, награђен и ручним часовником.
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Вуковци, јун 2019
За најуспешније ученике, као и њихове наставнике реализована је и наградна
екскурзја 11. јула 2019. године. Том приликом ученици су обишли Београд, али и
посетили Бели двор. Постигнућа ученика промовисана су и кроз локалне медије, како
објављивањем чланака у локалним новинама, тако и гостовањем наших најуспешнијих
ученика и наставника на локалним телевизијама.

Наградна екскурзија, Бели двор, јул 2019.
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Планирање, организовање и контрола рада установе

Током школске године директор школе старао се да се спроводе сви планови
установе. Планирао је и додељивао задатке запосленима. Захваљујући доброј
организацији рада школе и постојању великог броја тимова директор је несметано
надзирао израду постављених планова. У настојању да све информације које су
прослеђиване запосленима буду благоверемене и тачне, унапређена је размена
информација
међу
запосленима
комуникацијом
преко
мејл
адресе
jevrem.nastava@gmail.com. Предност оваквог вида обавештавања запослених је и у
чињеници да све информације и обавештења послата путем мејла остају трајно
доступна запосленим у колективу. У сарадњи са школским координаторима за вођење
Ес дневника директор школе је континуирано пружао подршку запосленима, као и
давао налоге за унапређивање овакве врсте вођења евиденције васпитно-образовног
рада запослених.
Сталном контролом протока информација путем мејлова, као и праћењем
докумената који су постављани на интернет страници школе, директор школе је
постављао јасне захтеве запосленима а у вези њихових радних задатака. Спровођењем
инструктивно-педагошког рада, директор школе је континуирано оставаривао увид у
оствареност и продукте рада запослених. Равномерно оптерећење радним задацима
директор школе обезбедио је равномерним распоређивањем запослених у тимовима
школе и стручним већима, као и давањем различитих налога запосленима.
Координирање рада стручних органа и тимова обезбеђен је благовременим
заказивањем састанака, праћењем истих, као и подстицања запослених да о истим
исвештавају у електронској форми путам редовних извештаја који су достављани
директору школе. Значајан напредак у координираном раду свих запослених остврен је
током другог полугодишта крос платформу Ес дневника.
У циљу организације процеса праћења, извештавања и анализе резултата рада
запослених директор школе је редовно обављао консултативне састанке са
помоћником директора и стручним сарадницима. Остварени резултати континуирано
су анализирани на сатанцима тимова, али и на седницама Педагошког колегијума и
Наставничког већа. Током школске 2018/19 године одржано је једанаест седница
Наставничког већа и шест седница Педагошког колегијума. О раду установе директор
школе је благовремено и континуирано извештавао орган управљања на седницама
Школског одбора. На исте су уредно позивани и представници синдиката, као и
Ученичког парламента. Током школске другог полугодишта 2018/19. године одржано
је шест састанака школског одбора.
Повезивањем на АМРЕС мрежу у матичној школи, као и прикључивањем на
АДСЛ свих издвојених одељења у периоду од новембра 2018. до априла 2019. године
као и захваљујући добијеној опреми у пројекту „2000 дигиталних учионица“ када је
обезбеђено 19 комплета (лап топ, пројектор и носач пројкетора у вредности од
1.811.118,00 динара) директор школе обезбедио је ефикасно управљање
информацијама.
У сталној сардањи са помоћником директора који је овлашћено лице за ИС
„Доситеј“ као и сертификована особа за спровођење Е-уписа ученика првог разреда
обезбеђено је ефикасност и законитост рада установе. Укључивањем школе у Селфи
пројекат дигиталног самовредновања школе директор је обезбедио обуку за један део
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запослених за рад са савременом информационо-комуникационом технологијом. У
сарадњи са координатором Тима за стручно усавршавање обезбеђено је даље
усавршавање запослених.
Унапређивање управљања системом обезбеђивања квалитета рада установе
остваривано је и кроз рад Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и
развоја установе.
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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 обезебедио стручну замену
колега. Плaнирaњe, сeлeкциja и приjeм зaпoслeних обављан је у складу са законском
процедуром и уз сталну сарадњу са Националном службом за запошљавање. Уз
консултативни рад са секретаром школе, директор се старао да се поступци пријем
запослених у радни однос спроводе у складу са законом и правилницима, као и
статутом школе. За све запослене који немају положем државни испит, директор школе
је одредио менторе, и обезбедио услове за увођење приправника у посао, односно
предузимао је мере за њихово успешно прилагођивање радној средини. Са колегама
који су у положају приправника континуирано су према налозима директора обављањи
и консултативни састанци са стручним сарадницима.
У циљу професионалног развоја запослених директор је континурано спроводио
инструктивно педагошки рад, али и пратио стручно усаврђавање запослених.
Годишњим планом стучног усавршавања за школску 2018/19. годину планирано
је кроз сарадњу са Центром за стручно усавршавање да се реализује укупно 18
семинара. Према мишљењима стручних већа одлучено је да то буду следећи
семинари: Како да наставник постане бољи говорник, Квизом до успешног завршног
испита, Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и
превенције вршњачког насиља, Нека занимљива питања
реализацији наставе
математике, Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави, Како
унапредити ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл платформи,
Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а, Дечији страхови као инхибитори
напредовања у развоју и учењу, Прати, процени и објективно оцени, Репродуктивно
здравље младих – шта добар наставник треба да зна, Исхраном до здравља ,
Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе, Дечији цртеж – инструмент
правилног раста, развоја и напредовања, Како унапредити ангажовање ученика
креирањем електронских часова на Мудл платформи, Исхраном до здравља, Школа
будућности-Microsoft програмима до савремене наставе, Превладавање стреса
методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије, Ефикасан рад школских тимова
усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе. У плану се
налази и један стручни скуп под називом „Актуелности у образовном систему
Републике Србије“.
Планирани и реализовани кроз сарадњу са Центром за стручно усавршавање
Шабац
Назив семинара

Нека занимљива питања у
реализацији наставе
математике
Дигитална наставна средства
– корак ка савременој

Број бодова

Укупан број присутних:

1 дан / 8 бодова

два наставника присутна

3 недеље / 24
бода

три наставника присутна
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Укупно

активној настави
Прати, процени и објективно
оцени
Коришћење рачунара за
припрему ефективније
наставе
Дечији цртеж – инструмент
правилног раста, развоја и
напредовања
Стручни скуп „Актуелности у
образовном систему
Републике Србије“
6 семинара

1 данa / 8
бодова
1 дан / 8 бодова

три наставника присутна

1 данa / 8
бодова

два наставника присутна

2 дана/ 2 бода

директор

два наставника присутна

13 наставника

Нису планирани, а реализовани су кроз сарадњу са Центром за стручно
усавршавање Шабац
Назив семинара
Број бодова
Укупан број
присутних:
Примена слободног софтвера
4 недеље, 32
присутна три
настави +Соларна енергија
бода+ 2 бода
наставника
спој више наука, онлајн
семинар
Од општих циљева наставног
2 дана/16
присутна два наставника
предмета до исхода наставног
бодова
часа
Задаци у настави математике и 1 дан / 8
присутна три наставника
њихова улога у формирању
бодова
математичког мишљења
Поступци вредновања у
1 дан/ 8
присутна три наставника
функцији даљег учења
бодоваРазвој вештина за квалитетнију 2 дана/16
присутна два наставника
наставу
бодова
До функционалног знања
применом метода и техника у
интерактивној настави
Социјална компетентност као
претпоставка успешне
социјализације ученика
Водич за васпитаче-породица у
врлогу дроге
Итерактивна имплементација
уџбеника у настави
математике у старијим
разредима основне школе
Примена мисаоних
експеримената у настави
Оријентиринг у оквиру
обавезних физичких

1 дан/ 8 бодова

присутна четири
наставника

1 дан/ 8 бодова

присутна три наставника

1 дан/ 8 бодова

присутан један
наставник
присутна три наставника

1 дан / 8
бодова
1 дан/ 8 бодова
1 дан /8 бодова

присутна четири
наставника
присутна три наставника

10

Укупно:

активности предмета Физичког
и здравственог
васпитања
Савремене методе у настави
1 дан/ 8 бодова
српског језика и
књижевности 2“
Могућности за унапређивање
1 дан/ 8 бодова
сарадње и тимског рада у
установи
13 семинара

присутна три наставника
присутан стручни
сарадник
35 наставника

Семинари у организацији Друштва учитеља
Назив семинара

Клет и Друштво учитељагрупа семинара
Зимски сусрети учитељагрупа
семинара
Укупно

1.

2.

Број бодова

Укупан број присутних:

1 дан / 8 бодова

38 наставника

1 дан / 8 бодова

28 наставника
66 наставника

Семинари у организацији ОШ „Јеврем Обреновић“
Назив семинара
Број бодова Укупан број присутних:
ФинПис-„Укључивање
3 недеље,
присуствовала 23
финансијског описмењавања у
онлајн/
наставника
систем образовања и васпитања 16 бодова
Републике Србије“
„Међупредметни приступ
1 дан/8
присуствовало укупно 28
настави и учењу и развој
бодова,
наставника, стручних
компетенција ученика“
сарадника

Укупно: 2 семинара

51 наставник

У току школске године организоване су и обуке за наставнике, што је такође признато
као стручно усавршавање ван установе:
• Обука наставника страних језика за примену општих стандарда постигнућа зa
крaj основног oбрaзoвaњa за страни језик
• Обука наставника основне школе за остваривање програма наставе и учења
оријентисаних на процес и исходе учења
• Обука за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних
капацитета школе, онлајн семинар
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У циљу унапређивања међуљудских односа директор школе је настојао да
ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња,
посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовноваспитних стандарда. Својом посвећеношћу послу и понашањем настојао је да даје
пример запосленима у установи и развија ауторитет заснован на поверењу и
поштовању. Ангажовањем великог броја запослених на различитим задацима директор
школе је настојао да укаже поверење у запослене и њихове могућности за остваривање
кавлитетног васпитно-образовног рада.
Унапређивању међуљудских односа допринело је и организовање заједничког
излета запослених које је реализовано крајем августа 2019. године. Том приликом
реализована је дводневна наставничка екскурзија на релацији Шабац – Палић Сегедин – Шабац.

Август 2019, наставничка екскурзија, Мађарска, Сегедин
Инструктивним увидом и кроз надзор васпитно-образовног рада директор
школе је настојао да на различите начине мотивише запослене за даљи професионални
развој и напредовање. Запослени који су се истицали резултатима промовисани су кроз
похвале којима су обавештавани сви запослени, постављањем афирмативних текстова
на интернет страници школе, као и обавештавањем локалних медија. На састанцима
тимова, одељењских и стручних већа, као и на седницама Наставничког већа, Савета
родитеља и Школског одбора директор школе је похваљивао постигнућа и резултате
најангажованијих међу запосленима. Као и за ученика, тако и за запослене,
организована је и наградна екскурзија 11. јула 2019. године.

12

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. Партнерство установе и родитеља/старатеља развијано је и кроз
рад Продуженог боравка који је иницирао упознавање ученика са различитим
занимањима родитеља. Директор школе је на састанцима Савета родитеља обезбедио
да школа редовно извештава родитеље/старатеље о свим акпектима рада школе. Добра
сарадња школе остварена је и са Саветом родитеља, а у вези реализације Завршног
испита као и прославе матурске вечери за ученике осмог разреда.
У сарадњи са председником Школског одбора, као и секретаром школе
директор школе је пружао подршку раду органа управљања. На седнице Школског
одбора уредно је позиван председник синдиката, као и представници Ученичког
парламента. Током другог полугодишта одржано је шест седница Школског одбора.
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 пројектне
документације доградње Јевремове школе.
У складу са Годишњим планом рада школе за 2018/19. годину директор школе
је промовисао сарадњу са различитим иснтитуцијама у локалној самоуправи.
Остварена је сарадња са музејом, архивом, Центром за стручно усавршавање, али и
другим основним школама у Шапцу.
Током маја месеца 2019. године школа је конкурисала у Министарству просвете
науке и технолошког развоја за учешће у Пилот пројекту Обогаћеног једносменског
рада. За улазак у овај пројекат добијена је пре свега подршка 2/3 родитеља чија деца
похађају наставу у ИО Орид. Изабрано је једанаест активности за ученике у
обогаћеном једносменском раду, а које реализује девет наставника разредне и
предметне наставе у ИО Орид. За реализацију ових активности школа је добила укупно
два извршиоца на датим пословима. Њихова норма часова за реализацију овог пројекта
увећана је за од 15 до 30% по наставнику. Реализација Пилота планирана је од
септембра школске 2019/20. године.
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА(ученици
подељени у три групе, А, Б и Ц)

понедељак
Наставник

Гордана Павличић

Назив
активности
Играјмо се
кроз учење,
учимо игре

уторак

среда
четвртак
РЕДОВНА НАСТАВА

петак

Вр. часа: 12-13 часова: Мала група млађих разреда А (нулти час 0), средом и петком

РУЧАК (од 13.30 до 13.50 часова)
Наставник

Назив
активности

1

Гордана
Павличић
(учитељица)

Сналажење у
природи

A

Ана Ковановић
(нас. биологије)

Правимо
одељењске
вртове

Војкан
Вечериновић
(нас.
физич.васпит.)
Ивана Гајић
(стручни
сарадник)
Ивана Јанковић
(наст. математике)
Св.
Петронијевић
(нас.страног
језика)
Сања Живић
(нас.страног
језика)
Ивана Јанковић
(наст. математике)
Иван Вујковић
(наст.
информатике)
Ивана Гајић
(стручни
сарадник)
Бојана Грујић
(нас.српског
језика)

Глава је
ослонац (Јога)

2

3

2

3

1

2

1

2

Ц

A

Ц

А

Б

Ц

Б

Ц

Ц

А,Б,Ц: 6 часова

Петком нема
„плавих
активности“

Б

Б

Ц

A

Б

Ц

Б

Настава се
завршава у
15.05

Ц

A

Средом нема
„наранџ.
активн.“
Ц

Б

Ц

A

A

3

A

Б

Ц

2

Б

Ц

Понедељком
нема „плавих
активности“

1

A

Б
Ц

Б

3

A

A

Б

3

A

Подршка у
учењу
Припремна
настава за
завршни
испит према
модулима
Учење
страног језика
– енглески
језик
Учење
страног језика
– нем/енг.
језик
Математичке
мозгалице,
игре и приче
Радионице за
филм и
фотографију
Пројекти /
волимо да
истражујемо
Креативне
драмске
радионице

1

Б

A
Настава се
завршава у
15.30
А,Б,Ц: 10
часова

Настава се
завршава у
15.30
А,Б,Ц: 9
часова

Настава се
завршава у
15.30
А,Б,Ц: 9
часова

Настава се
завршава у
15.05
А,Б,Ц: 6 часова
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Финансијско и административно управљање радом установе
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. У спроведеној јавној набавци априла
2019. године избрана је пројектантска кућа АД Црна Трава из Лесковца која је
по обављеној процедури и потписивању уговора почела са израдом пројектне
документације доградње матичне зграде у Шапцу. До краја школске 2018/19,
године приведено је крају идејно решење, односно прва фаза израде пројектне
докумнетације.

Идејно решење доградње школе
Током јуна и јула месеца извршена је реконструкција и проширење видео
надзора у матичној школи и ИО одељењу Орид. Средства којима је опремљена
ова опрема су обезбеђена из донација, односно вишег квалитета образовања.
Крајем августа месеца окречена је фискултурна сала, приступило се и санацији
и замени подова у ИО Орид. Због потешкоћа око постављања хидроизолације
подова, радови око адаптације подова померени су за септембар нове школске
године.
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Обезбеђење законитости рада установе
У континуираној сарадњи 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 на снагу током школске године. Исти су
благовремено, ради боље информисаности запослених, али и родитеља ученика,
постављени и на интернет страници школе.
Након извршеног инспекцијског надзора санитарне инспекције у матичној школи,
школа је израдила план за унапређивање рада, односо ребалансом финансијског плана
одвојила средства за кречење фискултурне сале, као и адаптацијом подова у ИО Орид.
У марту и априлу месецу 2019. године школи је наложено да исправи
неправилности и неусаглашеност у броју извршилаца (од 1.9.2018) а према Стручном
упутству о формирању одељења, будући да није био усаглашен број извршилаца
ненаставног особља. И поред налога саветника за финансије ШУ Ваљево да смањи број
извршилаца, школа се молбом обратила Министарству просвете науке и технолошког
раззвоја, и добила одобрење да већи број извршилаца задржи до краја школске године
(50% административног радника и 50% стручног сарадника-дефектолога).
У школској 2018/19. години у надзору школе просветног инспектора града Шапца,
нису нађене неправилности.
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Извештај о раду директора школе усвојен на седници Школског одбора дана 13.
септембра 2019. године и у деловодном протоколу заведен под редним бројем 1437 од
13. септембра 2019. године.
У Шапцу, 13. 9.2019. године.
Председник Школског одбора,
Драган Продановић
___________________________________________
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